Kitüntetés, pályázatok, felhívások
Ülésezett Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Először került átadásra a zirci önkormányzat által alapított „Év Zirc Város Mentőse”
díj, amelyet – a mentőállomás kollektívájának javaslattétele alapján – Dombi Tamás
mentőszakápolónak ítélt oda a képviselő-testület. Négy másik cím javaslattételi
felhívásáról is döntés született, melyek azóta meghirdetésre kerültek. Az önkormányzat
pályázatot nyújt be az iskolai tornaterem padlózatburkolatának rekonstrukciójára és a
zirci óvodai feladatellátási helyen a csoportok áthelyezése érdekében szükséges
beruházásokra.
A Belügyminisztérium által kiírt pályázat eredményessége esetén két régóta fennálló
problémát oldhatna meg önkormányzatunk. A Rákóczi téri tornaterem parkettája
folyamatosan jön fel, balesetveszélyes. Ennek teljes cseréjét szeretné megvalósítani az iskola,
úgy, hogy a terem sportpadló-borítást kapna. A fejlesztés bruttó összköltsége 25 millió forint,
melyből ötmillió forintot kell biztosítania a fenntartó önkormányzatnak. A másik orvosolandó
probléma az óvodai csoportok áthelyezése az Alkotmány utca páratlan oldaláról a páros
oldalra, vagyis a régi óvodaépületből a bölcsőde tetőterébe. Ez a beruházás 37 és fél millió
forintba kerül nyolcvan százalékos állami támogatással.
A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola pályázatot nyújt be
könyvtárainak informatikai fejlesztésére is. Informatikai eszközök, szoftverek, valamint a
fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő eszközök kerülnének beszerzésre a TIOP
„Tudásdepó Expressz” pályázatán mintegy 5-5,5 fél millió forintos tervezett költségvetéssel.
A képviselő-testület arról is döntött, hogy az iskola bázisintézményének 2012–2013-as
tanévében három első osztályos tanulócsoport indítását engedélyezi és hozzájárulását adta
ahhoz, hogy két napközis csoport szerveződjön. A döntéshozók elfogadták a bölcsőde nyári
nyitvatartási rendjét is, eszerint június 1-től július 22-ig nyitva, július 23-tól augusztus 20-ig
zárva tart az intézmény. Az újbóli nyitás időpontja 2012. augusztus 21.
Újabb nyertes pályázatot tudhat maga mögött a Zirc Városi Önkormányzat, ezúttal a
csapadékvíz felszíni elvezetésére (Rákóczi tér, Luksz utca térsége és III. Béla utca térsége)
kapott 149 714 923 forint összegű támogatást. A hamarosan beinduló beruházáshoz
projektmenedzsert, közbeszerzési szakértőt és ellenőrt választott a képviselő-testület. Dr.
Árpásy Tamás tájékoztatott a zárt ülés keretében hozott döntésről, mely szerint közbeszerzési
szakértőnek és műszaki ellenőrnek a VeszprémBer Zrt-t, a projektmenedzselési feladatokkal
pedig az Econoserve Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft-t bízta meg a Képviselő- testület.
Két hónappal ideiglenesen meghosszabbította a testület Encz Ilona megbízatását a Stúdió
KB–Ifjúsági és Közösségi Ház intézményvezetői feladatainak ellátására. Mint ismert, az
álláspályázat korábban eredménytelennek bizonyult, de annak újbóli kiírása a zirci
közművelődés területén szükséges átszervezés függvénye. Az ehhez meghozandó felelős
döntés előkészítésének egyik alapdokumentuma lehet a város kulturális koncepciója. Ennek
elkészülése azonban a vártnál több időt vesz igénybe, ezért döntött az intézményvezetői
megbízatás átmeneti kitolása mellett Zirc város képviselő-testülete.
Döntött a javaslattételről, s így meghirdetésre kerültek a Zirc Város Díszpolgára, Pro Urbe
Emlékérem, Zirc Város Közszolgálatáért és Zirc Város Sportjáért kitüntetések felhívásai. Az
életművet elismerő kitüntetéseknél a döntés-előkészítési szakaszt illetően változás, hogy
eddig egy külön e célra felállított Előkészítő Bizottság véleményezte a beérkező javaslatokat.
Ezentúl ez a feladat – képviselő-testületi döntés értelmében – az Emberi Erőforrás Bizottság
hatáskörébe került. Készül a város sportkoncepciója, megtörtént a sportigény-felmérő

lakossági kérdőívek kiértékelése, amelyet a tájékoztató jellegű napirendek keretében
tudomásul vett a testület.

Ottó Péter polgármester átadja a kitüntetést Dombi Tamásnak, Zirc Város Mentősének

Dombi Tamás 1964-ben született Budapesten. 1987 márciusától ápolóként dolgozik
Zircen. A mentőszakápolói végzettséget 1991-ben szerezte meg. 2001-től a mai napig
különböző autósiskolákban elsősegélynyújtó oktatásokat tart. 2005-ben KIM (Kiemelt
Mentő) tanfolyamot végzett. A 2009-től üzemelő esetkocsi team oszlopos tagja. „Dombi
Tamást mind emberi, mind erkölcsi és szorosan a szakmához való hozzáállása miatt
javasoljuk a „Zirc Város Mentőse” címre. Minden téren megbízható, lelkiismeretes és lehet
rá számítani. Munkáját kifogástalanul végzi mind az állomáson, mind a kárhelyen.
Szakmai ismerete kiváló. A betegekkel, hozzátartozóikkal empatikus, az ellátásban precíz,
határozott. Bajtársaival kapcsolata példaértékű” – olvasható az ajánlólevélben. A KözépDunántúli Regionális Mentőszervezet 2011. évi munkájáról szóló előterjesztést is
tárgyalta és elfogadta a képviselő-testület. A tájékoztatóban olvashatjuk: Ajkán és
Zircen a mentősök támogatása szolgálati lakások juttatásában is érvényre jut, amit
örömmel tapasztalnak. Sajnálattal közlik viszont, hogy szakorvoshiánnyal küzd a
szakma. Tizenöt perc alatt képes a helyszínre érkezni egy mentőkocsi.
Kelemen Gábor

