Újabb, gyerekeket érintő fejlesztés valósulhat
meg Zircen
A játszóteres pályázat után a „tetőteres” pályázat is nyert
Jó hírrel kezdődött Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének második félévi
ülésszakasza. Önkormányzatunk a Belügyminisztérium által intézményfejlesztésre kiírt
pályázaton 26 735 000 forint összegű támogatásban részesült, ami azt jelenti, hogy
beépítésre kerülhet a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde tetőtere.
A beruházás tervezett összköltsége 37 132 604 forint, a képviselők döntöttek arról, hogy
legfeljebb tíz millió forintig biztosítják a szükséges önerőt annak érdekében, hogy az
óvodások átköltözhessenek az Alkotmány utca egyik oldaláról a másikra, a régi „kisóvoda”
épületéből egy korszerű építménybe.
A képviselő-testület döntött az állattartási rendelet hatályon kívül helyezéséről is. Az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló törvény módosul, 2012. október 1-jétől a
település közigazgatási területén – sem belterületen, sem külterületen – helyi rendelettel nem
tiltható és nem korlátozható a mezőgazdasági haszonállatok tartása. A kedvtelésből tartott
állatok vonatkozásában szintén nincs hatásköre az önkormányzatnak, azt kormányrendelet
szabályozza.
A működését szeptember 1-jén megkezdő Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház
és Stúdió KB igazgatói álláspályázatának kiírásáról is döntött a testület. Az állás betöltésének
ideje áthúzódik a következő évre, de a pályázatok elbírálása még ebben az esztendőben
megtörténik. Az összevont intézmény vezetésével egy korábbi – rendkívüli – ülésen Kovács
Eszter zirci lakost bízták meg a képviselők.
Reméljük, nem sokszor fogunk találkozni egy „új ismeretlennel”, tiltott, közösségellenes
magatartással, amelyet alább fejtünk ki bővebben, keretes írásunkban.
Játszóterekre, gyepfelületekre, parkosított zöldterületekre gépkocsival vagy egyéb
járművel behajtani, beállni tilos! – a képviselő-testület – jogszabályi változásoknak
megfelelően – felülvizsgálta a környezetvédelemről szóló önkormányzati rendeletét.
Napirenden volt az önkormányzat 2012. első félévi költségvetésének teljesítése is. A
csökkenő állami támogatások ellenére fizetési kötelezettségének eleget tudott tenni
önkormányzatunk, az intézményeket a mindenkori igényeknek megfelelően sikerült
finanszírozni.
Döntés született arról, hogy a helyi járat első negyedévi üzemeltetési veszteségének
támogatására 716 000 forinttal járul hozzá a város.
A zirci gimnázium területét képezte az 1914-es helyrajzi számú ingatlan, amely
megosztásra került. Az épület és a hozzátartozó udvar felett a Veszprém Megyei
Önkormányzat gyakorolja a jogot, a sportlétesítmények viszont a város tulajdonát képezik. A
képviselő-testület döntött, hogy a kézilabdapályát térítésmentesen a gimnázium használatába
adja, a teniszpályát pedig a Zirci Tenisz Club Sportegyesület részére haszonkölcsönszerződéssel biztosítja, úgy, hogy a fenntartási költségek és a karbantartási munkák a
használókat terhelik.
Bemutatkozik az „új ismeretlen”

Mi a tiltott, közösségellenes magatartás?
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rendeleteinek alkalmazásában tiltott, közösségellenes
magatartásnak az a tevékenység vagy mulasztás minősül, amely a közösségi együttélés szabályaival
ellentétes. A tiltott, közösségellenes magatartás az, amely nem minősül szabálysértésnek vagy
bűncselekménynek, illetve olyan esetekben, amikor törvény vagy kormányrendelet közigazgatási
bírság alkalmazását nem rendeli el
Mi minősül konkrétan közösségellenes magatartásnak?
Többek között a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak megszegése vezethet közösségellenes
magatartáshoz, így például az elszállítandó hulladék közterületen való elhelyezése, a síkosságmentesítésre és hó-eltakarításra vonatkozó szabályok be nem tartása, az ingatlantulajdonosok által nem
tisztán tartott közterület, épület, telek. Közösségellenes magatartást valósít meg az is, aki a város
címerét és zászlaját engedély nélkül használja
Hogyan szankcionálható a tiltott, közösségellenes magatartás?
Az eset súlyától függően pénzbüntetéssel, figyelmeztetéssel. A tiltott, közösségellenes magatartás
elkövetőjével szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. Zirc Városi
Önkormányzat arra feljogosított dolgozója vagy a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő
helyszíni bírságot szabhat ki

Az egyhangú szavazás volt a jellemző a képviselő-testület második félévi első rendes ülésén

Kelemen Gábor

