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A lakosság részéről megjelent kb. 100 fő érdeklődő állampolgár.
Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a közmeghallgatáson lakosság részéről megjelent
érdeklődőket, a Képviselő-testület tagjait, majd megállapítja a határozatképességet jelen van 12 fő
képviselő. Elmondja, hogy a képviselő-testület 257/2012. (X.09.) önkormányzati határozatában
döntött arról, hogy 2012. november 14-én közmeghallgatást tart. Ismerteti a meghívó szerinti
napirendet.
NAPI R E N D :
1.) Tájékoztató az Önkormányzat két éves tevékenységéről
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
2.) Lakossági indítványok, vélemények, javaslatok

1.)Tájékoztató az Önkormányzat két éves tevékenységéről
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy a közmeghallgatást az önkormányzati törvény
kötelező jelleggel írja elő, melynek szerepe, hogy a településvezetés beszámoljon az elmúlt évben
elvégzett munkáról, és ezen van lehetőség arra is, hogy a lakosok elmondhassák véleményüket,
észrevételeket, javaslatot tehessenek.
Bevezetőjében szól a 2010. évben vállalt három szlogenről: Rend, tiszta, élhető város, valamint a
fejlődésről. Ezt követően a számok tükrében mutatja be a 2012-es év történéseit. Ezen belül kitért a
népesedési adatokra, a testületi munkáról is mond néhány gondolatot, szól a pénzügyekről, a
városfejlesztés, ill. városüzemeltetésről, tervekről, ill. elnyert pályázatokról. Tájékoztatást ad a
közfoglalkoztatás helyzetéről, a START munkaprogramról, valamint a városi rendezvényekről.
A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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2.) Lakossági indítványok, vélemények, javaslatok
Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti az írásban benyújtott javaslatokat. Elmondja, hogy
négy névvel és címmel ellátott levél érkezett, a többiek a névtelenségbe burkolóztak.
ÍRÁSBELI JAVASLATOK, KÉRÉSEK:
Póta Istvánné Katalin u. 10. sz. alatti lakos írásban beadott kéréseit ismerteti: a használtcikk piac
gyakoribb takarítását kéri, valamint az előtte lévő parkoló állapotát említi meg. Az Egri úti
tagóvodára zászló kihelyezését kéri, ill. a Dózsa Gy. úti, Coop ABC mögött lévő autóbusz
megállóban ülőpad helyreállítását.
Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a kéréseket a kollegáknak továbbította.
A piac környezetének rendezését fontosnak tartja a maga részéről is, hogy európai szintű környezet
jöjjön létre. Az Egri úti tagóvoda épületén a zászló pótlásra fog kerülni. Tudomása szerint a Dózsa
Gy. úti buszmegállóban a pad kijavításra került.
Tóth András Levendula 50. sz. alatti lakos érdeklődik, hogy az elszakított gázcső helyreállításához
kinek van jogosultsága?
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy a kivitelező tájékoztatása szerint a Fenyő utcában
sérült meg a gázelosztó vezeték, melynek szakszerű kijavítása a TIGÁZ dolgozóinak bevonásával
történt.
Dudásné Kiss Mária Nagy P.u.6. sz. alatti lakos kérdéseit ismerteti
1.)Mit lehet tenni az utat tévesztett (szipózó) fiatalok megmentése érdekében?
Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondta, hogy a képviselő-testület májusi ülésén
fogadta el a tiltott közösségellenes magatartásról szóló rendeletet. A helyi rendelet 3. § (2) bek.
rendelkezik a közterület használatáról, mely szerint tiltott közösségellenes magatartást követ el az,
aki közterületen bármilyen bódító szert használ. Véleménye szerint ezt hatalmi eszközökkel nem
lehet megszüntetni, minden eszközt fel kell használni, azonban csak a büntetéssel nem tudnak elérni
célt. Amikor ilyen jelenséget látnak, akkor intézkedés történik, azonban a társadalom széleskörű
összetartására van szükség.
2.) A TIGÁZ ügyfélszolgálatán áldatlan körülmények vannak, és az iroda nyitva tartása a
lakosság igényeihez igazodjon.
Dr. Fekete Zoltán polgármester TIGÁZ ügyfélszolgálatával kapcsolatban elmondja, hogy
véleménye szerint nincs áldatlan állapot. Megkérdezték a piacon dolgozókat, ők sem tudják az
áldatlan állapot mit jelent. A TIGÁZ egyébként önálló gazdasági társaság,de megpróbálja megkérni
őket, hogy ne legyen ilyen állapot.
