GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának
hivatalos közleménye
Tájékoztató közlemény a Balaton-parti területrendezéssel kapcsolatban
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy a
Balaton-partot érintően, önkormányzati területeken tervezett sétány nyomvonalán és a tervezett
szálloda 1,7 hektáros területén -tulajdonosi jogkörénél fogva- az önkormányzat bokorvágást, fa gyérítést
és a fák fiatalítását végezteti. A kialakuló közparkok ligetesítése fontos feladat a későbbi közjóléti
fejlesztések tervezéséhez. A faállomány gyérítése érinti az államtól visszakapott, további közel három
hektáros Gyenesi Lidóstrandi területek nagy részét. Ezekről a területekről a Kalandpark elköltöztetése
is azért vált szükségessé, mert a megbetegedett, több mint 30 éves fehér fűzfák elkorhadtak, azok
igénybevétele életveszélyessé vált. A Keszthely felőli oldalon pedig a HÉSZ szerinti út kialakítása és
magánterületi fagyérítés zajlik. Ez a feltárás lehetővé teszi a gyenesi horgásztanya jobb megközelítését
is. A Balaton-parti területek kitisztításával szeretnénk megoldani a lakóövezetet is károsító, rendezetlen
vadállomány kérdéskörét is.
Tájékoztató közlemény a lomtalanítással kapcsolatban
2019. tavaszán elmarad a megszokott lomtalanítás településünkön. Április 13-án ezt kiváltandó erdő
takarítási programot hirdetünk, melynek során a Pilikáni részen kihelyezett konténerekbe az
önkormányzati és civil szervezetek segítségével gyűjtött hulladék anyagot fogjuk elhelyezni. Aki tud,
önkéntesként csatlakozzon a felhíváshoz!
A május 7-én ezen kívül elektronikus hulladékok gyűjtésére kerül sor szervezett módon a Szent Ilona
Templom melletti parkolóban. Az őszi lomtalanítás időpontja november 12-e, melyben a Gyenesdiáson
életvitelszerűen lakók vehetnek részt. A közzétett időponttal igazodunk a zalai Balaton-parti települések
egységes lomtalanítási időszakához, valamint lehetővé válik a Zalaispa Zrt kulturáltabb
munkavégzésének logisztikai tervezhetősége is.
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Tájékoztató közlemény az igényelhető facsemeték, oltványokkal kapcsolatban
Tisztelettel hirdetjük a lakosság részére, hogy a Gyümölcsoltó Boldogasszony Napjától kezdődően
(2019.03.25.) több önkormányzati rendezvényen cseresznye-, mandulacsemete oltványok és füge
dugványok népszerűsítésére kerül sor. A későbbiekben a település honlapján közzétett rendezvények
helyszínén lehetőség lesz korlátolt számban ingatlanonként a fenti növényekből igényelni. Ezzel is
szeretnénk hozzájárulni a település tájképi jellegének megőrzéséhez, közterületeinek zöldítéséhez!
Kérjük, legyenek partnerek akcióinkban.
További részletek:
Hírek, információk: www.gyenesdias.hu
Aktuális: www.gyenesdias.hu/magazin
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