Útfejlesztés a Kukoricaföldeken
Nyolc murvás utcát újít fel Zirc Városi Önkormányzat a városrészben
Újabb beruházást valósít meg Zirc város önkormányzata Kukoricaföldek
városrészen. A helyi járati közlekedés beindítását, sebességkorlátozó táblák
kihelyezését és kátyúzást követően a képviselő-testület döntött nyolc murvás utca –
Liszt, Berek, Boksa, Semmelweis, Irtás, Tövis, Eötvös, Vásártéri – martaszfaltos
felújításáról. A fejlesztés valamivel több mint 6,5 millió forintos összköltséget emészt
fel.
Kukorica Jancsi után Kukoricaföld is fellépett a Városháza „színpadán”. Még tavaly
határozta el az önkormányzat, hogy elvégzi a szükséges útfelújításokat a városrészben. A
május 21-i testületi ülésen döntött a kivitelező kiválasztásáról a testület, így a
munkálatokat – amelyek a napokban megkezdődhetnek – a Magyar Aszfalt Kft. fogja
elvégezni 5 221 336 Ft+ÁFA díjjal. További fejlesztési célok is napirenden voltak, Zirc
város önkormányzata a második fordulót is megpályázza a város területén lévő felhagyott
szilárd hulladéklerakó mint szennyező forrás kármentesítésére. Az első forduló
„győzelmet” hozott, pályázati forrásból megtörténtek az előkészítési munkálatok. Kaszás
Béla városüzemeltetési osztályvezető elmondta, a beruházás második részének műszaki
tartalma maga a kármentesítés, a beruházás összköltsége – száz százalékos támogatási
intenzitással – 1 382 946 800 forint. A projekt – nyertes pályázat esetén – jövő februárban
veheti kezdetét, várható befejezésének dátuma pedig 2015 májusa lenne. A helyi
közösségi közlekedés támogatásának igénylésére történő pályázat benyújtásáról is döntés
született, az önkormányzat 2011-ben 2 174 000 forinttal járult hozzá a helyi járat
üzemeltetési költségeihez.
Kiírásra került Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, amely letölthetőkitölthető formátumban elérhető a www.zirc.hu honlapról. Az önkormányzat ezúttal is tíz
fiatalt részesít támogatásban, akik június 29-ig nyújthatják be pályázatukat a
Polgármesteri Hivatalban.
Újraindul az alapfokú művészetoktatási és nevelési tevékenység a Reguly Antal
Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában. 2004 és 2011 között a Harmónia
Közhasznú Alapítvány folytatta a tevékenységet az intézményben, két kézműves és három
moderntánc csoport működött. Az alapítvány anyagi okok miatt nem tudta folytatni sem a
képző-, sem az iparművészeti oktatást, a tánccsoportok – amelyek közül volt fellépő a
legutóbbi Reguly Gálán is – más keretek között működtek. A fenntartó jogok átadásra
kerültek a kiválóra minősített oktatási intézményt működtető Szín és Vonal
Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány részére, amely Zircen is képes biztosítani a
megfelelő színvonalú művészeti oktatást. Lingl Zoltán igazgató elmondta, az iskola
késznek mutatkozik a képzés fogadására, az alapítvány képviseletében jelenlévő Baranyai
Zoltánné pedig arról beszélt, hogy a szervezet 33 település oktatását látja el és mintegy
500 tanuló vesz részt benne.
Az általános iskola „érdekelt” a Békefi Antal Városi Könyvtár „Tudásdepó Expressz”
pályázatán is, hiszen az egyik megvalósítandó feladat a projekt keretében a szövegértés
fejlesztésére irányuló képzés, amelyhez szeretnék beszerezni a szükséges eszközöket.
Benczikné Tóth Magdolna, a konzorciumi tagként pályázó városi könyvtár és művelődési
ház vezetője elmondta, az Európai Unió könyvtárak számára kiírt pályázatai elsősorban
elektronikus szolgáltatás-fejlesztést céloznak meg. Hozzátette: két eredményes pályázaton

