Tanuszoda: többféle alternatívát dolgozott ki önkormányzatunk a további
üzemeltetésre. Ideiglenesen szünetel a létesítmény működése.
Nem tartozik kötelező feladatai közé, eddig mégis erején felül biztosította a
zirci önkormányzat a forrást a Tanuszoda biztonságos üzemeltetéséhez. Az
elmúlt években a gazdasági válság hatására a létesítmény bevételei jelentősen
lecsökkentek, ellenben a működtetés költségei az átlagos infláció mértékét jóval
meghaladóan növekedtek. Ezért kénytelen volt az önkormányzat úgy megalkotni
költségvetési rendeletét, hogy abban az uszoda fenntartását május végéig tudja vállalni.
Az üzemeltető Zirci Városüzemeltetési Non-profit Kft. az év elejétől a szolgáltatások
kedvezményes igénybevételének lehetőségével próbálta elkerülni azt, hogy az uszoda
becsukja kapuit. Ezzel azonban csak időszakosan növekedett a létesítmény
látogatottsága, az összes bevétel a kedvezményes jegyárak ellenére sem emelkedett. A
legjelentősebb bevételektől – amelyek felsőhatára évente több mint kétmillió forint –
annak okán esett el a gazdasági társaság, hogy 2008–2009-ben drasztikusan csökkent
az úszásoktatásban résztvevő, a zirci kistérségben tanuló gyermekek száma.
Ottó Péter polgármester a testületi ülésen elmondta: annak idején azért vásárolta
meg az önkormányzat a Tanuszodát, hogy a zirci és környékbeli gyermekek számára
helyben teremtse meg a vízzel való barátkozás és az úszásalapok elsajátításának
lehetőségét. Hozzátette: a cél az, hogy ebben az önkormányzat a jövőben is közre tudjon
működni valamilyen módon. Széles spektrumon mozognak az alternatívák, amelyeket
ennek érdekében kidolgozott a városvezetés, s már a júniusi testületi ülésre visszahozza
az uszoda ügyét.
Alternatívák a gyermekek úszásoktatásának megoldására:
1. HELYBEN
1/a. A gazdasági társaság üzemeltetésével
Abban az esetben, ha olcsóbb Zircen oktatni a gyerekeket, mint máshol, szűkített
időintervallummal, tavaszi időszakban (március 1.–május 31.) történhetne meg mindez
egy intenzív program keretében
1/b.
Nem
a
gazdasági
társaság
üzemeltetésével
• Értékesítés, bérbeadás
• Integrálás Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézethez:
a
mozgásszervi
rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódóan egy
olyan létesítménnyel bővíteni a kórházi
infrastruktúrát,
amely
a
betegek
állapotának javítását szolgálja, illetve a
kistérségi egészségmegőrző programok
aktív helyszínévé válik
2. MÁSHOL
A
gyerekek
elszállításának
Veszprémbe vagy Balatonfűzfőre

biztosítása

Fáy utca, fájó helyzet: a Tanuszoda ajtaja még
nyitva, bár a képviselő-testület ekkor már
döntött,
ideiglenesen
szünetelteti
a
működtetését. A gyerekek úszásoktatásába
komoly pénzeket fektetett eddig bele a zirci
önkormányzat, s keresi a megoldást a további
üzemeltetésre

■ Kültéri medence? Napkollektor?
Önkormányzatunk – annak érdekében, hogy a gyerekek továbbra is helyben tanulhassák az úszást, még ha
egy meghatározott időszakban is – megvizsgálta a gazdaságosabb működtetés lehetőségeit, például az
energiahatékonyság növelését. A napkollektoros fűtési rendszerre való átállásra van pályázati lehetőség.
Felmerült a profilbővítés is, mégpedig egy szabadtéri medence nyitása a gimnáziumi épület felé, csak kérdés,
hogy megtérülne-e az ebbe fektetett pénz.
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