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Kedves Görömbölyiek!
Már két éve is elmúlt, hogy megtiszteltek azzal a feladattal, hogy képviselhetem Önöket. Rövid
tájékoztatót
szeretnék
adni
az
eddig
elvégzett
munkámról.
A képviselői fogadóórákon, a görömbölyi családokkal tartott napi kapcsolattartás során szerzett
információk, a városüzemeltetési osztályról jelzett igények és a korlátozott anyagi lehetőségek együttes
eredményeként az önkormányzat az alábbi munkákat végezte el, egy részüket a lakók áldozatos
segítségével:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Két alkalommal javítottuk meg a Tapolca és Görömbölyt összekötő murvás utat. A
második alkalommal már a vízelvezetést is javítottuk. 2013-ban újra szükségessé vált az út
javítása.
Görömbölyön a Mályinka dűlő Alma és Szőlő utca 350 méteres szakaszának és Tapolcai út
végének helyreállítása is megtörtént, itt az új önkormányzat egy "30 éves adósságát"
törlesztette. (2011)
Görömböly főtere, a Szolártsik tér is új zúzottköves burkolatot kapott a vízelvezetés
javítása mellett. Így a színvonalas rendezvények során a sárdagonyázás megszűnt.
A Szabó Károly úti alsó kanyarban számos baleset történt, ezért a ~100 méteres szakasza
teljes útburkolat cserét és új alapot kapott, mivel az eredeti alapját a talajban lévő
vízfolyások elmosták.
Görömbölyi buszmegállók évenkénti aszfaltjeleinek felfestése is megtörtént, ami a
kertvárosi hangulat megteremtése miatt fontos. (2011-2012)
A Görömbölyi középső pincesor felvezető szakaszának javítása 2012-ben több alkalommal
megtörtént. (2011-2012)
A Görömbölyi óvoda udvarának a területét a Róm. Kat. egyház engedélyével sikerült a
kétszeresére növelni, az önkormányzat a kerítés áthelyezését és újradrótozását
finanszírozta. (2011)
Elvégeztük az Erzsébet királyné úton lévő öreg fák teljes gallyazását és a veszélyes fák
kivágását 2011-ben; 2012-ben a lakók segítségével a kivágott fák pótlására az újratelepítés
is történt.
Támogattam a Görömbölyi pince emlékhely létrehozását és az avatási rendezvény
megszervezését.
Támogattam a XIX. Görömbölyi Ősz rendezvénysorozat dologi kiadásait. (2011)
Támogattam a 300 éves évforduló rendezvénysorozat dologi kiadásait. (2012)
Támogattam a Görömbölyi Borbarátok Hagyományőrző Egyesület több színvonalas
rendezvényét (2011-2012)
Támogattam a Görömbölyi Fény Egyesület több színvonalas rendezvényét (2011-2012)
Megszerveztem, a 4-es busz fordulójának parkosítását.
Megszerveztem a Görömbölyi pincesor útjavítását, parkosítást, tereprendezést, tuskók
kihúzását, szemét elszállítást, bozótirtást.
Elvégeztük a Tapolcai utca középső szakaszának aszfaltozását.
Alapanyagot biztosítottam a Görömbölyi iskola éves felújításához.
Megépítettük a Ginzery - Lehár Ferenc út sarkán a csapadékvíz átvezetőt. (~5 millió Ft!)
Rendbehoztuk a Horgásztó - Szabó Ervin utcán a vízelvezetés rendszerét, ami az egyik
legnagyobb beruházás volt az idén kb. 30 millió Ft.
Elvégeztük a Temetőalja utca zúzottkövezését, a vízelvezetés-és az út javítását.
A Közösségi Házból elvitt asztalok, székek helyett újjakat vásároltunk

Nagy eredménynek érzem és azt gondolom, mindenki látja annak a hatását: hogy állandó városgazda
csapatot szerveztem Görömbölyre, 5 fő állandó közmunkással, akiknek napi feladta a busz vonalának
rendbe hozása, szemétszedés, a görömbölyi patakpart kaszálása, vízelvezető árkok tisztítása, közterületi
lombtakarítás.
2013 - ban tervezzük az Apátsági út rendbe hozását is!
A fenti feladatok kizárólag Görömböly területén végzett munkák, Tapolcával kapcsolatos tevékenységemet
nem tartalmazza.
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