Újabb fejlesztéseket szeretne megvalósítani Zirc Városi Önkormányzat
Útfoltozás és kincsek a padláson
Az áprilisi testületi ülésen beszámolók hosszú sorát fogadta el Zirc Város Képviselő-testülete.
Számot adtak tevékenységükről a közművelődési intézmények, a Zirci Rendőrőrs és Zirc
Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, napirenden volt a városunkban végzett gyermek- és
ifjúsági feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés, és nem maradt adós az adóztatási
tevékenység beszámolójával a Polgármesteri Hivatal sem. A számadások elérhetők városunk
honlapján, az önkormányzati előterjesztés menüpont – testületi anyag – alatt.
A múlt után következett a jövő: Zirc város sport, illetve közművelődési koncepciója.
Előbbit – amelynek alapját az év elején történt lakossági igényfelmérés képezte –
egyhangúlag fogadták el a döntéshozók, utóbbi – amelynek előkészítési folyamatában szintén
meg lettek szólítva a városlakók – a jövő hónapban visszakerül a testület asztalára, egyelőre
munkaanyagként szavazták meg a képviselők.
Valami Amerika… Játékfilm és technológia. A képviselő-testület döntött, hogy 500
négyzetméter útjavítást készíttet el a város belterületének önkormányzati útjain. A
döntéshozók a legkedvezőbb árajánlatot tevő Bakonyvíz Kft. Zirc-et választották ki, amely
alternatív technológiával kátyúz. A tengerentúlról „importált” eljárás lényege, hogy kerámia
paplan segítségével a sérült aszfaltréteget és annak közvetlen környezetét 5-7 cm mélyen
felmelegítik, hogy az teljesen képlékennyé váljon. A hiányzó aszfaltot pótolják, az azonos
hőfokú rétegeket egybedolgozzák, tömörítik. Thriller filmet forgatnak Zircen május 3. és
június 15. között. Az egyik fő helyszín az Erdőalja Panzió épületei és annak közvetlen
környezete lesz. Az Untitled MDP Kft. területfoglalási engedélyt kért Zirc város
önkormányzatától. A „zirci Hollywood” háttérbázisa az Alkotmány utca 14. és az 1897
helyrajzi számú ingatlanon kerül kialakításra, abból – testületi döntés értelmében – 600
négyzetméter területet ad bérbe az önkormányzat 350 000 forint plusz áfáért. A film egy
világvégi vírusról szól, ahol emlékezetüket vesztett tudósok egy csoportja megfeszített
tempóban próbálja megtalálni az ellenszert, hogy a bolygót megmentsék a teljes kihalástól.
A képviselő-testület elrendelte a KDOP-4.1.1/E-11-2011-00034, „Zirc város belterületi
csapadékvíz elvezetése, Rákóczi tér, Luksz Sándor utca térsége és III. Béla utca térsége” című
pályázat kivitelező kiválasztásához a közbeszerzési eljárás indítását. Az önkormányzat
149 714 923 forint összegű támogatásban részesült, a kivitelezési munkálatok a tervek szerint
június közepén kezdődnek meg. Zirc Városi Önkormányzat pályázatot nyújt be a Reguly
Múzeum és Népművészeti Alkotóház iskolabarát fejlesztésére, az oktatási-képzési programok
infrastrukturális erősítésére. Tavaly novemberben jelent meg ezzel kapcsolatos pályázati
konstrukció. A tervezett projekt – „Kincsek a padláson” főcímmel – az alkotóház LEADERpályázatból felújításra kerülő szárnyának tetőterét fogja érinteni. Az épületrészben kerülne
kialakításra egy úgynevezett tanulmányi raktár. A projekt tervezett összköltsége 38 800 150
forint, a támogatás mértéke száz százalékos, tehát önrész nélkül megvalósítható pályázatról
van szó.
Végül „sporthíreink” következnek. A képviselő-testület kinyilvánította részvételi
szándékát az elsődlegesen nevelési intézményünket érintő Ovi-Foci, Ovi-Sport Programban,
amely oktatási és infrastrukturális fejlesztést egyaránt tartalmazna. A program pályázati úton,
főként a társasági adó által szponzorálva, alapítvánnyal együttműködve valósítható meg.
Hazánkban a gyerekek jelentős része szakavatott testnevelés-oktatás és kézségfejlesztés
nélkül marad, így a sport jellem- és közösségformáló ereje háttérbe szorul. Ezen szeretne
változtatni az Aranycsapat-legenda, Buzánszky Jenő fémjelezte program, amelynek
jelentőségét a zirci képviselők is felismerték azzal, hogy megszavazták az erről szóló

előterjesztést. A testület zárt ülés keretében döntött a „Zirc Város Sportjáért” kitüntetések
odaítéléséről. A kiemelkedő sportteljesítményeket méltányoló díjak a május első felében
tartandó ünnepségen kerülnek átadásra.

Majdnem teljes létszámmal jelen voltak a képviselők az április 23-ai ülésen, s a legtöbb kérdésben
egyetértettek
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