Költözik a városi tévé
Többek között erről is döntött a képviselő-testület februári ülésén
Tetőtéri esték. E rendezvénysorozat címét is kölcsönözhetnénk a zirci
önkormányzat képviselő-testületének idei üléseire, legalábbis azok bizonyos
napirendi pontjaira. Nem azért, mert az a település, ahol az e néven futó
programok sorra kerülnek, Zirchez hasonlóan az apátságáról is híres: egy
régóta megoldásra váró problémát oldott meg a városvezetés.
Előbb – januárban – arról döntött, hogy kiépíti a fűtést a Mentálhigiénés és Ifjúsági
Központ tetőterében. Majd jóváhagyta azt az előterjesztést, amely egyrészről az
épületben folyó munka fő koordinátorának a Stúdió KB költségvetési intézménybe
történő integrálásáról, másrészt ezen intézmény székhelyének átköltöztetéséről szól. A
történet 2005. októberéig nyúlik vissza, ekkor a képviselő-testület intézményi
átszervezések és az ehhez kapcsolódó személyi döntések részeként a Békefi Antal Városi
Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc jelenlegi igazgatóját bízta meg a városi
televízió vezetésével, addig a testületi döntésig, amely a mai napig váratott magára.
A továbbiakban ezen feladatokat Encz Ilona, a Polgármesteri Hivatal eddigi ifjúsági,
civil és oktatási referense látja el, aki a jövőben közalkalmazotti státuszt kap. Elődjéhez
hasonlóan megbízott intézményvezetőként fog dolgozni az álláspályázat kiírásáig. A
televíziósok
feladatköre
kibővül
konferenciák,
kereskedelmi
bemutatók
szervezésével, az iskolarendszeren kívüli
szakmai
oktatással,
egyéb
oktatást
kiegészítő
tevékenységgel,
illetve
közművelődési
intézmények,
közösségi
színterek működtetésével. A képviselőtestületi döntés következtében létrejövő
intézmény neve Stúdió KB–Közösségi és
Ifjúsági Ház. Az új stúdió az ifjúsági ház
tetőterében kerül kialakításra.
A
február
28-ai
testületi
ülésen
elfogadásra került az önkormányzat 2011.
évi költségvetése, amelynek szerkezete és Televízió a televízióban. A képviselő-testület
nehézségei hasonlóak az előző évhez képest hosszasan tárgyalta a Stúdió KB és az Ifjúsági
Központ ügyét, végül létrehozott egy új
– fogalmazott Ottó Péter polgármester, aki intézményt
Varga Tibor képviselő e napirendi pont
tárgyalása alatt tett, uszodamentésre irányuló gondolatával kapcsolatban elmondta: az
önkormányzat jelen állás szerint május 31-ig tudja biztosítani a forrást a létesítmény
fenntartásához. Úgy tekint azonban az addig hátralévő hónapokra, mint egy utolsó
lehetőségre, amely megfordítja az elmúlt évekre jellemző tendenciát, az uszoda
szolgáltatásainak csekély igénybevételét. A költségvetésben a felhalmozási kiadásoknál
mutatható ki emelkedés, amelynek oka a városban folyó fejlesztések, beruházások.
Az önkormányzat közbeszerzési eljárást indított villamos energia beszerzésére és az
általános
iskola
számítástechnikai
eszközparkjának
bővülését
és fejlesztését
eredményező projekttel kapcsolatban az eszközbeszállító kiválasztásához. Mint arról már
korábban beszámoltunk városunk honlapján, a TIOP 1.1.1-07/1 azonosító számú, „IKT
eszközfejlesztés a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában” címet viselő
pályázaton az intézmény 28 159 925 forint összegű támogatást nyert, amelynek
köszönhetően interaktív táblákkal, laptopokkal, és egyéb eszközökkel szerelik fel az
iskolát. A másik, testület által jóváhagyott, közbeszerzési eljárást indítványozó
előterjesztés arról szól, hogy a zirci önkormányzat és költségvetési intézményei a
korábbihoz képest kedvezőbb áron érhetik el villamosenergia-fogyasztásukat. Ennek
előzménye az energiapiaci liberalizáció, és ezen szolgáltatás keretében akár tíz-tizenöt
százalékos megtakarítás is lehetővé válik.

A képviselő-testület elfogadta Zirc Városi Erzsébet
Kórház-Rendelőintézet Missziós Nyilatkozatát és
Stratégiai célrendszerét. Ez utóbbi kimondja
egyebek mellett, hogy „a kórház legyen Veszprém
megye meghatározó rehabilitációs központja,
módszertani
műhelye,
akkreditált
képzési
helyszíne mind a szakorvos, mind a szakdolgozó
képzésben”. A küldetéstudat rögzítésével és a
célok
megfogalmazásával
egészségügyi
intézményünk egyben ötéves fejlesztési tervét
készíti elő.
Folyamatban van a város helyi építési
szabályzatáról szóló rendelet módosítása. Ezzel
kapcsolatban tartott tájékoztatót László Tibor
okleveles építészmérnök, tervező, aki elmondta, a
véleményezési
eljárás
lezárásával
apróbb
korrekciókat már végrehajtottak, amelyeket
elküldtek az állami főépítészhez záróvéleményre.
A helyi építési szabályzat módosítását megalapozó
koncepcióba beletartozik a János-tanyai utca
kiszélesítése és az új állattartó épületek
megengedhetősége kérdése az egyes övezetekben. Ottó Péter megkülönböztetett
figyelemmel és tisztelettel köszöntette Dékány Árpád Sixtust (képünkön), a Zirci Ciszterci
Apátság új elöljáróját, aki bemutatkozott a képviselő-testület tagjainak.
A sokarcú Ifjúsági Központ
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Milyen szervezet működött korábban a
házban?
Magyar Honvédelmi Szövetség
Kinek a tulajdonában van az Alkotmány
utca 14. szám alatti ingatlan?
Zirc Városi Önkormányzat
Melyik
intézmény
telephelyeként
működik?
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési
Ház és Tourinform Zirc
Kik használják az épületet?
Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ
és más szervezetek, civil szereződések
Mely
szervezet
az
épület
fő
használójának fenntartója?
Zirc Kistérség Többcélú Társulása
Ki koordinálja a házban folyó munkát?
Polgármesteri Hivatal köztisztviselője

Az Ifjúsági Központ tetőterének egyik sarka, a
zirci stúdió leendő helye
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