Elhagyja önkormányzatunk az apátsági épületet és kiírta a pályázatot a Stúdió
KB–Ifjúsági és Közösségi Ház intézményvezetői állására
Pályázatokról döntött; úgy döntött, pályázik; pályázatokat véleményezett és írt
ki Zirc város képviselő-testülete. A márciusban létrejött új intézmény (SKB–IKH) áll a
hátterében az intézményvezetői álláspályázat kiírásának. A pályázóknak felsőfokú iskolai
végzettséggel és a mozgóképgyártó (videóműsor-készítő), fényképész, multimédiafejlesztő, grafikus (elektronikus grafikus, képszerkesztő), újságíró (televízió és
rádióriporter, műsorszerkesztő) szakképesítések valamelyikével vagy felsőfokú
közművelődési szakképzettséggel kell rendelkezniük, természetesen előny, ha a
jelentkező mindkét intézményi ágon (média, művelődésszervezés) fel tud mutatni
bizonyítványt.
Az Ifjúsági Ház tetőterében kiépítésre került a stúdió, amelynek apátsági épületből
való elköltözésével szükségessé vált megváltoztatni az önkormányzat és a rend között
1996-ban kötött bérleti szerződést.
A
Városi
Nevelési
Tanácsadó
székhelyén kívül ugyanis – amely
ráadásul nem önkormányzatunk által
fenntartott szervezet – nincs már
olyan helyiség az épületben, amelyhez
bérleti díj szempontjából kötődne a
zirci
önkormányzat.
Miért
a
bérletfizetés, ha nem ide tartozik a
nevelési tanácsadó? – tehetnénk fel a
kérdést. Azért, mert Zirc Városi
Önkormányzat négy évvel ezelőtt
szerződést
kötött
a
fenntartó
Veszprém Megyei Önkormányzattal,
melyben vállalta a tagintézmény
ingyenes épülethasználati jogát, vagy
legalább a feladatellátás biztosításának helyét. Az apátság és a zirci önkormányzat között
haszonkölcsön-szerződés fog létrejönni a körülbelül 85 m2 nagyságú területre. Mi a
haszonkölcsön szerződés? Ezt a lehető legegyszerűbben úgy lehet definiálni, hogy a
kölcsönadó köteles a dolgot (jelen esetben helyiséget) a szerződésben meghatározott
időre ingyenesen a kölcsönvevő használatába adni, a kölcsönvevő pedig köteles azt a
szerződés megszűnésével visszaadni.
Önkormányzatunkat tehát nem terheli bérletfizetési kötelezettség, a május utolsó
napján, az épület ablakain keresztül utcára áramlott könnyű mészszag jelképesen is
jelezte kicsit, hogy egy történet itt lezárult, a tévések pedig komfortos körülmények
között vághatnak képeket, várhatnak riportalanyokat.
Igazgatói álláspályázat is napirenden volt: a III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény választ vezetőt a közeljövőben.
A három jelentkező közül a képviselő-testület az intézményben dolgozó Balázsné Györek
Zsuzsanna és Szeifert György pályázatát ajánlotta a Veszprém Megyei Önkormányzat
figyelmébe, de ez még nem jelenti azt, hogy kettejük közül fog kikerülni Tárkányi Tibor
utóda, hiszen az érdemi döntést a fenntartó önkormányzat fogja meghozni.
A képviselő-testület elfogadta a több rostán áteső, az állampolgárok bevonásával
létrejövő állattartási rendeletet, amely főként Sümegi Attila aljegyző munkájának
gyümölcse. Nem volt túlzottan szabad mozgástér meghatározni az állattartást a
különböző övezetekben, hiszen a rendelet egy kicsit a helyi építési szabályzat „foglya”.
Már szinte a Sok lúd disznót győz-höz hasonlóan közmondássá válik, legalábbis Zircen:
ahol állattartásra szolgáló épület nem építhető, ott állat sem tartható. Az önkormányzat a
polgárok tudomására fogja hozni különböző csatornákon és eszközökkel, hogy milyen
előírás vonatkozik rájuk a tartás szempontjából.
A „foglár” helyi építési szabályzatot, illetve az erről szóló rendeletet is módosították a
döntéshozók. A teleknagyság és az építési hely vonatkozásában ugyanis enyhült a szigor:

a minimális telekméretet 5000-ről 2000 négyzetméterre csökkentették, az elő- és utókert
nagysága pedig 10-ről 6 méterre változott, s kedvezőbbek lettek a beépíthetőségi
feltételek a János-tanyai utcában is. Szintén kedvez az állampolgárok számára a pénzbeli
és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet újabb
módosítása: a jövőben azok a zirci polgárok is jogosultak temetési segélyre, akiknek az
esetében az elhunyt személy nem zirci illetőségű volt.
Egyelőre legfeljebb két helyen tudja megoldani az önkormányzat a csapadékvízelvezetés problémáját a városban: több mint 200 millió forintot kellene arra költeni, hogy
a kritikus helyeken (III. Béla utca térsége, Erzsébet királyné–Luksz Sándor utca–Rákóczi
tér térsége, Cigánydombi-árok térsége) megtörténjen a beavatkozás, a pályázati
támogatás összege azonban mindössze 150 millió forint. Az előbbi két helyen várható
csapadékvíz-elvezetés, ugyanis itt kevesebb magántulajdonú ingatlan található, így a
fejlesztés megvalósulása is kevesebb problémával jár.
Az intézményvezetői álláson kívül kiírta az önkormányzat a középiskolai tanulmányi
ösztöndíj pályázatát is a második félévre vonatkozóan, és döntöttek a képviselők arról,
hogy pályáznak a helyi közösségi közlekedés támogatására. A hosszúréti, 1893/1-es
helyrajzi számú ingatlanon Hanich Ottó kapott gazdálkodási lehetőséget a kiírt pályázat
következményeként.
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