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Tisztelt Partnerek!
A 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 62. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltaknak
megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Borgáta község településterv elkészítését határozta el.
A településterv fejlesztési vázlatát a csatolt melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (V.30.) önkormányzati
rendelet alapján a partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek azok, akik
a) Borgáta közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy
ingatlantulajdonnal rendelkeznek,
b) Borgáta közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek, vagy
c) egyébként a működési területük Borgáta közigazgatási területére terjed ki.
Kérem a partnereket, hogy a terv kidolgozásához adják meg javaslataikat, észrevételeiket.
A fentieket tartalmazó írásos tájékoztatást szíveskedjék 21 napon belül – legkésőbb 2022.
szeptember 7-ig – eljuttatni
-

postai úton a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal címére (9545 Jánosháza,
Batthyány u. 2.)
emailben a partnerseg@janoshaza.hu email címre
elektronikus úton Borgáta Község Önkormányzata hivatali kapujára (KRID:
357467996)

Levelében feltétlenül nyilatkozzon arról, részt kíván-e venni a véleményezési eljárás további
szakaszában!
Borgáta, 2022. szeptember 19.
Gőcze Zsanett sk.
polgármester

BORGÁTA KÖZSÉG
TELEPÜLÉSTERVE FEJLESZTÉSI VÁZLATA

Elsődleges célok a lakosság helyben maradásának elősegítése érdekében, a lakókörnyezet
folyamatos szépítésével élhető település létrehozása, a munkahelyteremtés feltételeinek
elősegítése az adópolitikai célkitűzések megvalósítása, az egyes közszolgáltatások
biztosítása, színvonalának emelésére vonatkozó hatékony megoldások elérése.
Beavatkozási területek
Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
- kerékpárút kialakítása: Borgáta összekapcsolása a szomszédos településekkel, bekapcsolva
a rendszerbe a fürdőt és a Kissomlyó hegyet
- túraútvonal, tanösvény kialakítása a hegyen
- a fürdő további fejlesztése, fedett létesítmények kialakítása az idegenforgalmi időszak
kiterjesztése érdekében
- kempingfejlesztés
- turisztikailag vonzó rendezvények tartása
Az infrastruktúra hálózat – fejlesztésen belül kiemelten kezelendő a település
csatornahálózatának kiépítése. Az ivóvízellátó rendszer elöregedett, biztosítani kell
folyamatos karbantartását, felújítását, fejlesztését.
Az önkormányzati utak javítása mellett a Köcskre vezető külterületi út borgátai részének
felújítása.
Csapadékvíz elvezetés, különös tekintettel a hegyi ingatlanokra, árkok, átereszek tisztítása
Borgátán és Borgáta fürdőn.
Munkahely teremtési lehetőséget jelent Borgátán a falusi turizmus keretében a fürdő
téliesítése.

