Kézilabdacsarnok és műfüves focipálya Zircen?
A városban szükséges fejlesztésekről és sport-infrastrukturális beruházások támogatásáról is
döntött Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete márciusi rendes ülésén.
Néhány évvel ezelőtt hanyatlófélben volt városunk szervezett keretek között működő labdás
sportélete, a futball azonban mára újra egyre erősebb szerepet tölt be és a kézilabda-utánpótlásnevelés
is beindult Zircen az idei esztendő nyitányán. Látja mindezt önkormányzatunk is, és támogatja azokat
a tervezett beruházásokat, amelyek a sportéletünk továbbfejlődését is szolgálhatják.
A sporttelepen tervben van műfüves pálya létesítése és az öltözőépület felújítása. A konstrukció
hasonló lenne, mint az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztések esetén. A Football Club Zirc
Sportegyesület pályázna a látványsportokat érintő forrásra (TAO), az önkormányzat pedig biztosítaná
a szükséges önrészt, a két fejlesztésre összesen mintegy öt millió forintot – döntött a testület.
60 helyszínen létesülhet az országban kézilabda-munkacsarnok, az egyik kiválasztott település Zirc.
Az önkormányzat támogatja a beruházást, amely kormányzati támogatásból valósulna meg a Magyar
Kézilabda Szövetség koordinálásában. A csarnok a Köztársaság utca 3. alatti ingatlanon épülhetne
meg, és a mindennapos testnevelés infrastruktúráját is biztosítaná, csakúgy, mint a sporttelepre
tervezett műfüves pálya, amelyet szintén használhatnának az intézmények térítésmentesen.

Több fejlesztés is megvalósult Hosszúréten az elmúlt időszakban, és a jövőben folytatódhatnak a sportcélú
beruházások kormányzati támogatásokból, civil szervezetekkel együttműködve

A városban szükséges fejlesztésekről is döntés született a soros ülésen. A helyi járati autóbusz 2.
számú vonalának kibővítése érdekében buszöblöt épít ki az önkormányzat a Kossuth utcában. A
fejlesztés célja, hogy a háziorvosi rendelő is minél jobban megközelíthető legyen helyi járattal. A
kivitelezési munkálatok idejét egy másik beruházással hozta összhangba a testület: a Magyar Közút
idén tavasszal-nyár elején felújítja a 82-es főút Széchenyi, Kossuth utcai szakaszát. Önkormányzati
belterületi utak kátyúzásáról is döntés született mintegy 1000 m2 felületen.
Megtörténik a Borzavári úti temető kerítésének felújítása, és a kegyeleti hely környékén lévő
veszélyes fák kivágását, valamint a szükséges növénypótlást is elvégzi a város. A Zirci Reguly Antal

Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola „F” épület továbbfejlesztésének lehetőségeit is
mérlegelte a testület. Az épület energetikai korszerűsítése pályázat útján megvalósult az elmúlt évben,
de szükséges a vizesblokk és a „vizes udvar” rendbetétele, az ingatlan bekerítése és az iskola
területének a megvilágítása. A vizesblokk felújítását egyelőre pályázati úton képzeli el az
önkormányzat, a további fejlesztési elemekre árajánlatokat kér be a testület.

Buszöblöt, új helyi járati megállóhelyet létesít az önkormányzat a Kossuth utcában, melynek köszönhetően az
Egészségház is jobban megközelíthetővé válik autóbusszal

Több rendeletét is módosította, illetve felülvizsgálta a képviselő-testület. A személyes gondoskodást
nyújtó ellátások térítési díjait évente kell szabályoznia az önkormányzatnak, a díjakban jelentős
változásról nem beszélhetünk. A jövőben már nemcsak természetes személyekre, hanem jogi
személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre is ki lehet szabni közigazgatási
bírságot, amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsítanak – a
2013-ban megszületett, a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet egy magasabb
szintű rendelkezéssel hozta összhangba, annak megfelelően módosította az önkormányzat.
Egységes arculatú díszdobozos emlékplakett, díszoklevél, kitűző jár a jövőben Zirc város
elismeréseiért, a Díszpolgárok nevei pedig egy táblára kerülnek fel, amely a Városháza emeleti
aulájában kerül elhelyezésre. A címért járó kellékek megterveztetéséről, elkészíttetéséről határozott a
testület az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló rendelet kapcsán. A felülvizsgálat
eredményeként a „Zirc Város Sportjáért” kitüntetés kategóriáinak a száma emelkedik, újra el lehet
majd ismerni az év sportegyesületét és az utánpótlás kategóriában két sportoló is megkaphatja a díjat.

A képviselő-testület teljes létszámmal jelen volt az idei harmadik rendes ülésen

Nem volt egyetértés a képviselő-testületben a Pintér-hegy és környékének helyi védelem alá
helyezéséről, de végül a többségi akaratnak megfelelően – a korábbi két elutasító döntés után – az
újbóli előterjesztés már támogatásra került. A testület arról is döntött, hogy árajánlatot kér az MTM
Bakonyi Természettudományi Múzeumától a Pintér-hegy és környékét érintő helyi jelentőségű
természeti védelem elrendeléséhez szükséges természetvédelmi kezelési terv elkészítésére. További,
helyi védettségre javasolt területek is feltárásra kerülhetnek.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanéves jubileumáról városunk is szeretne méltóképpen
megemlékezni. Két, az évfordulóhoz kapcsolódó pályázati lehetőséggel is él az önkormányzat, melyet
az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány írt ki. A „Büszkeségpontok” című pályázat keretében az I. András téren
található ’56-os emlékmű felújítását határozta el a testület. A fiatal forradalmi hős, Mansfeld Péter
nevét őrző pályázaton a harmadik alkalommal kiírásra kerülő „Elmesélem Neked!” történetírói
pályázat eredményének függvényében indul az önkormányzat – szólt a döntés. A cél a hatvan évvel
ezelőtti események, történések összegyűjtése, és azok egy kiadványba rendezése.
A muzeális intézmények, illetve a járásszékhely múzeumok szakmai támogatását célzó pályázaton is
indul a város a „Kubinyi Ágoston Program” keretében. Előbbi a Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában létesítendő további állandó kiállítások megvalósításához
nyújthat támogatást, míg a másik pályázat célja „a járás településeihez kötődő kulturális örökség
hozzáférhetővé tételének és a területi egyenlőtlenség felszámolásának támogatása”.
Lejár az öt év határozott időre szóló megbízatás, ezért az önkormányzat kiírja a pályázatot a Reguly
Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház igazgatói álláshelyére. A Zirci Benedek Elek Óvoda és
Bölcsőde átszervezésével kapcsolatos vélemény megadására is sor került, önkormányzatunk
egyetértett azzal, hogy a Borzavári Manókert Óvodában az eddigi 50 helyett 25 főben kerüljön
meghatározásra a maximálisan felvehető gyermeklétszám. Az átszervezés más szervek által is
véleményezésre kerül, majd a végső döntést a fenntartó társulás hozza meg.
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