Nincs emelkedés a bérlakások díjaiban
Többek között erről is döntött a képviselő-testület novemberi ülésén
Se a szociális, se a piaci alapú önkormányzati lakások díjai nem változnak 2013-ban. A
piaci alapú lakások bérleti díját az önkormányzat három éve nem emelte, a szociális
alapú lakások bérleti díja viszont az infláció mértékének megfelelően változott. A város
tulajdonában 42 lakás van, társasházi és nem társasházi egyenlő arányban.
Közmeghallgatással vette kezdetét a testületi ülés, ahol az állampolgárok kérdéseire,
felvetéseire Ottó Péter polgármester válaszolt. Nem lehet eleget beszélni róla, ezúttal is
napirenden volt a „szemét-ügy”, egy állampolgár a Rákóczi téri szupermarket mögött
található hulladékszigeten szerzett negatív tapasztalatait osztotta meg a képviselő-testülettel és
a hallgatósággal. A polgármesteri hivatal munkatársai hiába helyeztek el a kommunális és
egyéb hulladék lerakására vonatkozó tiltó táblákat a városban, még mindig vannak, akik ügyet
sem vetnek rá, és a küldetését befejező palacsintasütőt is a konténerek mellé dobják.
Hogyan büntethetők a hulladékot illegálisan elhelyező személyek? – ez volt a kapcsolódó
kérdése egy másik állampolgárnak. Sümegi Attila aljegyző elmondta, a szankcionálásra
kétfajta lehetőség kínálkozik, az egyik a szabálysértési bírság kiszabása „közterület
beszennyezése” címen, a másik a hulladékgazdálkodási bírság megállapítása. Ehhez azonban
nem elég az elkövető azonosítása, be kell bizonyítani, hogy valóban ő helyezte el a
hulladékot. A hivatali vezető arról is tájékoztatta az állampolgárokat, hogy ezzel kapcsolatos
bejelentést jelenleg a zirci rendőrőrsön székelő kormányhivatali ügyintézőnél lehet megtenni.
A katasztrófavédelmi törvényből adódó változásokról szóló tájékoztatóval kezdődött a
rendes testületi ülés. Szabó Péter tűzoltó alezredes, a Veszprémi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség vezetője elmondta, a katasztrófavédelem Magyarországon nemzeti ügyként van
kezelve, ezért az élet- és vagyonbiztonság minden szegmense megvan „énekelve” az új
jogszabályokban. Zirccel kapcsolatban kiemelte, hogy az önkormányzat által biztosított
irodához hosszú idő után tudtak személyt párosítani, aki ellátja a védelmi intézkedéseket
városunkban és a környező településeken, egyben segíti a közbiztonsági referens munkáját.
A képviselő-testület – kinyilvánítva egyetértését a nemdohányzók védelméről és a
dohánytermékek forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvénnyel – a dohányzás
korlátozását célzó határozatot hozott a helyi intézményekre vonatkozóan. „A törvény által
megfogalmazottak kedvező hatását nagymértékben elősegíti, ha a jövő nemzedék minél
kevesebb olyan tapasztalatnak van kitéve, amely esetlegesen a dohányzás elkezdésére
ösztönzi. Tisztában vagyunk vele, hogy nehéz a kialakult szokásokon, a rossz
beidegződéseken változtatni, ezért a megelőzésre kell a fő hangsúlyt fektetni. Azt kell elérni,
hogy a dohányzás ne váljon szokássá, azt a célt kell elérni, hogy ne is próbálkozzanak vele a
gyerekek” – ismertették a bizottsági elnökök a megfogalmazott célokat. A testület felkérte a
városban található intézmények dolgozóit, hogy csak olyan helyen dohányozzanak, ahol a
káros szenvedéllyel sem az odajáró gyermekek, tanulók, sem az intézmény használói nem
találkozhatnak, ezzel is elősegítve a fiatalok és a nemdohányzók egészségének a védelmét.
Felkészíti az önkormányzat gazdasági társaságát, a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit
Kft-t a közétkeztetés közoktatási intézményekben történő esetleges ellátására. Erre azért van
szükség, mert az iskola állami kézbe kerül január 1-jétől, de sem a fenntartás, sem a
működtetés kategóriájába nem sorolhatók a konyhák, a diákok közétkeztetéséről pedig a
települési önkormányzatoknak kell gondoskodniuk kötelező feladatként. A konyhák

várhatóan leválasztásra kerülnek az iskolától. A novemberi fórum „suli-újsága” másról is
szólt: a képviselő-testület egyetértését fejezte ki a Zirci Járás kötelező felvételt biztosító
általános iskolák körzethatárainak megállapításával, egyben döntött a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek tagintézményi bontásáról.
Újabb egy évvel hosszabbította meg az önkormányzat a gyepmesteri tevékenységre kötött
szerződését az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel. A társaság ebben az évben tizenöt ebet
fogott be, bejárásuk havonta három alkalommal történik. Az ebtartási szabályok megsértése
miatt több ebtulajdonost is megkeresett önkormányzatunk az elmúlt hónapokban, egyben
tájékoztatta őket, hogy újabb jogsértés esetén a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz fog
feljelentést tenni.
Az áteresz-építés könnyebbségét hozta meg a közterületek használatáról szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálata. A kormányrendelet által szabályozott építési engedély
kötelesség-mentességen túl díjat sem kell fizetni Zircen az áteresz létesítéséért.
Önkormányzatunk már gondoskodott a közterületeken található veszélyes fák eltávolításáról,
vizsgálatáról, de mi a helyzet a használókkal? A képviselő-testület által elfogadott rendelet
kimondja, hogy „a közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a
használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról”. Élő fát –
amennyiben emberi életet vagy a fa értékénél nagyobb vagyont nem veszélyeztet – csak az
október 15. és március 31. közötti időszakban lehet kivágni. Pénzbírsággal sújtható az, aki a
fák telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettségeket megszegi, vagy fás
szárú növényt jogellenesen kivág.
Újabb lemondás történt képviselői tiszteletdíjról, 31 075 forint értékben támogatja az
egyik döntéshozó a Veszprém Megyei Vöröskereszt Zirci Területi Szervezetét.

Ottó Péter polgármester reagált az állampolgárok felvetéseire a közmeghallgatáson.
Az írásban érkezett kérdések is megválaszolásra kerültek

Szabó Péter tűzoltó alezredes tájékoztatója

A közterületi fák mellett egy másik örökzöld téma is napirenden volt, ezúttal egy állampolgár hozta fel.
A hó nem takarja el…
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