Támogatja a zirci önkormányzat
gyermekek úszásoktatását

a

November elején újranyílik a Tanuszoda
A 2012–2013-as nevelési- és tanévben két és fél millió forinttal járul hozzá Zirc Városi
Önkormányzat az iskolások és óvodások úszásoktatásához – erről október 29-ei ülésén
döntött a képviselő-testület. A Tanuszoda újranyitása elsősorban az új üzemeltető Zirc
Városi Erzsébet Kórház fenntartóváltása miatt váratott ennyit magára.
Az óvoda és az általános iskola az úszásoktatáshoz szükséges órarendet elkészítette,
hetente három délelőtt fogják igénybe venni a szolgáltatást. Az első csoportokat várhatóan a
november 5-ével kezdődő héten tudja fogadni a létesítmény.
Járási hivatal, közös önkormányzati hivatal, megszűnő iskolatársulás – változó időket
élünk, a testület asztalára is számos olyan előterjesztés került, amelyet az ország közigazgatási
átszervezése váltott ki. Mint ismert, Zirc 2013. január 1-jétől járási székhely lesz, a Zirci
Járási Hivatalhoz tizenöt település fog tartozni, melyek közül Olaszfalu, Lókút és Borzavár
közös önkormányzati hivatal létrehozását kezdeményezte Zirccel. „Közös önkormányzati
hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási
területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek
lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt.”
A törvény arról is rendelkezik, hogy a városi, valamint a kétezer főt meghaladó
lakosságszámú település képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati
hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település
kezdeményezi.
Az iskolák állami tulajdonba kerülése következtében szűnik meg a Zirc és Környéke
Közoktatási Iskolatársulás, és változik a mozgókönyvtári feladatellátás szolgáltatója is, az
eddigi Zirc Kistérségi Többcélú Társulás helyébe ezen a területen a megyei könyvtár lép.
Utcák, járdák, szigetek – a városkép javítását és a közlekedés biztonságát szolgáló
előterjesztéseket is tárgyalt a képviselő-testület. Döntés született, hogy koncepció készül
városunk forgalmi rendjének felülvizsgálatára, árajánlatok bekérésével szakemberek által
vizsgáltatja meg az önkormányzat a közlekedés szempontjából kritikusabb településrészeket –
így például a Kossuth-Petőfi-Reguly-József A. utcákat -, de az e tárgykörben készült
diplomamunkákat sem vetik el a képviselők, így megkeresésre kerülnek felsőoktatási
intézmények is.
Továbbra is fennállnak a zirci hulladékszigeteken a kaotikus állapotok, és a járdák
minősége is sok kívánnivalót hagy maga után. Egyszer már megkereste levélben a Veszprémi
Közüzemi Szolgáltató Zrt-t a önkormányzat, többek között a hulladékedényekről lekopott
matricákra hívva fel a figyelmet. Érdemi változás nem történt, ezért újabb jelzés történik majd
a szigetek üzemeltetője felé. Újra színre léphet a „Járdaépítési Alap”, amelynek köszönhetően
több járdát sikerült fejleszteni néhány évvel ezelőtt. Az önkormányzat az érintett
ingatlantulajdonosok anyagi hozzájárulásával újított fel járdaszakaszokat a városban, mely
elképzelés iránt továbbra is nyitott a város.

Alsó képünk azon a napon készült, amikor a képviselő-testület kénytelen volt a Tanuszoda működésének
ideiglenes szüneteltetése mellett dönteni. Az önkormányzat a zirci kórháznak adta át üzemeltetésre az
uszodát, így az újra meg tudja nyitni kapuit. A képviselők támogatólag léptek fel a gyermekek
úszásoktatása mellett

Kelemen Gábor

