A módosítások fóruma volt
Képviselő-testületi ülés, 2012. január 30.
Új…
- feladatot kapott az önkormányzat gazdasági társasága
- turisztikai kiadványa lesz a városnak
- kórházi épület kerülhet átadásra idén is
Olcsóbb víz- és csatornadíj
A jövőben már nem önkormányzati, hanem szakminiszteri rendeletben állapítják meg az
ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetés- és tisztítás díjait – az Országgyűlés 2011. december 30án fogadta el a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényt. Ennek megfelelően a novemberi
testületi ülésen jóváhagyott díjak köbméterenkénti árai (ivóvíz: 315,40 Ft; csatornadíj: 378,20
Ft) is megváltoznak, 4, illetve 8 forinttal csökkennek. Az árak nem tartalmazzák az általános
forgalmi adót. A január 30-i ülésen elfogadott alapdíjak a fogyasztásmérő átmérőjének
megfelelően kerültek megállapításra, a következőképpen:
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Táblázat: előterjesztés

Kihaló fogalmak: helyi lakásfenntartási támogatás és 110 literes gyűjtőedény
A lakás- és a szociálisrendeletét is kénytelen volt módosítani az önkormányzat a helyi
lakásfenntartási támogatás, mint jogintézmény megszűnése miatt. Ezentúl már csak normatív
lakásfenntartási támogatásról beszélhetünk, a jogosultságról pedig nem az Emberi Erőforrás
Bizottság, hanem a jegyző dönt. A lakbértámogatás feltételrendszere nem változott. A tavalyi
év végén módosított törvény értelmében a hulladékgazdálkodás-közszolgáltatás idei díjai nem
haladhatják meg a 2011-ben alkalmazottakat. Éves szinten nettó 3100-4400 forint közötti
díjcsökkenéssel lehet számolni. 110 literes gyűjtőedények már nem igényelhetők többé, ha
elkopnak, kisebbre (60, 80 literes) vagy nagyobbra (120 literes) cserélhetők.
Suli- és ovihíradó

A Zirc és Környéke Közoktatási Iskola- és Óvodatársulás mind az öt tagönkormányzata részt
vett a zirci Városháza fórumán. A 2012. évi költségvetésről szavaztak, ami az iskolatársulás
esetében 421 222 000, az óvodatársulásnál 158 574 000 forint. A társult önkormányzatok – a
társulási megállapodás módosításával, jogszabályváltozás adta lehetőséggel élve –
felhatalmazást adtak arra, hogy a zirci – mint gesztor – önkormányzat határozza meg
rendeletében minden tagintézményre vonatkozóan a térítési díjakat. A háromszori étkezést
tartalmazó iskolai ellátásért 378, az óvodai ellátásért 291 forintot kell fizetni naponta. A
bölcsődei ellátás díja 354 forint. Az első félévi ösztöndíjpályázat kiírásáról is döntött Zirc
város képviselő-testülete. A www.zirc.hu honlapról letölthető pályázatokat február 17-ig kell
benyújtani, s a kiemelkedő tanulmányi eredményt produkáló középiskolások részesülhetnek
az ösztöndíjban.
Üzemeltetési cserék
A zirci döntéshozók elfogadták az önkormányzat és a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft. közötti új közhasznúsági szerződést. Lényeges változás, hogy a
tanuszoda üzemeltetése kikerült, az Alkotmány utcai sporttelep viszont bekerült a gazdasági
társaság feladatai közé. A futball- és futópályát, illetve a hozzátartozó épületet 2005 óta a
HEBO-KÉM Bt. üzemeltette. Az iskolai takarítási feladatok a ZIVU-tól az általános iskolához
kerültek. Gazdaságosabb lesz a fűtésüzemeltetés az idősek Bajcsy-Zsilinszky utcai
otthonában, amely ugyan a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ telephelye, de az
önkormányzat tulajdona. Az épületben eddig öntöttvas radiátorokkal történt a fűtés, ezek
cseréjére most lehetőség nyílott: az új bölcsődei szárny megépítésének köszönhetően a
Benedek Elek Napköziotthonos Óvodában feleslegessé vált néhány alumíniumradiátor. A
kivitelezőt zárt ülés keretében választotta ki a testület.
A jogszabályok változásának következményeként módosult két önkormányzat – a Zirc Városi
és a Zirci Német Nemzetiségi – közötti együttműködési megállapodás.
Vendégelőadó – a Kórházi Blokkban dr. Tótth Árpád, Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézet főigazgatójának tájékoztatója:

