Pályázat civileknek
1 000 000 forintos pályázati támogatást szavazott meg a képviselő-testület a városban
működő civil szervezetek, közösségek, egyesületek részére. Önkormányzatunk elvégzi a
Kukoricaföldi és János-tanyai martaszfaltos utcák felújítását – erről is döntés született
az első félév utolsó rendes ülésén.
A 2008-ban martaszfaltos felületet kapó utak – Eötvös, Som, Tölgyfa, Munkácsy, Liszt
és a János-tanyai utcák – felújításra szorulnak. A képviselő-testület döntött, hogy a
martaszfaltos felületkiegyenlítési munkák elvégzésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Veszprém Megyei Igazgatósága, míg a felületi zárással kapcsolatos munkálatok
kivitelezésére a BITUNOVA Kft. vállalkozás ajánlatát fogadja el. A felújítás a nyár
folyamán megtörténik.
Újra kiírja önkormányzatunk a civil szervezetek támogatására irányuló pályázatot. A
megpályázható legmagasabb összeg 100 000 forint, a pályázatokat augusztus 15-ig kell
benyújtani a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban. A pályázati adatlapok letölthetők Zirc
város honlapjáról.
Tudomásul vette a képviselő-testület az általános iskola átkeresztelését. Az Emberi
Erőforrások Minisztériumának Köznevelésért Felelős Államtitkársága hozta meg a döntést a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ véleményezésével, melynek következtében Zirci
Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola az új név.
A testület jóváhagyta a pályázatokon való induláshoz szükséges Helyi Esélyegyenlőségi
Programot, és a második félévi munkaterv is elfogadásra került azzal a kiegészítéssel, hogy
őszre előterjesztés készül az utcai fák gondozásával és a közlekedési rend felülvizsgálatával
kapcsolatban.
Meghatározásra került a Benedek Elek Napköziotthonos Óvodában indítható csoportok
száma, a 2013–2014-es nevelési évet tíz óvodai és három bölcsődei csoport kezdheti meg.
Számot adott a Bakony Volánt Zrt. az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi
személyszállítással kapcsolatos 2012. évi közszolgálati tevékenységéről. Az elmúlt esztendő
a várakozáson felül teljesült a társaság számára, az önkormányzatnak a tervezettnél
kevesebbel kellett hozzájárulnia a helyi járati közlekedés finanszírozásához.

A képviselő-testület a Civil Pályázati Alapból 1 000 000 forintot szabadított fel, amelyre a városban
működő civil szervezetek, közösségek, sportegyesületek pályázhatnak

A kép szélén balról látható Bereczkiné Papp Krisztina, aki ettől az évtől vezeti a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályát. A Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében az
igazgatási osztályvezető látja el a jegyző és az aljegyző (jelenleg ez a tisztség nem betöltött)
akadályoztatása esetén a jegyzői feladatokat. Zirc város jegyzője ugyan részt vett az ülésen, de hiánya
esetén az Igazgatási Osztály vezetője van jelen a testületi üléseken a közös hivatalt alkotó
településeken; Zircen, Borzaváron, Lókúton.
Támogatja a képviselő-testület a kerékpáros közlekedést
Zirc Városi Önkormányzat képviselő-testülete júniusi ülésén döntött arról is, hogy csatlakozik a
fenntartható és környezetbarát városi közlekedést népszerűsítő Európai Mobilitási Héthez. A II. Zirci
Duatlonhoz kapcsolódóan valósulhatnak meg kerékpáros programok városunkban 2013. szeptember 21én, a mobilitási héten.
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