Újabb fejlesztések valósulhatnak meg a
Rákóczi téren
Ülésezett Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Alighogy befejeződött a Rákóczi tér felújításának második üteme, máris újabb
fejlesztésekben gondolkodik Zirc Városi Önkormányzat a főtéren. Zöld növényzet
telepítését és buszváró létesítését vette tervbe. Második félévi első rendes ülésén a civil
pályázatok elbírálásáról is döntött a képviselő-testület.
Helyszíni riportot készítettünk a ligetben, megkérdeztük „B”-t, aki buszra várakozott az
Országzászló előtti téren. Emberek siettek fel és le a lépcsőn, fiatalok társalogtak az új
padokon. A megkérdezett elmondta, örül a fejlesztésnek, de sokallja kicsit a kő és a beton
használatát a téren. Ősz van, lehűlt a levegő, a tél is közelebb került hozzánk. Azt mondja, a
buszváró épületét az ott rendetlenkedő fiatalok miatt nem szereti használni, s ezzel nincs
egyedül. Látta a múltkor, hogy a rendőrség igazoltatja őket, de tisztában van azzal, hogy
állandó felügyelet alatt nem lehet tartani az épületet. – A Városházán most tárgyalja a
képviselő-testület az ügyet – mondtam –, várjuk meg a fejleményeket!
Újabb pályázati forrás nincs kilátásban, ezért önerőből szeretne az önkormányzat
megoldást találni a riportalany által is feszegetett problémákra. A korábbi kerttervező
mérnökkel történt egy bejárás a téren, terv készül az általános iskola előtti parkoló
környékének zöldesítésére és a járdafront felőli támfal növényekkel történő beültetésére. A
Rákóczi téren a környezethez illeszkedő buszvárókat is szeretne létesíteni önkormányzatunk,
a váróépületből „kirekesztett” utasok védelmét lehetőségeihez mérten még az idei tél beállta
előtt biztosítaná a város.

Várakozó utasok, akiknek zord, csapadékos időjárás esetére buszváró létesítésével szeretne védelmet
biztosítani az önkormányzat. Terv készül a kőoszlopok zöld növényzettel történő kompenzálására is

A Tanuszoda a nyári karbantartási munkálatokat követően újra megnyitotta kapuit. Az
iskolásoknak becsengettek, az óvodásoknak megkezdődött a csoportszobai élet. A „Kis
Óvoda” épületéből végre átköltözhettek az Alkotmány utca másik oldalára a csoportok, s
elfoglalhatták a nyáron, pályázati úton kialakított komfortos tetőtéri „kuckókat”. A már csak
egykori óvodaépület önkormányzati ingatlanrésze megüresedett (a Gazdásági Ellátó Szervezet
már korábban áttette székhelyét az önkormányzati hivatalba), ennek hasznosítási lehetőségeit
is tárgyalta a testület. Döntöttek a képviselők arról, hogy továbbra is hozzájárulnak a
gyermekek úszásoktatásához a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet által üzemeltetett
Tanuszodában. A város továbbra is havi 320 000 forinttal támogatja a tevékenységet.
Májustól a zirci önkormányzat működteti a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium
konyháját. A térítési díjakban egy árkategória törlésre került, mégpedig az a 690 forint, ami a
csütörtöki ebéd díja volt, azok fizették, akik magasabb nyersanyag-felhasználást igénylő
ételeket rendeltek. Árok és lakás is felújításra kerül a városban. A Fáy András utcában
található önkormányzati lakást a jövőben szociális alapon lehet bérbe venni, ennek
megfelelően történik a rendbehozatala maximum másfél millió forintos ráfordítással. A
Cigánydombi-árok megrongálódott árokszakaszának helyrehozásáról is döntés született, ez
bruttó 608 814 forinttal terheli meg a városi büdzsét. A kivitelezési munkák elvégzésére a
Bakonyvíz Kft-t választották ki a döntéshozók az ajánlattevők közül.
Eredményhirdetéssel folytatjuk tudósításunkat, a képviselő-testület szeptember 9-ei ülésén
döntött a Civil Pályázati Alap támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról is. A működési
céltartalékból felszabadított 1 000 000 forint kiegészült a német testvérvárosunk, Pohlheim
által felajánlott 2000 euróval. A pályázati támogatásban részesülő civil szervezetek listáját és
a támogatás mértékét az alábbi táblázat tartalmazza.

FORRÁS: ÖNKORMÁNYZATI OSZTÁLY

A német adományból a testvérvárosi kapcsolat ápolásában kiemelkedő szerepet játszó
Zirci Városi Vegyeskórus részére ötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást szavaztak
meg a képviselők.
Visszamentünk a térre, de riportalanyunkat már nem találtuk ott. Megérkezhetett a busza,
mialatt a képviselők tanácskoztak a Városházán. Ha buszpályaudvartól buszpályaudvarig
szeretne utazni a jövőben, akkor ezt már csak helyközi járaton, annak megfelelő tarifákkal
teheti meg, mert a 4-es vonalon megszűnik a menetrend szerinti helyi személyszállítás. A

képviselő-testület az utasszámlálási adatok alapján hozta meg a döntését, a Bakony Volán Zrt.
felmérése szerint a nyári időszakban egyáltalán nem volt utas ezen a vonalon.
Zirci terméskő a királynőnek
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptemberi ülésén arról is döntött, hogy támogatja a
Világ Királynője Engesztelő Mozgalmat. Az 1940-es évek elején elindult mozgalom célja a nemzet
összefogása volt, mely kezdeményezés most Komlóskáról újraindult. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
található település polgármestere kereste meg önkormányzatunkat – az ország többi önkormányzatához
hasonlóan –, hogy lehetőség szerint járuljunk hozzá az Engesztelő Kápolna építéséhez, mely a Kormány
által is kiemelt beruházásnak tekintett Normafa Park létrehozásának részét képezi. A testület döntött,
hogy egy faragott terméskő felajánlásával támogatja a célok megvalósulását.
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