Az adósságállomány felét vállalja át az állam
A Magyar Állam részlegesen átvállalja az 5000 fő lakosságszámot meghaladó települések
önkormányzatainak adósságállományát. Az átvállalás mértéke a település –
településkategóriája átlagának viszonylatában vizsgált – jövedelemtermelő képességének
függvénye. Zirc esetében 287 496 062 forintot vállal át az állam.
A képviselő-testület március 25-ei ülésén tudomásul vette azt a tájékoztatót, melynek
tárgya a Magyar Állam és Zirc Város Önkormányzata között az adósságkonszolidációval
kapcsolatban létrejött megállapodás volt. Az év mentőse díj átadásával kezdetét vette az idei
önkormányzati elismerések sora, a testület négy újabb kitüntetés – „Zirc Város
Közszolgálatáért”, „Zirc Város Díszpolgára” és Pro Urbe Emlékérem, „Zirc Város Sportjáért”
– javaslattételi felhívásának közzétételéről döntött, melyek már elérhetők városunk honlapján.
Önkormányzatunk internetes oldalán megtekinthető Zirc Városi Önkormányzat 2013. évi
közbeszerzési terve is, amit szintén jóváhagytak a képviselők.
Az elmúlt időszakban kivágott fák pótlására 65 nagyobb méretű fa telepítését irányozta
elő az önkormányzat. A növények a város frekventáltabb helyeire – Rákóczi tér, Március 15.
tér, Alkotmány utca, Kossuth utca, Kistemplom környéke – kerülnek, de a kiszáradt fák
helyett a Som és az Állomás utcában is lesz fapótlás. Ütemezetten történik a veszélyes fák
eltávolítása az általános iskola Köztársaság utcai kertjében, a zöldfelület pótlására fagyalból
és tujából álló sövényt telepítenek a kerítés mellé. A munkálatokról és a várható
eredményekről bővebben keretes írásunkban olvashatnak.
Önkormányzatunk három évvel ezelőtt csatlakozott a „Minden születendő gyermeknek
ültessünk egy fát” kezdeményezéshez és 2011 novemberében a Barátság Parkban sor került a
fatelepítésre szülők közreműködésével. Már az ültetéskor látszott, hogy a csemeték gyengék,
nem szabályos formájúak, egy részük el is száradt. A képviselő-testület ennek tükrében hozta
meg döntését, hogy felmondja az együttműködési megállapodást a kezdeményezést elindító és
a facsemetéket biztosító Gemenc Zrt-vel.

Öreg fűzek, elszáradt ágak az iskola kertjében. A gyerekek biztonságának érdekében eltávolításra kerülnek
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Amint arra az időjárás módot ad, folytatódik a kátyúzás Zirc városában. Az elmúlt
esztendőben ötszáz négyzetméter felületű hibák javítása történt meg. A képviselő-testület
legalább három vállalkozástól kér be a későbbiek folyamán árajánlatot a szükséges
munkálatok elvégzésére.

Integrált ügyfélszolgálat, kormányablak jöhet létre a zirci hivatalban, ehhez kérte a
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a szükséges tulajdonosi nyilatkozat kiadását Zirc város
polgármesterétől. A képviselő-testület felhatalmazta Ottó Pétert a nyilatkozat kiadására.
Munkahelyi elfoglaltságaira hivatkozva lemondott a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági
Bizottság tagságáról Hellebrandt Ferenc. A testület tudomásul vette a lemondást.

A képviselő-testület támogatta a Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányjelöltjének kinevezését és jóváhagyta a
KDR Mentőszervezet 2012. évi munkájáról szóló jelentést
„Erdei iskola” helyett napos kert az oktatáshoz
A fák egészségi állapota, a sűrű növénytelepítés és az árnyékosság együttesen indokolták a Reguly Antal
Általános Iskola „F” épületi kertjének átvizsgálását, melyet az iskolaigazgató felkérésére végzett el az
önkormányzati hivatal városüzemeltetési osztálya a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. kertészével.
A felmérés eredményeképpen az önkormányzat munkatársai az iskola vezetésével egyeztetve 14 száradó
ágrendszerű, idős fa kivágása mellett döntöttek. A ritkítás és a majdani telepítés várható eredményei:
• A fakivágásokat követően a kert benapozottsága jelentősen javulhat
• A telepítendő növények zaj- és porfogó hatása kedvezőbb körülményeket teremt az oktatáshoz
• A kerítések mentén kialakítandó sövények vizuális lehatárolást adnak a forgalmas főút és parkoló felől:
biztonságosabb, egészségesebb, harmonikusabb és esztétikusabb tér teremtődhet meg az iskolások
számára
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