Rendhagyó biológiaóra a polgármesteri hivatalban
Közösen tartott közmeghallgatást a zirci városi és a német nemzetiségi önkormányzat a
környezet állapotáról
Ottó Péter polgármester nyitotta meg a fórumot, majd udvariasan átadta a szót
a testületi asztal körül vendégként jelenlévő Zirci Német Nemzetiségi
Önkormányzat képviseletének, közülük is Hédl József elnöknek, aki elmondta:
örül annak, hogy lehetőség nyílott közösen beszélni egy fontos témáról, és
reméli, hogy olyan határozatokat sikerül hozni ez által, amely a környezetünk
javulását eredményezi. Kaszás Béla, a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési
Osztályának vezetője a levegőtisztaság-védelemről, a vízellátásról, a szennyvíz- és
hulladékkezelésről tartott tájékoztatót.
Az első két témát úgyis felvezethette volna az osztályvezető, hogy „Van egy jó hírem
meg egy rossz. Melyikkel kezdjem?” Az önkormányzat ugyanis kénytelen volt néhány
esetben eljárást indítani a nem szabályosan égetett kerti hulladék miatt. A jó hírrel
folytatva, a zirci víz minőségét megfelelőnek nevezte az előadó. És ha már a jó híreknél
tartott Kaszás Béla, azt is elmondta, hogy az EU-kohéziós alapból megvalósult
szennyvízhálózat rekonstrukciója befejeződött, ami azt jelenti, hogy Zirc városa Akli
városrész kivételével száz százalékban csatornázott, és sor került a szennyvíztisztító
telep korszerűsítésére is hasonló forrásból.
Erdőalja
városrészben
a
csatornaés
ivóvízhálózat rekonstrukciója is megtörtént:
előbbi 23 utcában 6094 méteren, utóbbi több
mint ötezer méter nagyságú területet érint. A
fejlesztés jelentős részének nevezte, hogy a
tisztítótelep az Alkotmány utcai végátemelőbe
került, s már a műszaki átadás is megtörtént.
Felhívta a figyelmet az osztályvezető a
szennyvíztisztító
telep
problémájára,
hogy
tavaszi
hóolvadásnál,
nyári
záporoknál
túlterhelés keletkezik, ennek megszüntetésében
pedig a lakosság is közre tud működni. Sok
ingatlan ugyanis a mai napig rá van kötve a
szennyvízcsatornára, s így sok csapadék bekerül
a hálózatba. A szolgáltató füstöléses módszerrel
próbálta kiszűrni ezeket az ingatlanokat, de
jegyzői felszólítás is fog történni a tulajdonosok
felé a csapadékvíz leválasztására.
A zirci önkormányzat a tavalyi év végén
pályáztatás útján megrendelte egy tervező cégtől a felszíni csapadékvíz-elvezető
rendszer felülvizsgálatát és a rekonstrukciós tervek elkészítését – közölte az érdeklődő
állampolgárokkal Kaszás Béla, majd hozzátette: a tervező heteken belül szállítani fogja
az anyagot. Áttérve egy következő témára elmondta: Zircen az év második felében be
fog indulni az új hulladékgazdálkodási rendszer, amely jelentős változást fog
eredményezni a térítési díjban. A jelenleg kint lévő 110 literes ürítő edényeket továbbra
is térítésmentesen használhatják a lakosok, azt pedig helyi rendelet fogja szabályozni,
hogy kik kaphatnak ennél kisebb űrtartalmú edényeket. Ezt már a lakóknak meg kell
vásárolni – közölt a sok jó után egy rossz hírt az osztályvezető. Jelenleg 23 szelektív
hulladékgyűjtő-sziget van a városban, ahol műanyagot és üveget lehet tárolni. Az ÉszakBalatoni Regionális Hulladékkezelési projekt keretében nyolc hulladékgyűjtő-sziget került
telepítésre, s az eddigi szelektív hulladékgyűjtők köre a papírral bővül majd.
A Mayer-tó utca végében található felhagyott hulladéklerakó problémáját is ismertette
Kaszás Béla. A főbb számok ezzel kapcsolatban: összesen 2,1 hektár nagyságú területen
körülbelül 162 ezer köbméter lerakott hulladék. 9000 köbméter szennyezett
vízmennyiség durván 28 ezer négyzetméter területen. Mindez 1960 és 1996 között. A
kármentesítés megvalósításának tervezett forrásigénye több mint nettó 1 milliárd forint.

