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Jóváhagyta a Képviselő-testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött
megállapodást
A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény működtetése ettől az évtől a zirci önkormányzat feladata. Megállapodás
született a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, hogy az ingatlan
alapterületének arányában kerül megállapításra a működtetés költsége.
A gimnáziumi tanulók és az alapfokú művészeti oktatásban részesülők esetében saját
forrása terhére gondoskodik az önkormányzat a működtetésről, a művészeti szakközépiskolai
képzésben részesülők tekintetében pedig a fenntartó téríti meg a költségeket a működtető
részére. Két karbantartó és két takarító, valamint egy portás átkerült május 1-jétől a Zirc
Városi Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazotti állományba. Az átvett technikai
személyzettel, gazdasági társaságának munkaerejére is építve kívánja ellátni
önkormányzatunk a rá szabott feladatokat a gimnáziumban.
Megtörtént az önkormányzat éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálata, ezzel
kapcsolatban Gáberné Szellem Éva, a vizsgálatot elvégző könyvvizsgáló cég képviselője úgy
fogalmazott az áprilisi fórumon: „A vizsgálati tapasztalatok azt mutatják, hogy az
egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak
megfelelően került összeállításra, megbízható és valós képet mutat Zirc város
önkormányzatának 2012. évi gazdálkodásáról”.
Elsősorban jogszabályi változások következtében több rendeletmódosítást is végrehajtott a
képviselő-testület. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletből
kikerült a méltányossági alapú ápolási díj, bekerült viszont a szociális fa. A temetési
segélyben régóta nem volt változás, ez a díj most 15 000 forintról 40 000 forintra emelkedik.
Sokadszorra kerül benyújtásra pályázat a Reguly Antal Általános Iskola tornatermének
padlózatcseréjére. (A fenntartóváltás ellenére a hasonló beruházások megvalósítására
továbbra is Zirc Városi Önkormányzatnak kell pályáznia.) A belügyminisztériumi pályázat
államilag támogatott, ahhoz húsz százalék önerő benyújtása szükséges. A műszaki tartalom
részét képezné még akadálymentesített bejáró létesítése.
A képviselő-testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy fogszabályozási szakellátás működjön
Zircen és környékén, az embereknek ne kelljen beutazniuk a megyeszékhelyre a szolgáltatás
igénybevételéhez.
Összesen 249 843 forint összegben történt lemondás képviselői tiszteletdíjról. Sport- és
egészségmegőrző tevékenységet, kulturális, oktatási programokat egyaránt támogatnak a
döntéshozók, a legmagasabb összeget a „Segítő Kezek” Alapítvány kapta.
A nyílt ülési napirendeket követően zárt üléssel folytatták munkájukat a képviselők, döntés
született többek között a „Zirc Város Sportjáért” kitüntetések odaítéléséről. A díjátadó
ünnepségre a testületi döntést követő második héten kerül sor.

Ettől az évtől városi feladat a gimnázium működtetése. Az iskola technikai személyzetét, így a
karbantartókat is önkormányzatunk foglalkoztatja a jövőben
Önkéntes Pont és Ovi-Foci
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást kötött a székesfehérvári
ECHO Innovációs Műhellyel, amelynek célja, hogy nyertes pályázat útján, „Oszd meg a tudást!” címmel
három Önkéntes Pontot hozzon létre három kistérségben. Az egyik állomást Zircre tervezték, kihasználva
a terület szépségét, adottságait. A térségben a múzeumi önkéntesség „intézményének” szeretnének
táptalajt biztosítani, ennek megfelelően az Önkéntes Pontot a Természettudományi Múzeumban hozzák
létre. A testület arról is döntött, hogy fenntartja pályázati szándékát a többfunkciós óvodai sportpálya
megépítésére.
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