Civil szervezetek között osztja szét az önkormányzat a német adományt
Többek között erről is döntött a képviselő-testület legutóbbi ülésén
400 000 forinttal támogatja Zircet a német testvérváros, Pohlheim-Grüningen.
Horváth László képviselő javaslatára és Németh Gábor civil kerekasztal-elnök
egyetértő véleményét figyelembe véve a képviselő-testület úgy döntött, a Civil
Támogatási Alaphoz hasonlóan pályázatot ír ki a civil szervezetek,
sportegyesületek számára a pohlheimi adományból támogatás elnyeréséhez.
Döntés született a Hosszúréten található 1893/1 helyrajzi számú ingatlan
sorsáról is: az önkormányzat 2 Ft+ÁFA/m2 áron bérbe adja a gyepművelésű,
majdnem három hektár nagyságú területet, amely a szakképző iskola mellett
található. A pályázati ajánlatokat soron következő (május 30.) ülésén bírálja el
a testület.
Kátyúzásra kerül sor a városban. Az önkormányzat maximum 500 négyzetméteren
vállalta utak felújítását. A jövőben kulturálisnak minősül, s ezzel mentesül a közterületi
díjak alól a helyi hagyományok védelmét, a népi kismesterségek minél szélesebb körben
történő bemutatását célzó, illetve a helyi termékek piacra jutását elősegítő, nem
haszonszerző tevékenység, mint amilyen volt a tavaly első alkalommal megrendezett
Zsófia Napi Vásár – döntött a testület, amely elé beszámolók sora került április 26-án.
Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének teljesítését, Zirc Városi Rendőrőrs, Zirc
Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, illetve az „Egészségügyi Szakellátó Intézményi
Társulás – Zirc” tevékenységét, az adóztatási tevékenységet, valamint a városban
végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolókat
egyhangúlag elfogadták a döntéshozók. Az ülésen megjelenő könyvvizsgáló asszony
színvonalasnak és példaértékűnek nevezte az önkormányzat számviteli nyilvántartását, a
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság pedig – figyelembe véve a könyvvizsgálói
jelentést – úgy fogalmazott: „Az egyszerűsített éves beszámoló az önkormányzat
vagyoni és pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad.” Ottó Péter polgármester
gratulált a polgármesteri hivatal pénzügyi munkatársainak az eredményes munkához.
Az adóztatási tevékenységhez kapcsolódóan egy másik határozati javaslat is készült,
amely elfogadásra is került: ebben Zirc Városi Önkormányzat határozottan elutasítja azt
a gyakorlatot, amely az ország több térségében érvényesül, s a zirci kistérségben is kezd
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gazdaságfejlesztést elérni, hogy a szomszédos településektől próbálják elvadászni
papíron a különböző vállalkozásokat. Továbbá egy előterjesztés elkészítésére tettek
javaslatot Zirc Kistérség Többcélú Társulása felé, melyben kérik, hogy a társult
önkormányzatok – hasonlóan a zircihez – utasítsák el ezt a gyakorlatot.
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közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó megállapodást. Erre azért volt szükség, hogy a
közszolgáltatói váltás idejére a lakosok ne maradjanak gyűjtőedény nélkül. Zirc város
polgármestere reményét fejezte ki, hogy az önkormányzat az új hulladékgazdálkodási
rendszerben a rászorulók, alacsony jövedelemmel rendelkezők számára biztosítani tudja
a mostani 110 literessel szemben a kevesebb díjjal járó 60 literes gyűjtőedények
használatát.
A képviselő-testület megválasztotta a Zirci Városi Bíróság ülnökeit Bácsiné Nyiri Éva,
Nagyné Válint Anita (pedagógusi ülnökök), Vadász Kinga, Strasszer Ödön, Busz János
Sándor, Dunár Ferenc, Lingl Nándor Antal (népi ülnökök) személyében.
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