6. oldal

Felvetődött a kérdés, hogy miért ennyi
kerékpárutat építünk, amikor a belterületi
útjaink állapota katasztrofális. Sajnos, a belterületi utak építéséhez, karbantartásához
nincsenek pályázati források. A meglevő forrásaink csak kis lépések megtételére ad lehetőséget. Minden évben a kátyúzás, apróbb
javítások, utcák megépítésnek megtervezése,
annak megépítése.
Éppúgy a szezon után indul majd a tobruki
strand tetejének a beépítése szálláshelyekkel,
a Fövenyfürdőn már készülőhöz hasonlóan.
A korábbi koncepcióban itt kapott volna helyet a CSEBSZALTO nyugdíjasklub, amely
kinőtte a Radnóti úti óvodában a helyet.
Sürgős feladat lesz számukra megfelelő nagyságú klubhelyiség kialakítása Tobrukban.
A Közösségi Ház melletti háziorvosi rendelő
tervei készülnek, ahol helyet kap majd a
gyermekorvos és a védőnői szolgálat is. Ezt a
lakópark projektből befolyó telekeladásból
kívánjuk megvalósítani.
Az önkormányzat döntött arról, hogy a
Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont működtetését 2018. április 1-jétől ez
év december 31-ig a VÁCISZ fogja végezni.
A működtetésre, fenntartásra kötött szerző-

dés lejárt, így azt rendezni kellett egy újabb
megállapodással. A szerződés lejárta előtt a
további működtetésről az év vége előtt döntés születik. Itt is megköszönöm a VÁCISZ
vezetőségének, tagjainak a hat éves munkát,
amely idő alatt meghatározó intézménnyé
tette a megújult Csillagvizsgálót, ideális helyszínt biztosítva kisebb közösségek munkálkodásához, programok sokaságát adták az itt
élőknek, ide látogatóknak. Köszönet Kontics
Ferencné elnök asszonynak, hogy sikerült egy
aktív magot kialakítani, élükön Pintér
Istvánnal és feleségével, Eszterrel.
A helyi katolikus egyház és a Balatonfűzfőért
Alapítvány közösen elnyert EFOP pályázat
kapcsán közös programokat szervezett eddig
is már az év folyamán, és még számos rendezvény, megmozdulás, program lesz, melynek
legfontosabb célja a közösségünk fejlesztése.
Kérem, kísérjék figyelemmel a rendezvények
időpontjait, és csatlakozzanak a megmozdulásokhoz, lehetőleg családjukkal, barátaikkal.
Higgyék el, többek lesznek általuk. Itt
köszönöm meg Laposa Norbert plébániai
kormányzó és Gál Andrea alapítványi elnöknek a lelkes, eredményes munkájukat.
A Balatonfűzfőért Alapítvány pályázati felhívásokat tett közzé az alábbi területeken:

2018. április

• kulturális programok támogatása
• sport/kultúra területén kialakított ifjúsági
együttműködések támogatására
• sport rendezvények, programok támogatására
• gyermektáborok szervezésének támogatására
Az egyes pályázati területekhez tartozó részletes pályázati kiírások és adatlapok a
http://balatonfuzfo.hu/egyeb/palyazatok
címen érhetők el.
Kérem, minél többen éljenek a pályázat lehetőségével.
A téli rezsicsökkentés tizenkettőezer forintos
jóváírását sok fával, szénnel fűtő kérte az
önkormányzattól. Eddigi információim szerint számukra a kompenzáció módja hamarosan kidolgozásra kerül, az önkormányzat
nem rendelkezik erre vonatkozóan a sajtóban megjelenteken kívül plusz információval, sem pedig forrásokkal. Ahogy hivatalosan információnk van, azt azonnal közöljük
az érintettekkel.
A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2018.
április 19. csütörtök, 17 óra, Tobruk, óvoda.
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2017.
augusztus 15-én támogatási kérelmet nyújtott
be a balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ energetikai korszerűsítésére, amelynek eredményeként 136 866 714 Ft összegű
vissza nem térítendő támogatást nyert a
Széchenyi2020 Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” című,
TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázatán.
A projekt keretében a Balatonfűzfő Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Pokol
Club Presszó energetikai korszerűsítése valósul meg. A Pokol Club Presszó azért kerül
korszerűsítésre, mivel a Művelődési Központ
épületében található, azzal egy fűtési körön
van, tehát energetikai szempontból egy
egységként szükséges kezelni.
A projekt célja az épület hőtechnikai adottságainak javítása (külső határoló szerkezetek
hőszigetelése: homlokzati és lapostető szigetelése, külső nyílászárók cseréje, fűtéssza-

bályozás és légtechnika korszerűsítése, napelemes rendszer telepítése, infokommunikációs akadálymentesítés), hogy csökkenjenek
a jelenlegi magas üzemeltetési költségek és
a károsanyag kibocsátás.
A beruházás keretében megvalósulnak az
alábbi tevékenységek:
– Külső oldali szigetelés:
A projekt keretében az épület külső homlokzati fala 16 cm-es Grafitpor adalékos EPS homlokzati hőszigetelést kap, valamint 12 cm-es
formahabosított lábazati hőszigetelést és 20 cm
grafitos EPS lapostető hőszigetelést.
– Külső nyílászárók cseréje:
A meglévő korszerűtlen egyesített szárnyú fa
nyílászárók cseréje korszerű, jó légzárású
műanyag nyílászárókra. A déli és nyugati oldalon egyes ablakok árnyékolása történik meg a
nyári túlmelegedés elleni védelem érdekében.
– Napelemes rendszer telepítése.
– Fűtésszabályozás korszerűsítése.

– Légtechnika korszerűsítése.
– Infokommunikációs akadálymentesítés.
Az épület energetikai besorolása jelenleg DD
(Korszerűt megközelítő), a beruházás megvalósulásával az épület energetikai besorolása
BB (Közel nulla energiaigényre vonatkozó
követelményeknek megfelelő) lesz.
A projekt megvalósítása esetén az épület
hőtechnikai tulajdonságai javulnak, csökken
a fajlagos hőveszteség, kevesebb lesz az épület fűtési energiafogyasztása. A kevesebb
fogyasztás kevesebb energiafelhasználást
jelent, ami kevesebb üzemeltetési költséggel
jár és csökken a károsanyag kibocsátás is.
A napelemes rendszer telepítésével tovább
csökken a fosszilis energiafelhasználás.
NÓTI ATTILA, VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

