JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.
november 24-én a Fischl-házban (Balatonboglár, Erzsébet u. 12-14.) 18.00
órakor kezdődő közmeghallgatásról.
Jelen vannak:

Mészáros Miklós polgármester
Csere Andrea alpolgármester
Kalász Zoltán képviselő
Keserű Zoltán képviselő
Dr. Regős Péter képviselő
Szalai Tünde képviselő
Dr. Sziberth László képviselő
Türjei Attila képviselő
Dr. Markó Péter jegyző, Csere Viktória pénzügyi
osztályvezető, Gáspár László referens, Ágoston Éva
jegyzőkönyvvezető a hivatal részéről
Béres Krisztina intézményvezető, Pór Péter főépítész
8 fő balatonboglári lakos

Távol maradt: Vadasfalvi János képviselő (igazoltan)
Mészáros Miklós polgármester
Szeretettel köszönt mindenkit.
A ciklus közepe felé járva a testület büszke lehet arra, amit az elmúlt két évben
létrehozott, hisz Balatonboglár a környező településekhez képest is igen
előremutató fejlődést mutat. Ez egy közös siker. Az elmúlt évek legfontosabb
fejlesztései: korszerűsítették a közvilágítást, megújultak a legfontosabb
középületek – az általános iskola, városháza, városi konyha teljes energetikai
felújítást kapott -, a Munkácsy utcát közösen Balatonlelle Önkormányzatával
sikerült felújítani, de olyan fejlesztések is megvalósultak, amit a Nemzeti
Kézilabda Akadémia, illetve a Datalogic hozott létre. A járda és útfelújítási
program is elindult, illetve tovább folytatódhat a jövőben. Az önkormányzat
megvásárolta az Attila utcában a temető mellett lévő ingatlant a temető bővítése
céljából hosszú távú koncepció részeként. Ennek első megvalósítandó projektje
az új ravatalozó megépítése, melynek részleteit Pór Péter főépítész ismerteti.
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Pór Péter főépítész
Az új ravatalozó a régi mögé kerül elhelyezésre ami addig nem kerül lebontásra,
amíg az új el nem készül. Ezért vált szükségessé a szomszéd terület
megvásárlása. A jelenlegi temető az előzetes becslések szerint még 30 évig
elegendő területet biztosít, csak ezt követően kell az új területet temetkezési
célokra használni. Bemutatja az új ravatalozó terveit. A nyugati telekhatár
mentén jövő évben 10 méteres védősávot kívánnak növényzetből kialakítani. A
meglévő urnafalat tovább szeretnék bővíteni egységes megjelenítéssel, hogy
illeszkedjen az új épülethez. Újdonság, hogy harangtornyot is terveztek. Szóró
parcella kialakítása is szóba került, de erre vonatkozóan még nem készültek
tervek.
Mészáros Miklós polgármester
A megjelenteké a szó, várja a kérdéseket.
Kopasz Árpád vállalkozó
A művelődési ház felújítását mikor tervezi az önkormányzat?
Mészáros Miklós polgármester
TOP pályázati támogatás igénybevételével szeretnék felújítani az intézményt. Az
TOP pályázat több lépcsős, első körben strandfejlesztésre, illetve az
alapszolgáltatási központ felújítására adtak be pályázatot, január-februárban
várható döntés. A második körben „zöldváros” témában szeretnének pályázatot
benyújtani a kulturális központ felújítására.
Papp Lajos balatonboglári lakos
Amennyiben felújításra kerül a kultúrház, kéri a mozgáskorlátozottak számára is
használható vizesblokkot kialakítani. A középületeknél mozgáskorlátozottak
részére parkoló kialakítását javasolja.
Felhívja a figyelmet az egészségügyi központnál a parkolásra, a mentő sem tud
beállni az épület elé, továbbá helikopter leszálló helyet is ki kellene jelölni.
Patacsi Árpádné balatonboglári lakos
Miért nincs nyilvános illemhely nyitva a téli időszakban a városban?
Mészáros Miklós polgármester
A város nem tart fenn nyilvános illemhelyet a nyári szezonon kívül, a jelenlegi
nem alkalmas a téli nyitva tartásra.
Más hozzászólás nem lévén, bezárja a közmeghallgatást.
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