Kellemes őszi napon a télre készülve
Ülésezett Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Ütemterv készül a veszélyes fák kivágására, kezelésére és pótlására, kérelemmel
fordulhatnak az önkormányzathoz azok az ingatlantulajdonosok, akiknek aránytalanul
nagy mennyiségű hó eltakarításáról kell gondoskodniuk. Önkormányzati bérlakásra
lehet pályázni.
Többek között erről is döntött Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete októberi
rendes ülésén. A testület – elfogadva a Zirci Közös Önkormányzat Hivatal Városüzemeltetési
Osztályának a közterületi fák állapotáról és az idei évben végrehajtott intézkedésekről szóló
beszámolóját – döntött, hogy elvégzi a műszeres vizsgálat eredményeként szükségessé vált
növénykezelési, eltávolítási munkálatokat, s gondoskodik a fák pótlásáról is. A kivitelező
kiválasztására árajánlatokat kérnek be a döntéshozók, a beruházás finanszírozásánál pedig
figyelembe veszik a növénykiültetési tervdokumentációt, melyet szintén a fórum keretében
tárgyalt a képviselő-testület. A Bakonyban nem ritka, hogy már októberben lehull az első hó,
egyelőre azonban csak a falevelek hullnak, az időjárás pedig az imént emlegetett feladatoknak
kedvez. A testület ennek ellenére készül a téli hó-eltakarítási munkálatokra, és mindez nem
csak abban mutatkozik meg, hogy kiválasztották az önkormányzati kezelésű belterületi utak
tisztítását, síkosság-mentesítését ellátó vállalkozást. Fennálló probléma, hogy a közutat
takarító gépjármű a járdára tolja a havat, aminek eltakarítása plusz munkát jelent az
ingatlantulajdonosok számára. Ettől a téltől a város segítségét kérhetik az érintett lakosok, a
„hó-rátolással” veszélyeztetett, húsz méter hosszúságot meghaladó járdaszakaszok
tisztításában részt vállal a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. Mindez úgy
történik, hogy az ingatlantulajdonosnak megállapodást kell kötnie a gazdasági társaság
ügyvezetőjével, Schreindorfer Károllyal. De „itt van az ősz, itt van újra”, november 14-ig
lehet pályázni az Alkotmány utca 6. szám alatt, a harmadik emeleten található önkormányzati
lakásra, melyet készenléti bérlakásként működtet ezentúl az önkormányzat. Az ötven
négyzetméteres, összkomfortos lakás piaci alapon kerül meghirdetésre.
A Zirc Város Elismerő Oklevele javaslattételi felhívást megalapozó rendelet
felülvizsgálata mellett döntöttek a képviselők, ez majd a következő ülés napirendjét képezi, a
települési értéktár létrehozására viszont történtek lépések az októberi fórumon. Ezáltal
megteremtődik annak a lehetősége, hogy városunk jellegzetességeiből, nevezetességeiből is
lehessen hungarikum, ehhez persze különböző rostákon kell átesni. A képviselő-testület
döntött, hogy az értéktár működtetésével és adminisztrációs feladatainak ellátásával, valamint
az értékek feldolgozásával és nyilvántartásával a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési
Ház és Stúdió KB-t, illetve a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházat bízza meg.
A javaslattétel lehetőségével magánszemélyek, intézmények, szervezetek is élhetnek majd, az
eljárásról Zirc város jegyzője fogja értesíteni a lakosságot. Érték lehet akár abból a
Kardosréten található területből is, amely állami tulajdonban van, és szeretné megkapni rá az
önkormányzat a vagyonkezelői jogot. A városrész belterületén elhelyezkedő, major és
gyümölcsös művelési ágú terület elhanyagolt, de nem volt ez mindig így. Kasper Ágota
képviselő asszony emlékeztetett arra, hogy nagyon szép volt valaha ez a terület, egy tavacska
is működött itt, mindenképpen meg kellene találni a rendbetétel lehetőségét, s ehhez az anyagi
forrást. Önkormányzatunk célja, hogy óvja a történetileg kialakult településszerkezetet, ezért
is tervezte el a fejlesztést városi kezelésbe való visszakerülés esetén.

A köznevelési intézmények intézményi tanácsába a polgármestert, akadályoztatása esetén
az alpolgármestert delegálták a képviselők, akik véleményezték a Veszprém Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat vezetői-álláspályázatát, és mindkét pályázót alkalmasnak találják a
tisztség betöltésére. A képviselők egyhangú igennel szavaztak a Vincze Judo Club Zirc
támogatási kérelmére, amely története során először vett részt junior-világbajnokságon.

A testületi ülésen módosításra került a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata is. A jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy – mivel jelenleg az aljegyzői állás
nem betöltött – távolléte, akadályoztatása esetén az igazgatási osztályvezető helyettesíti teljes jogkörrel.
Ezt a tisztséget Bereczkiné Papp Krisztina (képünk előterében) látja el, aki korábban a Pénzügyi Osztály
Adócsoportjának köztisztviselője volt
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