Zirc város önkormányzata sem kerülheti el az adóemelést. Csak a
működési hiány több mint 30 millió forint.
A hulladékedények ürítési díjairól is döntött a képviselő-testület idei utolsó
rendes ülésén
Ottó Péter polgármester a képviselő-testület novemberi ülésén már beszélt arról a 81
millió forintos hiányról, amely a jelenlegi állapot szerint a bevételi és kiadási oldal
különbözeteként jelenik meg a város következő évi költségvetésének tervezésekor. A
költségvetési rendelet megalkotásáig meg kell teremteni az egyensúlyt, ezért a
képviselő-testület – az önkormányzat saját bevételeinek növelése, s ezzel a hiány
csökkentése érdekében – kényszerű adóemelésről döntött. Erre utoljára 2007-ben került
sor a városban, azóta az önkormányzat a lakosság terheinek növelése nélkül igyekezett
és tudta kezelni a központi elvonások következtében egyre romló gazdasági helyzetét. A
rendeletmódosítás során ugyanakkor bővítették a szociális kedvezmények körét, hogy az
egyébként is nehéz helyzetben lévő lakosokat a helyzet ne sújtsa.
– Sokan kerülnek bele abba a körbe, akiknek az adóemelés ellenére nem fog
növekedni a fizetési kötelezettsége, s a rendeletmódosítás arra is lehetőséget ad, hogy a
magánszemélyek közcélú közműberuházásokban való részvétele esetén az általuk
teljesített költségek 50 százaléka az adóemelés mértékéig leírható legyen – mondta Zirc
város polgármestere a képviselő-testület december 19-ei ülésén. A magánszemélyek
kommunális adója 7000-ről 10 500 forintra változik, az idegenforgalmi adó 270 forinttal
emelkedik, tehát az eddigi 180 helyett egy vendégéjszaka 450 forintjukba kerül a
turistáknak. Majdnem 100 forinttal növekedik az építményadó az állandó lakás céljára
szolgáló építményekre és a magánszemélyek tulajdonában lévő gépjárműtárolókra,
amennyiben azok nem üzleti célt szolgálnak. A mentességre jogosultak és a
kedvezményezettek köre megismerhető lesz abból a tájékoztató anyagból, amely a helyi
adózással kapcsolatos fontos információkat is tartalmazni fogja, és várhatóan január
közepéig a háztartásokban lesz. A lakosság hasonló formában kap tájékoztatást a
hulladékgyűjtési és szállítási közszolgáltatásban bekövetkező változásokról, amelyeket
szintén tárgyalt a képviselő-testület.
A jövő évtől a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. „VKSZ” látja el városunkban a
hulladékkezelési közszolgáltatást, ezzel egy időben megnyílik a jelenleg rendszeresített
110 literes gyűjtőedényeknek 60, illetve 80 literes edényekre való váltásának lehetősége.
A díjakban emelkedés következik be, de azon háztartások, akiknek a hulladéktermelési
mennyiségéhez kisebb edény használata is elegendő, kedvezőbb helyzetbe kerülnek. A
jövő évtől érvénybe lépő díjak a királyszentistváni hulladékkezelő központ működésének
kezdetéig, várhatóan leghamarabb 2012. utolsó negyedévéig lesznek érvényben. A
központ beüzemelésével kerül bevezetésre a 158 települést érintő hulladékkezelési
társulás területén az önkormányzati rendeletekben szereplő kéttényezős igénybevételi
díj, amely alapdíjból és egyszeri ürítési díjból áll össze.
Táblázatunk szemlélteti a díjváltozásokat:
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A kisebb gyűjtőedényre való áttérésnél a beszerzés költsége a szolgáltatást
igénybevevőt terheli. A szociálisan rászorulók részére az önkormányzat – kérelem útján –
a 60 literes (legfeljebb 3 fős háztartásig) vagy 80 literes hulladékgyűjtő edényeket
ingyenesen használatba adja.

Bruttó 456 forintot kell fizetnünk a hulladékürítésért jövő évtől a jelenleg is használatban lévő 110
literes edények esetében (Képünk illusztráció)

Suli- és ovihíradó
Átlagosan hat százalékkal emelkednek a térítési díjak az általános iskolában és az
óvodában. A háromszori étkezést magába foglaló óvodai ellátásért 291, az iskolai
ellátásért 378 forintot kell fizetni naponta. A legnagyobb emelkedés – de az sem haladja
meg a tíz forintot – a tízórai és az uzsonna árában tapasztalható. Lingl Zoltán
iskolaigazgató elmondta, a változást a szigorodó nyersanyagszabályok idézik elő,
kötelező folyékony ételt adniuk a diákoknak, amit egyénileg csomagolt üdítővel, esetleg
kakaóval vagy tejjel tudnak megoldani.
A két intézményben létszámbővítés történik, és kiírásra kerül az igazgatói, illetve
intézményvezetői álláspályázat. A jelenlegi vezetőknek 2012. július 31-én lejár a
megbízatásuk, a jogszabályok kötelezővé teszik a pályáztatást.
Futballcsapatra való dolgozóval bővíti az iskola létszámkeretét az önkormányzat. A
takarítási és karbantartási feladatokat eddig a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft.
szolgáltatta, de az oktatási intézmények tervezett állami fenntartásba vétele miatt

célszerűnek látja a városvezetés, ha a feladatok legnagyobb részét az intézmény saját
dolgozói végzik. Tíz takarítóról és egy karbantartóról van szó, utóbbi nem csak iskolába,
óvodába is fog járni, a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde a karbantartási
feladatokat – hasonlóan az iskolához – eddig úgy rendelte meg a kft-től. A
megnövekedett adminisztratív feladatok miatt véglegesítik a nevelési intézményben azt a
dolgozót, akit korábban a közmunka program keretében foglalkoztatott az önkormányzat.

Számít a lakosság szava
Rendelet született az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi
részvételről. Ennek kiváltó oka a „társadalmi egyeztetés” lehetősége, vagyis a
döntéshozók szeretnék megismerni a lehető legtöbb véleményt a lakosság részéről, és a
jövőben ezeket mérlegelve kívánnak megalapozott rendeleteket alkotni. (Itt kell
megemlíteni, hogy a képviselő-testület ezen az ülésen tervezte felülvizsgálni az
állattartás szabályairól szóló rendeletét, de egyetlen javaslat, vélemény, észrevétel sem
érkezett a hivatalhoz. A tervezett napirend nem tárgyalásának másik oka az volt, hogy a
közeljövőben változik a jogszabályi környezet, amely érintheti szóban forgó rendeletet,
így annak felülvizsgálata a 2012. márciusi rendes ülés napirendjei közé került felvételre a
testület következő félévi munkatervében.)
Zirc város sportkoncepciója már most felvételt nyert ugyan a napirendek közé, de az
ülés elején lekerült onnan. Mondhatni: bejutott a döntőbe, de aztán gyorsan kiesett. A
bizottság tárgyalásra alkalmasnak találta ugyan az elkészített anyagot, de úgy látták,
érdemes lenne közvélemény-kutatást készíteni a lakosság körében, így felmérve a
sporttal kapcsolatos igényeket. A kérdőívek a jövő év elején kerülhetnek a postaládákba.
Idén nem érkezett javaslat Zirc Város Elismerő Oklevele-díj adományozására,
amelyet évente hét személynek, illetve közösségnek lehet odaítélni. Rövidebb
óévbúcsúztatóra van tehát kilátás a polgármester újévi fogadásán.
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