Minimális változás az étkezési díjakban
Soros ülését tartotta Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
A gyermek- és a vendégétkeztetés jövő évi térítési díjait is elfogadta Zirc város
képviselő-testülete. Az esztendő utolsó rendes ülésén arról is döntés született, hogy az
önkormányzat továbbra is biztosítja az óvodások és iskolások helyben történő
úszásoktatásának lehetőségét.
Zirc Városi Önkormányzat idén májusban vette át a Reguly Antal Szakképző Iskola és
Kollégium konyhájának üzemeltetését, annak következményeként, hogy az év elejétől
önkormányzati feladat lett a közigazgatási területén lévő nevelési-oktatási intézmények
tekintetében – a gyermekekre és tanulókra vonatkozóan – az óvodai nevelési napokon és az
iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkezés biztosítása. A képviselőtestület által elfogadott „árlapot” táblázatban szemléltetjük:
Étkezés formája
Háromszori étkezés
Tízórai
Uzsonna
Ebéd

Óvodai
400
85
75
240

Ellátás formája, Ára (Ft/nap)
Általános iskolai
525
120
105
300

Kollégiumi
635
(reggeli) 135
(vacsora) 200

A négyszeri étkezést tartalmazó bölcsődei térítési díj 450 forintba, a középiskolai ebéd
300 forintba kerül naponta. Az árak bruttóban értendők, huszonhét százalékos áfát
tartalmaznak. A települési önkormányzat vendégétkeztetést is biztosíthat, melynek térítési
díjai szintén meghatározásra kerültek a képviselő-testület decemberi fórumán. Az egyéni
étkezésnél felnőttek esetében bruttó 635, gyermekek esetében bruttó 493 forintot kell fizetni
2014. január 1-jétől.
Törvényi kötelezettségnek tett eleget a képviselő-testület a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatával. A temetési
segélyt, az átmeneti segélyt és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a jövőben
összefoglaló néven önkormányzati segélynek hívjuk, de a három ellátási forma a
továbbiakban is változatlan feltételekkel igényelhető.
A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújt
önkormányzati segélyt – ezt a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény
szabályozza. A segély elsősorban azon személyek részére nyújtható, akik önmaguk, illetve
családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként nem várt
többletkiadásokkal – betegség, haláleset, elemi kár elhárítása, a válsághelyzetben lévő
várandós anya gyermekének megtartása, iskoláztatás, a gyermek fogadásának előkészítése, a
nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba való
visszakerülésének elősegítése – kell szembenézniük.
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati segély, a méltányossági
közgyógyellátásra és a szociális tűzifára való jogosultság megállapításának, valamint az
adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos hatáskörét a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzőjére ruházta át, ugyanakkor a következő rendes testületi ülésig megvizsgálja, hogy a

hatáskörök telepítésének legcélszerűbb módját sikerült-e megtalálni – erről is döntöttek a
képviselők, elfogadták a kapcsolódó határozati javaslatot.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a januári ülésre megvizsgálja, hogy a pénzben és természetben
nyújtott szociális ellátások megfelelő hatáskörbe kerültek-e, vagy szükséges felülvizsgálni újból a rendeletet

A képviselő-testület hatályon kívül helyezte egy 2010-es határozatát, mely arról szólt,
hogy Zirc északi területén, a borzavári út mellett ásványi nyersanyag-lelőhelyként kijelölt
területen, a gazdaságfejlesztés érdekében tegye lehetővé a bányászati tevékenységet a helyi
szabályozás. A testület előző ülésén döntött az év végével amúgy is megszűnő
településrendezési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról, a legutóbbi fórumon pedig az
ezzel kapcsolatos határozatot helyezte hatályon kívül. Az előbbiekből következően a
bányanyitást kezdeményező vállalkozóval kötött szerződés is megszűnt. A képviselők
szükségesnek látták, hogy erről tájékoztassák a szerződő félt, amit egy kapcsolódó határozati
javaslatban rögzítettek, majd fogadtak el.
Az önkormányzat továbbra is biztosítja az általa fenntartott nevelési és oktatási
intézményekben az úszásoktatást. A támogatás – amely havi bontásban továbbra is 320 000
forint – február 28-ig szól, a „hosszútávú úszással” kapcsolatban pedig megkezdődtek a
tárgyalások az intézményvezetővel, fenntartóval és a Tanuszoda üzemeltetőjével.
Kelemen Gábor