már túl van az intézmény, ezek keretében sikerült a helyismereti tartalmakat megjeleníteni
és a könyvtári adatbázist fejleszteni. Jelen pályázat – amelynek benyújtását támogatta a
képviselő-testület – az eddigi fejlesztések bővítését teszi lehetővé, az adatbázis kistérségi
szintre történő kiterjesztése valósulhat meg. (A pályázat teljes összege közel 40 millió
forint, ebből körülbelül 13 millió forint jutna a zirci könyvtárra, amely a balatonfüredi
Városi Könyvtárral mint konzorciumvezetővel és a balatonalmádi Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtárral élvez partnerséget.)
A képviselő-testület első félévi munkatervét szinte teljes egészében végigkísérte, végül
elfogadásra került Zirc város közművelődési koncepciója, amelyet a Controll Holding Zrt.
készített el. A döntéshozók a Stúdió KB–Ifjúsági és Közösségi Ház megbízott
intézményvezetőjének a megbízatását további két hónappal, július végéig hosszabbították
meg.
Már hagyománya van Zircen a képviselői tiszteletdíjak non-profit célokra történő
felajánlásának. Idén hat civil szervezetet, intézményt támogatnak ilyen módon a testület
tagjai, 328 152 forint értékben. A legnagyobb összeget – 78 309 forintot – a „Segítő
Kezek” Alapítvány kapta, rajtuk kívül a Bakonyi Természettudományi Múzeum, a Reguly
Iskoláért Alapítvány, a Nagyesztergári Német Nemzetiségi Kör Egyesület „Margaréta
dalkör és Triola Trió”, a Vöröskereszt Zirc és a Zirci Országzászló Alapítvány részesült a
tiszteletdíjakból.
Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet május 1-jétől állami fenntartásba kerülése
váltotta ki az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását.
A képviselők zárt ülés keretében döntöttek a „Zirc Város Közszolgálatáért”
kitüntetések adományozásáról, amelyek júniusban kerülnek átadásra.

Mindkét irányban útfejlesztés – eddig felszállt, most elszáll a por Kukoricaföldekről

Úti kódex: a martaszfalt – felmart aszfalt, aminek még van annyi bitumentartalma, hogy alkalmas
burkolati rétegnek. Általában a keverőtelepeken visszakeverik, dúsítva új aszfalt lesz belőle. Gyakori
alsóbb burkolati rétegként, kiegyenlítésként is teríteni. Tulajdonságai: gyors beépítés, azonnali használat,
por- és sármentes, teherbíró, időtálló, síkfelület. Zirc Városi Önkormányzat a murvás utak felújítását
több lépcsőben készíti el, az első most következik. Ez a felület pár év múlva kap egy felső kopóréteget, 4-6
centiméter aszfaltot.

SZEMÉT-ÜGY
Kasper Ágota képviselő asszony napirend előtt a belvárosi hulladékkonténerek körüli kaotikus
állapotokra hívta fel a figyelmet, megoldási javaslatokat várva a problémára. Ottó Péter polgármester
reagálásában elmondta: a kaotikus állapotok a szelektív hulladékkonténerek körül alakulnak ki, mert
vannak, akik úgy gondolják, hogy ezek a konténerek a kommunális hulladék elhelyezésére is
alkalmasak. Arról is beszélt, hogy az önkormányzat már tett figyelemfelhívásokat: a városi honlapon,
a Kép-újság rovat keretében megjelenő cikk a megfelelő hulladékkezelésre hívja fel a figyelmet,
hiszen nagyon sok palack úgy kerül a kukába, ahogy kiürült, vagyis nem kerül összetaposásra. A
városvezető hozzátette: sajnos eljutunk arra a szintre, hogy a rendőrséget, polgárőrséget kell felkérni a
problémás területek hatékonyabb szemmel tartása érdekében. Kaszás Béla osztályvezető arról
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy két helyre is figyelemfelkeltő táblák kerültek kihelyezésre.
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