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Kedves Görömbölyiek!

Már harmadik éve is elmúlt, hogy megtiszteltek azzal
a feladattal, hogy képviselhetem Önöket. Rövid éves
tájékoztatót szeretnék adni 2013-ban elvégzett munkámról.
A képviselői fogadóórákon és a városüzemeltetési osztályról
jelzett igények és a korlátozott anyagi lehetőségek együttes
eredményeként az önkormányzat az alábbi munkákat végezte el:
»» A 4-es buszjáratok sűrítése a lehetőségekhez mérten.
»» Görömböly történelmi főtere, a Szolártsik tér megkapta a
főutca kőburkolatát, körben járdát, fa ülőfelületet,
a patakparton betonszegélyt. A régi kerítés elbontásra került
és így az aktív közösségek színvonalas
rendezvényei során a
kellemetlen sárdagonyázás megszűnt.

»» 2010 óta, három alkalommal javítottuk meg a Tapolca és
Görömbölyt összekötő murvás utat. 2013-ban a „Start”
közmunka program keretében.
»» Görömbölyi buszmegállók, gyalogos átkelőhelyek
évenkénti aszfaltjeleinek felfestése is megtörtént, ami a
kertvárosi hangulat megteremtése miatt fontos számomra is.
»» A Görömbölyi pincesor útkarbantartását 2013-ban is
elvégeztük. Az alsó út és környezete végre önkormányzati
tulajdonba került, új korlátot és táblát is kapott a
legveszélyesebb szakaszon. Kisebb parkosítás, tereprendezés
és veszélyes tuskók kihúzása, valamint szemét elszállítás,
bozótirtás történt.
»» A Görömbölyi általános iskola udvarát aszfaltburkolattal látták el.
»» A közkedvelt Művelődési Ház teljes belső
festését elvégeztük a
városgazda kft segítségével, a kihasználatlan
önkormányzati helységet is hasznosítani lehet.

Miskolc város határán is túlnyúló, nagy népszerűséget szerzett
Görömbölyi kiemelt rendezvényeket anyagilag is támogattam,
hogy azokat még színvonalasabban tudják a szervezők
lebonyolítani.
A lakosság tájékoztatására a COOP parkoló és
az Orvosi Rendelő, Posta parkoló előtt kovácsolt
vasból esztétikus utcabútorok, hirdetőtáblák kerültek elhelyezésre, melyen
a Görömbölyi Művelődési
Ház hirdetései, programok plakátjai kerülnek elhelyezésre, ezzel
is biztosítva a lakosság folyamatos tájékoztatását.
»» Orvosi rendelő előtti megsüllyedt csatorna és kátyú javítása
és a babakocsi felhajtó építése a bejárati lépcső mellett.
»» Lakatos utca eleje - megsüllyedt járda újjáépítése 15 m-en.
»» Lavotta utcai közkút - 15 m járdaszakasz újjáépítése.
»» Deák Ferenc utca - vízelvezető árkok kitisztítása, javítása.
További legalább 15 helyen vízelvezető árkok kisebb
javításai.
»» Három gyalogos fahíd szerkezeti felújítása.
»» Szabó Károly út - Szabó Zoltán út sarok beszakadt
vízelvezetés újrabetonozása.
»» Görög katolikus templom előtti sétaút térkövezéséhez anyag
biztosítása.

Görömböly és Miskolctapolca képviselőjeként büszke vagyok rá,
hogy majdnem egy évtizedes hanyatlás után 2013 decemberében
elkezdődött a Tapolcai Strand építésének első üteme. Kezdetben
a 1.3 milliárd Ft-os beruházás a régi úszómedence és a főépület
felújítását, különleges szauna park és wellness részleg kialakítását
tartalmazza.

Nagy eredménynek érzem és azt gondolom, mindenki látja
annak a hatását: hogy állandó városgazdás csapatot szerveztem
Görömbölyre és Tapolcára közmunkásokkal, akiknek napi feladta
a busz vonalának rendbe hozása, szemétszedés, a patakpart,
közterületek kaszálása, vízelvezető árkok tisztítása, közterületi
lombtakarítás, a tapolcai park gondozása.

Ötleteiket és javaslataikat várom a 46/360-471-es telefonszámon
és rendszeres fogadó óráimon, minden hónap utolsó keddjén 17
órától a Művelődési házban.
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