A pályázat kétfordulós, az elsőn már túl van az önkormányzat. A kivitelezés tervezett
befejezési ideje: 2015.
Sümegi Attila aljegyző az állattartási rendelet-tervezet jelenlegi állapotáról
tájékoztatott. Elmondta: a tervezet véleményezése folyamatban van, várják a
visszajelzést a székesfehérvári környezetvédelmi felügyelőségtől. A beérkező
véleményekkel kell majd korrigálni azt a tervezetet, amely rövidesen olvasható lesz Zirc
város honlapján.
A leglényegesebb eltérés, hogy amíg a korábbi érvényben lévő rendelet az állattartási
övezeteket az utcák szerint sorolta fel, addig az új rendelet a helyi építési szabályzathoz
fog alkalmazkodni – közölte az aljegyző. Magyarán: ahol tiltva van állattartó épület
építése, ott állatot sem lehet majd tartani. Sümegi Attila megnyugtatta a polgárokat: az
átmeneti rendelkezés megfelelő futamidőt fog biztosítani, hogy az új szabályoknak
megfelelően végezzék az állattartásukat. Az érintetteknek a rendelet hatályba lépését
követően 1-2 hónapon belül be kell jelenteniük állattartási szándékukat, ettől kezdve lép
érvénybe a türelmi idő – zárta tájékoztatóját Zirc aljegyzője.
Különböző eshetőségek, különböző időtartamok:
Hosszú türelmi idő




Az állatok létszámának az előírtak szerinti
csökkentésére
A meglévő állatok felszámolására tiltás
esetén

Rövid türelmi idő



Ha az építmény nem felel meg a
jogszabályi követelményeknek
Ha állattartás folytatható, de az építmény
nem felel meg a jogszabályi kritériumoknak:
az építmény szabályossá tételének esetére

Ha lehetőség van az állattartó építmény
szabályossá tételére, vagy már szabályos
az építmény: átállás az új állattartási
szabályokra

A városban sajnos nem csak egy illegális hulladéklerakó működik – ezt tudhattuk meg
a közmeghallgatáson egy állampolgári felszólalásból, bár az Akli-szeméttelep, illetve
ennek elődje már ismert volt az önkormányzat előtt, hiszen egyszer elszállították a Kőris
utcából folytatódó földút mentén, erdős részben szabálytalanul lerakott hulladékot. Ottó
Péter polgármester többféle lehetőséget vetett fel, utalva a közelgő Városszépítő Napra
is. Bár ezzel kapcsolatban hozzátette: nem biztos, hogy azzal megoldódik a helyzet, ha
civilek „örökbe fogadnak” egy hulladéklerakót ezen a napon, s rendbe teszik azt.
Így inkább az országosan meghirdetett akciókra hívta fel az akliak figyelmét, mint
amilyen volt a Magyar Közútkezelő kezdeményezése a Föld Napja alkalmából, vagy amire
május vége felé kerül sor az illetékes minisztérium által indíttatva. A városvezető
elmondta: a legtöbbet ez esetben a szűkebb közösségek tehetnek, ha összefognak, s
talán ezzel a fején kopogtatnak annak is, aki kitalicskázza a szemetet a „falu” végére.
Hozzátette: a hulladékgyűjtő konténert biztosítani fogják a városrész lakói számára.
Kelemen Gábor