Összeállt a kórház költségvetése a krónikus belgyógyászati osztály fejlesztését célzó
beruházásról – erről tájékoztatta a képviselő-testületet dr. Tótth Árpád főigazgató. Ha
minden a terveknek megfelelően alakul, idén újabb kórházi épületet avathat a város.
Kicsit a benzinmotor működési elvére asszociál az újabb kórházi projekt, hiszen négy
ütemben szeretnék megvalósítani. Novemberben már egyszer napirendre került a téma, ekkor
értesülhettünk az egészségügyi intézmény újabb terveiről, 62 ágyas kórházi részleg és
krónikus ápolási egység kialakításáról, illetve az igazgatási feladatok új helyéről. Azt is
megtudhattuk, hogy miből kívánja fedezni a kórház a beruházás költségeit, most még több
konkrétum látott napvilágot. A projekt összköltsége nettó 128 739 974 forint. A fedezetet az
előző évi pénzmaradványon túl a beruházás futamideje alatt jelentkező intézményi saját
bevétel biztosítja, melynek összegét egyfelől a 2011. évi tényadatokra támaszkodva, másfelől
az ebben az évben jelentkező új feladatokra figyelemmel tervezték meg. – A jelenlegi
költségvetés alapján úgy tűnik, hogy az első három, legfontosabb ütemet meg tudjuk
valósítani, erre megvan a fedezet – mondta dr. Tótth Árpád. Hozzátette: ha a közbeszerzési
eljárás során, az építési-kivitelezési feladatok tárgyában jó ajánlatokat fogunk kapni, akkor
talán a negyedik is beleférhet. Az első három ütem: 12 krónikus ágy elhelyezése, tízágyas
Hospice-részleg kialakítása, az igazgatás végleges elhelyezésének kialakítása. A negyedik –
még egyelőre kérdéses – ütemről is szó esett a múltkor, ez egy olyan fedett terasz kialakítása
lenne, ahová ki tudják gurítani a fekvő, ágyhoz kötött betegeket is.
A tervek szerint nyár elején adják át az építési területet, s még ebben az évben megtörténhet a
műszaki átadás, legalábbis az első három ütemre vonatkozóan. A kórház ezúttal a
közbeszerzés megindításához kérte a képviselő-testület jóváhagyását.
Módosult Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet alapító okirata, amire azért volt szükség, mert a
Veszprém Megyei Önkormányzat már nem társfenntartója többé az egészségügyi intézménynek.

Megvizsgálja az önkormányzat a kardosréti kemping területének lakóépület építésére
alkalmas övezeti besorolásának lehetőségét.
Országszerte megjelenhetünk vele!
Turisztikai kiadvány kiadása mellett tette le voksát Zirc város képviselő-testülete.
A Bakony-Balaton Térségi TDM szervezethez történő csatlakozásnak köszönhetően több
turisztikai vásáron jelenhet meg Zirc városa. Az egyik első március elején a budapesti Utazás
Kiállítás, de eljuthatunk olyan nagyvárosokba is, mint Pécs, Szeged, vagy Debrecen. Zirc nem
rendelkezik jelenleg olyan kiadvánnyal, amellyel felléphetne – legalábbis eséllyel – ezeken a
vásárokon. A legutóbbi városi kiadvány, a Zirc Info-Map 2010 februárjában készült 5000
példányszámban, ebből azonban mára szinte semmi sem maradt.
A megjelentetni tervezett kiadványban – hasonlóan az előzőhöz – térképes és szöveges rész
egyaránt helyet kap. Utóbbi termékspecifikusan mutatja be majd a város és környékének
kínálatát: kulturális, vallási, rendezvény-, öko-, horgász-, golf-, kerékpáros és bakancsos
turizmus kategóriákban. A térképpel áttekinthető lesz a Bakony, tartalmazni fog gyalogos és
kerékpáros túrautakat – ismertetve a szöveges részben az ezek által érintett látnivalókat –,
illetve szerepelni fog benne egy kiemelt térkép Zirc városáról is. A legolcsóbb ajánlattal
(640 000 Ft+ÁFA) nyert az új várostérképünket is kivitelező Tájoló 98 Térképészeti Iroda.
Zirc város önkormányzata jelentősen megemelte az idegenforgalmi adó mértékét, melyet a
turizmus működtetésére és fejlesztésére kíván fordítani. A kiadványt is ebből a forrásból,
vagyis a befolyt többletbevételből, és az ehhez kapcsolódó állami támogatásból finanszírozza
az önkormányzat.

Zirc városi önkormányzat képviselő-testülete is megszavazta, hogy a Zirc Kistérség Többcélú
Társulási Tanácsa felvegye feladatai közé a környezet- és természetvédelem, valamint a
hulladékkezeléssel összefüggő feladatokat. Az új program összehangolja a kistérséghez
tartozó települések környezetvédelmi programjait és hulladékgazdálkodási terveit.

Közösen szavazták meg az iskola- és óvodatársulásban résztvevő települések önkormányzatai a 2012. évi
költségvetést
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