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Eredménytelennek bizonyult a Stúdió KB–Ifjúsági és Közösségi Ház intézményvezetői
álláspályázata. A magasabb vezetői posztra hárman jelentkeztek, de nem tudott közülük
választani a képviselő-testület, amely döntött: újra kiírja a pályázatot. Az új pályázat a
soron következő, novemberi ülésen kerülhet jóváhagyásra.
Újabb változások vannak az önkormányzat szociális rendeletében. A legutóbbi
testületi ülésen elfogadott módosítások kedvezőbb feltételeket biztosítanak az
állampolgároknak a lakásfenntartási támogatás igénybevételéhez. Az eddig érvényben
lévő rendelet szerint nem kaphattak támogatást azok, akik hasznosítható ingatlannal és
olyan gépjárművel rendelkeznek, amelyet nem mozgáskorlátozottságra való tekintettel
tartanak fenn. (Nem minősül hasznosíthatónak az az ingatlan, amelyben a háztartás
tagjai életvitelszerűen laknak.) A kikötés annyi, hogy hasznosítható ingatlanjuk és
gépjárművük forgalmi értéke nem haladhatja meg a szociális törvényben rögzített
vagyon fogalmának megfelelő 855 000 forintos értékhatárt. Azok is igénybe vehetik a
helyi lakásfenntartási támogatást, akik normatív támogatásban részesülnek.
Bővülhet a német nyelvi nevelés-oktatás a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsődében. Az intézményben – a német nemzetiségű óvodapedagógus számának
megfelelően – egy „németes” csoport működik. A Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat
kezdeményezésére írt ki pályázatot német nemzetiségű óvodapedagógus állásra az
intézmény. Az álláspályázatra egy fő jelentkezett, aki meg is felelt volna a feltételeknek,
de több pályázatot adott be, s a lakhelyén kapott állást – tájékoztatta a képviselőtestületet írásban Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető. Hozzátette: a
sikertelen pályázat után új pályázatot írtak ki, de a korábbi tapasztalatokra alapozva úgy,
hogy nem feltétlen kell az óvodapedagógusnak német nemzetiségi szakiránnyal
rendelkeznie, ugyanakkor vállalnia kell a végzettség megszerzését. Ennek megfelelően
jelentkezett egy pályázó, akinek a képzését a német nemzetiségi önkormányzat
támogatná. Ezzel kapcsolatban még további egyeztetések várhatóak.
Október 24-ei ülésén 50 millió forintos folyószámla-hitelkeret igénybevételéről is
döntött a testület. A szint fenntartása 2012-ben is indokolt lehet.

Továbbra is napirenden volt az 1893/1 helyrajzi számú, Hosszúréten található
ingatlan ügye. Az önkormányzati tulajdonú, gyep-rét művelési ágú terület tavasszal
került megversenyeztetésre. A pályázatra egy ajánlat érkezett, de a bérleti szerződést a
pályázó – a területalapú támogatás igényelhetőségének lejártára való tekintettel – már
nem írta alá. A területalapú támogatás vissza nem térítendő mezőgazdasági támogatást
jelent. A támogatás igénylése az ingatlan nagysága és művelési ága alapján lehetséges,
így dr. Árpásy Tamás jegyző célszerűnek tartotta bevonni szóban forgó ingatlant a
területalapú támogatás igénylésével érintett ingatlanok közé. A döntéshozók elfogadták a
határozati javaslatot.
Zirc Városi Önkormányzat alapítóként csatlakozott a térségi Turisztikai Desztinációs
Menedzsment (TDM)-hez. A desztináció fogadó területet jelent, maga a TDM pedig azon
tevékenységek összessége, amelyek egy adott földrajzi térség számára ahhoz
szükségesek, hogy látogatókat vonzzon és számukra tökéletes utazási élményt nyújtson.
Önkormányzatunk a város területén működő szolgáltatókkal és attrakciókkal karöltve
elkötelezett egy helyi TDM létrehozására. Az első lépések megtörténtek, elkészült a
leendő szervezet feladatait ellátó nem profitorientált gazdasági társaság Társasági
Szerződésének tervezete. A szervezet fenntartásában a zirci önkormányzat vállalja a
legnagyobb szerepet. Mintegy 7,5 millió forinttal, a szervezet induló költségvetésének
felével járulna hozzá a működtetéshez, melynek alapja a befolyt idegenforgalmi adó és
az ahhoz kapcsolódó állami támogatás lenne. A városvezetés célszerűnek tartja a
jelenleg 180 forintos adót megemelni, közel a duplájára. Erről döntés is született: a
képviselő-testület támogatja az idegenforgalmi adó vendégéjszakánkénti minimum 350
forintos mértékét. A vendégek az idegenforgalmi adó összegével arányos bónt kapnának,
melyet a Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezetben közvetlenül, illetve
közvetetten, a létrehozandó egyesületen keresztül tulajdoni hányaddal rendelkező
szolgáltatóknál levásárolhatnak. A bón értékének megfelelő pénzösszeget a szolgáltatók
a szervezet költségvetéséből visszaigényelhetik.

A mai kor elvárásainak megfelelően kibővül a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány
tevékenységi köre a település egészség-megőrzési, megelőzési, egészségfejlesztési
feladatainak ellátásával. Ennek megfelelően jóváhagyta a képviselő-testület az alapítvány
alapító okiratának módosítását. A járóbeteg szakrendelő-projekttel kapcsolatos döntések
is születtek a képviselő-testület legutóbbi ülésén. Az épületnek megvan a
használatbavételi engedélye és november 5. körül befejeződik az eszközbeszerzés nagy
része. Még ebben az évben átadásra kerülhet az új „SZTK”. A várhatóan tavasszal
újranyitó uszodát Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet fogja üzemeltetni. A
létesítményen felújítási munkálatokat szükséges végrehajtani, erről tájékoztatta a
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Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője. Az épületen külső homlokzati és tetőtéri
munkálatokat kell elvégezni, hogy a beázások megszűnjenek. A helyreállítási munkálatok
hozzávetőlegesen 700 000 forintot ölelnek fel, az önkormányzat legfeljebb 1 millió
forintig biztosítja ehhez a forrást.
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