Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és
Tourinform Zirc Stúdió KB
Szeptember 1-jén kezdi meg működését az összevont közművelődési intézmény –
kitüntetésekről és intézményvezetőkről is döntött Zirc város képviselő-testülete júniusi ülésén

Megtörtént az intézményi összevonás, Zirc Városi Önkormányzat a Stúdió KB–Ifjúsági
és Közösségi Házat beolvasztotta a Békefi Antal Városi Könyvtár és Művelődési Házba.
Az első félév utolsó rendes ülésén arról is döntött a képviselő-testület, hogy dr.
Ehrenberger József sebész-főorvosnak a Zirc Város Díszpolgára címet adományozza,
Koósné Stohl Ilona intézményvezetőt és Hoffer Ildikó keramikust pedig Pro Urbe
Emlékéremmel tünteti ki.
A májusi testületi ülésen elfogadott közművelődési koncepció – mint a szakma által
kidolgozott hiánypótló dokumentum – több más mellett megteremtette az alapokat a
döntéshozók számára a jelenlegi zirci közművelődési intézményrendszer korszerű,
költséghatékony és a helyi sajátosságokat figyelembe vevő átszervezéséhez. Az összevont
intézmény Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB tulajdonnévvel
szeptemberben kezdi meg működését. A kibővült tevékenységi körű intézmény
közművelődési feladatainak nagy része – a megszűnő Stúdió KB–Ifjúsági és Közösségi Ház
emberi és tárgyi erőforrásainak felhasználásával – az Alkotmány utca 14. szám alatti
intézményegységben, a bázisintézmény telephelyén kerül ellátásra.
Módosult a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet. Erre a 158 település – közöttük Zirc –
alkotta Észak-Balatoni térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás tulajdonlásával és az ÉBH Kft. üzemeltetésével beinduló Királyszentistváni
Hulladékkezelő Központ üzemének júliusi beindulásával életbe lépő kéttényezős díj
bevezetése miatt volt szükség. Honlapunkon decemberben adtunk tájékoztatást táblázattal
szemléltetve a várható díjváltozásokról. A kéttényezős díj alapdíjból (221 Ft + ÁFA/hét) és
egyszeri ürítési díjból áll, amely az edények űrtartalmának megfelelően alakul. A díj évente
52 ürítést, egy lomtalanítást és a szelektív hulladékszigetek üzemeltetését tartalmazza.
Januártól a 110 literes gyűjtőedényeket 60 vagy 80 literes edényekre lehetett cserélni, a
lehetőséggel Zirc városában több mint 500 háztartás élt. A díjat havonta kell fizetni, melyet a
szolgáltató fog kiszámlázni. A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. „VKSZ” hamarosan
hírlevélben tájékoztatja a lakosságot a változásokról.
Fizetendő díjak július 1-től (alapdíjjal együtt)
Edény űrtartalma (l)
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Sor került az óvoda-intézményvezetői és iskolaigazgatói álláspályázatok elbírálására is a
legutóbbi ülésen. Mindkét esetben a jelenlegi vezetőt bízta meg további öt évre a képviselőtestület, a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására csak
Igmándyné Hebling Gabriella pályázott, a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő

Szakiskola vezetői állására két pályázat érkezett, az egyik nem felelt meg a felhívásban foglalt
feltételeknek, 2017. július 31-ig az eredményesen pályázó Lingl Zoltán igazgatja az oktatási
intézményt. A következő nevelési-gondozási évvel kapcsolatos intézkedéseket is végrehajtott
a testület. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bázisintézményében tíz
óvodai és három bölcsődei csoport indítását engedélyezik, és döntés született arról is, hogy a
Galagonya, Kamilla, Boglárka, Hétszínvirág, Napraforgó, Hóvirág, Harangvirág, Bóbita,
Tőzike, Kankalin csoportokban a 2012–2013-as nevelési évben folyamatosan beérkező
gyermekek miatt hozzájárulnak a törvényben meghatározott maximális létszám túllépéséhez.

Majdnem teljes létszámmal jelen volt Zirc város képviselő-testülete az első félév utolsó rendes ülésén

A képviselők döntöttek arról, hogy kiépíttetik a hiányzó csapadékvíz-elvezető átereszt a
Köztársaság utca és a Vasút sor kereszteződésében. Az utcában található ipartelepek
nagyméretű tehergépjármű-forgalma következtében az útcsatlakozás megsüllyedt,
személygépkocsival nehezen járható, amiért a lakók többször fordultak panasszal a
polgármesteri hivatalhoz, a legutóbbi közmeghallgatáson is felvetette a problémát egy
állampolgár. A kivitelezési munkálatokra a zirci Bakonyvíz Kft-t választotta ki a testület,
amely 1 411 980 forint plusz ÁFA áron építi ki a szükséges átereszt. Határoztak továbbá a
képviselők, hogy piaci alapú bérbeadásra felújítják a „zöld bányászház” első emeletén
található, rossz állapotú önkormányzati lakást. A munkálatokat a városüzemeltetési non-profit
kft. végzi el legfeljebb 1,6 millió forint értékben.
Kedvező elbírálásban részesítette két civil szervezet, az „A BULI ’91” Közhasznú
Alapítvány és a Bakonyi Lovas Klub támogatási kérelmét a képviselő-testület, és döntött
arról, hogy fél millió forinttal segíti a Zirci Buli megrendezését, 300 000 forinttal pedig a
Bakonyi Betyárnapok lovas-programjainak megvalósulásához járul hozzá. A menetrend
szerinti autóbusz-közlekedés első negyedévi üzemeltetési veszteségét is finanszírozza az
önkormányzat 593 000 forint értékben.

A pályázat útján megvalósuló beruházások szinte mindegyike napirenden volt: a
LEADER projekt keretében megvalósuló játszótér-építéshez műszaki ellenőrt, a Reguly Antal
Múzeum és Népművészeti Alkotóház fejlesztésének második ütemére kiviteli
tervdokumentációt készítő vállalkozást választott ki, a Zirc város területén található szilárd
hulladéklerakó által okozott szennyezés megszüntetésére irányuló projekt menedzsmentjének
kiválasztására pedig közbeszerzési eljárást indított a képviselő-testület. Ettől az évtől az
általános forgalmi adó mértéke 25 százalékról 27 százalékra növekedett, ezért arról is
döntöttek a képviselők, hogy arányosan átvállalják a növekedés miatti többletköltségeket a
KDOP-3.1.1/C-09-2009-0012 kódszámú, „A Rákóczi tér rendezése és a téren található
Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház homlokzat felújítása” című projekt
vonatkozásában. Az ifjúsági ház mellett épülő játszótér műszaki ellenőrzését a zirci SZIGMA
Mérnökiroda Kft. végzi, az alkotóház udvari szárnyának tetőtér hasznosításával történő külsőbelső helyreállításához szükséges tervdokumentáció esetében a Pannonterv-Veszprém Kft.
ajánlatát (3 409 950 Ft) fogadta el a testület.

Mint látható, Lingl Zoltán nem csak az igazgatói álláspályázatra jelentkezett

A képviselő-testület Knolmayer Lászlót, a Polgári Védelmi Iroda egykori vezetőjét
választotta a Zirci Közbiztonsági Alapítvány kuratóriumi tagjának és elnökének. A júniusi
ülésen jóváhagyásra került városunk energetikai koncepciója is, amelyet az önkormányzat
mindenkinek a figyelmébe ajánl. Az anyag hamarosan elérhető lesz a városi honlapon és
kapnak belőle példányokat a társasházi közösségek is.
Kelemen Gábor

