Átháramló közművagyon
Január
1-jétől
tulajdonviszonyok

megváltoznak

a

víziközmű-szolgáltatással

kapcsolatos

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltra visszatekintő történetében először az azzal
kapcsolatos szabályokat az országgyűlés törvényben szabályozta, amely alapvetően
megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat. Új alapokra helyezték a tulajdonlás
kérdését, a víziközmű-vagyon teljes egészében az önkormányzatok tulajdonába kerül. A
Bakonykarszt Zrt. a jövőben az üzemeltetéssel járó feladatokat látja el.
Új fogalom az átháramlás, amely azt fejezi ki, hogy a részvénytársaság vagyona ingyen a
– vagyon egy része felett eddig is rendelkező – önkormányzat tulajdonába kerül. A képviselőtestület ez évi utolsó rendes ülésén elfogadta azokat a nyilatkozatokat, amelyek a vagyon
átvételével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket rendezik. A 2005-től zártkörű
társaságként működő Bakonykarszt jogutódlással jött létre 1996-ban, alapításában sok más
önkormányzattal együtt a zirci is részt vett.
Törvényi rendelkezésnek megfelelően az önkormányzatok feladata lesz az étkeztetés
biztosítása a településen található összes oktatatási intézményben. A képviselő-testület
döntött, hogy az étkeztetést a város saját tulajdonában lévő általános iskolai konyhával és az
önkormányzat állományába tartozó munkavállalókkal kívánja ellátni a középiskolások
esetében is. Január 1-jétől állami kézbe kerül az általános iskola, a fenntartói, valamint egyes
irányító jogokat és kötelezettségeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ veszi át. A
nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakört betöltő és az alapfeladat ellátására
létesített munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak átkerülnek az új fenntartó
állományába. Az étkeztetés biztosításával kapcsolatos dolgozókat (5 konyhai kisegítő, 1
élelmezésvezető, 3 szakács, 1 ételszállító) az önkormányzat foglalkoztatja a jövő évtől – erről
is döntött a testület. Ha az önkormányzatnak kell működtetnie a jövőben az általános iskolát
és a gimnáziumot, akkor a feladatok ellátásához további dolgozók (takarító és karbantartó
személyzet, portaszolgálat) kerülnek átvételre önkormányzati foglalkoztatásba az általános
iskola jelenlegi állományából.
Átlagosan hat százalékkal emelkedtek az önkormányzat által fenntartott nevelési és
oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak. A háromszori étkezést tartalmazó
általános iskolai ellátásban 30 forinttal kell többet fizetni jövő évtől. A térítési díjak
változtatására tett javaslatnál az intézmény figyelembe vette a fogyasztók fizetőképességét is.
Költségnövelő tényezőként hatnak az étkeztetésre vonatkozó szigorú szabályok, így például a
tápanyagérték előírása és az alapanyagra kiszabott minőségi követelmények. Tekintettel arra,
hogy jövő évtől a középiskolások étkeztetését is a települési önkormányzatoknak kell
biztosítaniuk, megállapításra és elfogadásra kerültek a kollégiumi étkezések árai is.
A képviselő-testület által elfogadott étkezési nettó díjak január 1-jétől
Bölcsődei ellátás
Óvodai ellátás
Óvodai tízórai
Óvodai uzsonna
Óvodai ebéd

354 Ft/nap
307 Ft/nap
63 Ft/nap
55 Ft/nap
189 Ft/nap

Általános iskolai ellátás
(háromszori étkezés)
Iskolai tízórai
Iskolai uzsonna
Iskolai ebéd
Kollégiumi ellátás (háromszori
étkezés)
Kollégiumi reggeli
Kollégiumi ebéd
Kollégiumi vacsora

402 Ft/nap
87 Ft/nap
79 Ft/nap
236 Ft/nap
503 Ft/nap
106 Ft/nap
236 Ft/nap
161 Ft/nap

Helyi járattal megyünk tovább. Ha jövő évben is így teszünk és egyvonalas havi bérletet
veszünk, 3130 forintot kell fizetnünk az eddigi 2980 forint helyett. Az összvonalas bérlet
4150 forintba fog kerülni. A tanuló és a nyugdíjas bérlet ára egyformán 1030 forinttal terheli
meg a pénztárcánkat. A gépkocsivezetőnél vásárolt menetjegy ára 200 forint lesz január 1jétől. A „Zirc város közigazgatási területén menetrend szerinti autóbuszjárattal végzett helyi
személyszállítási feladatok ellátása” tárgyában kiírt pályázatot a Bakony Volán Zrt. nyerte,
így a szolgáltatást továbbra is ők végzik városunkban. A képviselő-testület jóváhagyta a
Volán által előterjesztett, imént ismertetett díjakat, melyek – a jegy ötszázalékos emelkedését
leszámítva – 5,1 százalékkal drágultak.
Eredménytelennek bizonyult a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió
KB igazgatói álláspályázatának kiírása, ezért a képviselő-testület döntött, hogy újra kiírja a
pályázatot, mégpedig úgy, hogy – az előírt jogszabályoknak megfelelően – bővíti a pályázók
körét. Olyan vélemények hangzottak el az ülésen, hogy nem biztos, hogy csak könyvtáros és
művelődésszervező végzettséggel rendelkező személy lehet alkalmas a közművelődési
intézmény-együttes vezetésére. Önkormányzatunk új kezdeményezéssel állt elő, „Elmesélem
Neked!” címmel történetírói pályázat megjelenéséről döntött a testület. Zirchez kötődő,
legalább fél évszázaddal ezelőtti események, történetek feldolgozását várjuk, a felhívás még
ebben az évben megjelenik. Településünk, a helyi társadalom történetét a zirci önkormányzat
kiemelten fontosnak tartja, ezért százezer forintot szavaztak meg a képviselők a pályázat
összdíjazására.
Tilos az avar és kerti hulladék égetése a Munka törvénykönyvében meghatározott
munkaszüneti napokon és vasárnap a város teljes közigazgatási területén! Játszótereken
kutyák sétáltatása és tartása szigorúan tilos! Gyermekjátszóterek felszereléseit csak 14 éven
aluli gyermekek, tornaszereit csak 18 éven aluli fiatalok használhatják! – felülvizsgálta a
képviselő-testület a Zirc város környezetvédelméről szóló önkormányzati rendeletet, amelyet
előzetesen a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
és a Veszprém Megyei Önkormányzat is véleményezett. A javaslatok beépítésre kerültek a
rendeletbe, és kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti tiltásoknak tegyenek eleget.
Februárig még a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban kerülnek ellátásra Eplény község
körjegyzőségi feladatai. Ennek az az oka, hogy a szomszéd település csak március 1-jével
tudja létrehozni a közös hivatalt Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával. (Eplény
egy korábbi határozatban döntött a Veszprémmel történő közös hivatal létrehozásáról.)
Újabb lemondás történt képviselői tiszteletdíjról, ezúttal a Zirc Városi Erzsébet Kórház
üzemeltetésével november elején megnyíló Tanuszodát támogatja az egyik döntéshozó
123 057 forinttal, ami tizenegy hónap tiszteletdíját jelenti.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött arról, hogy jövő évtől a középiskolások étkeztetését is a saját
konyhájával kívánja biztosítani. Az iskola állami fenntartásba kerülésével több dolgozó átkerül az
önkormányzat állományába (Képünk illusztráció)
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