Megszűnt az óvodatársulás, új jött létre
Új óvodatársulást hozott létre Zirc és Lókút. Együttes testületi ülésen döntöttek
Bakonybél, Lókút, Pénzesgyőr, Olaszfalu és Zirc települések képviselő-testületei a Zirc
és Környéke Közoktatási Óvodatársulás megszüntetéséről. A Zirc és Lókút
Óvodatársulás néven létrejött új társulás feladata lesz a Benedek Elek Napköziotthonos
Óvoda és Bölcsőde fenntartása.
2013. július 1-jétől a két – közös hivatalt is alkotó – önkormányzat között létrejött társulás
tartja fenn a zirci óvodát és bölcsődét. Zirc és Lókút képviselő-testületei egyhangúlag
elfogadták a társulási megállapodást. Mint ismert, belügyminisztériumi rendelet alapján Zirc
Városi Önkormányzat 26 735 000 forint támogatást nyert a Benedek Elek óvoda tetőterének
beépítésére, a kivitelezési munkálatok a napokban kezdődtek meg. A létrehozott új
társulásnak át kellett vállalnia a pályázatból eredő fenntartási kötelezettséget a megszüntetett
társulástól.
Mielőtt kimondták volna a „végső szót”, volt még egy utolsó „harci feladata” az öt
képviselő-testületnek. Szavaztak a Zirc és Környéki Közoktatási Óvodatársulás és
Iskolatársulás 2012. évi költségvetésének teljesítéséről, és valamennyien elfogadták azt. (Az
iskolatársulás már korábban megszűnt, ennek szükségét a Reguly Antal Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola állami fenntartásba kerülése indokolta.)

Szavaznak a képviselő-testületek a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás megszüntetéséről. Ottó
Péter polgármester megköszönte a közös munkát

Az együttes testületi ülést követően Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes
üléssel folytatta munkáját. Főleg beszámolók és tájékoztató jellegű előterjesztések képezték a
májusi fórum napirendjét.
Leltár készült a városunk területén található csapadék-elvezetési problémákról és szó esett
a térfigyelő kamerarendszer kiépítésének előkészületeiről. Knolmayer László, a Zirci
Közbiztonsági Alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, van pályázati lehetőség a
városunk biztonságának érdekében megvalósítandó beruházásra, és szeretnének is élni vele. A
másik városi alapítású alapítvány, a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatóját is
tárgyalta a képviselő-testület. A vagyon kezeléséről és felhasználásról tett jelentésükből
kiderül, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ából 677 ezer forintos bevételre tettek szert, és
összesen 1 330 000 forintos támogatást nyújtott az alapítvány a kórház részére a 2012-es
évben.

Jogszabályi változásoknak megfelelően felülvizsgálta a testület a közterületek
tisztántartásáról szóló önkormányzati rendeletet, amely kiegészült a filmforgatásra vonatkozó
szabályozással. Ennek engedélyezése a Veszprém Megyei Kormányhivatal hatásköre, de a
díjakat a helyi önkormányzat szabályozhatja rendeletében. További változás, hogy a politikai
rendezvény bejelentésköteles tevékenységgé vált.
A Rapszódia Énekegyütteshez hasonlóan a Zirci Városi Vegyeskórus támogatási igényét
is kedvező elbírálásban részesítette a képviselő-testület. A napirend keretében más civil
szervezetek támogathatóságának elősegítéséről is tanácskoztak a képviselők, felvetődött a
korábbi évek gyakorlatának megfelelő pályázati rendszer visszaállítása, ennek lehetőségét
majd a költségvetés módosításakor vizsgálják meg.
A jól tanuló, legalább 4,7-es átlagot produkáló zirci lakosú középiskolás diákok
támogatása töretlen, továbbra is tíz tanulót részesít fél évig havi háromezer forintos
ösztöndíjban az önkormányzat. A pályázatokat június 28-ig kell benyújtani a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán.
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