3.) Zsóry ingatlanból magántulajdonba került ingatlanrész számviteli rendezése hogyan áll?
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Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a vásárló az ingatlan teljes összegét
kifizette.
4.) Mi lesz az önkormányzati ingatlanon épített külföldi tulajdonú Delco Remy sorsa?
Dr. Fekete Zoltán polgármester az, hogy mi lesz a Delco Remy sorsa nem tudja megmondani, úgy
ahogy a terület amire az EXIR cég építkezett saját tulajdonukban van, és nem önkormányzati
tulajdon.
5.) Ki a tulajdonosa az EXIR Zrt területének?
Dr. Fekete Zoltán polgármester azt tudja mondani, hogy svéd tulajdonban van a terület, és nem
önkormányzati tulajdon.
6.) Miért akarják elhitetni a közvéleménnyel, hogy a Kismotor- és Gépgyár jogutódlással került
külföldi tulajdonba?
Dr. Fekete Zoltán polgármester nem akarták elhitetni senkivel. A Kismotor- és Gépgyár megszűnése
1992-1994. évben történt. 20. évre visszamenőleg nem tud választ adni. Hangsúlyozza, hogy az
ingatlan-nyilvántartások nyilvánosak, meg kell nézni a Földhivatalnál a bejegyzést.
7.) Egy külföldi tulajdonú Zrt vissza nem térítendő támogatást nyert a Magyar Államtól
vállalkozások fejlesztéséhez. Magyar vállalkozók számára miért nem teremt az állam olyan
politikai, jogi, gazdasági környezetet, hogy meg tudjanak élni munkájukból?
Dr. Fekete Zoltán polgármester a város örül annak is, ha 30, vagy akár 70 munkahely jön létre.
Lehet haragudni a külföldire, vagy arra, aki befektetett, lényeg, hogy új munkahely jön létre a
városban.
8.) Ismerik-e az „Arkivator” szó jelentését?
Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy igen utána nézett, egy svéd ember
alapított egy céget az 1940-es években, de nem volt lehetősége rá, hogy megkérdezze pontosan
honnan ered a név. Hozzáteszi, hogy az EXIR-t sem tudta, hogy mit jelent, de több embernek ad
megélhetést.
Széchenyi u. 50-52.-54. sz. alatti tulajdonosok kérését ismerteti: lakásuk előtt az útburkolat
megrongálódott, balesetveszélyes. Kijavításra mielőbbi intézkedést kérnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a burkolat hibáinak javítását
szeptemberben kérték a Magyar Közút Zrt-től, október 12-én értesítést kaptunk, hogy a munkát
november hónapban el fogják végezni.
Ismerteti a következő névtelen levelet: a Városgazdálkodási Zrt milyen jogon szed a lakosságtól
pl. ivóvíz szolgáltatásnál alapdíjat, és az hová lesz felhasználva, kinek a zsebébe kerül?
Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy valamennyi szolgáltató alapdíjat számol
fel, így a vízszolgáltatásért is szednek alapdíjat havonta 250 Ft-ot. Az összeg többek között
víziközmű a karbantartásra, működtetésre van fordítva.
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Egy nyugdíjas levele: kéri a kutyatulajdonosok figyelmét felhívni a szabályok betartására.
Problémaként említi meg a Kavicsos tavi utcabútorok nem rendeltetésszerű használatát.
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy a kutyasétáltatással kapcsolatban többször tartottak
megbeszélést. Jelenleg tábla jelzi, hogy hogyan lehet közterületen megjelenni a kutyákkal. Az
utcabútorok használatát napi rendszerességgel ellenőrzik, de térfigyelő kamerák is rögzítik, melyek
a Rendőrségre vannak bekötve.
Varga Józsefné Jolán u. 10/A. sz. alatti lakos kérelmét ismerteti.
Az utca lakói ígéretet kaptak a Jolán út aszfaltozására, amennyiben a szennyvízcsatorna megépül.
Jelenleg zúzott kővel van borítva. Kéri az útnak az aszfaltozását, ill. közvilágítási lámpák
felszerelését is kéri.
Dr. Fekete Zoltán polgármester mint már előzőleg megígérte, az utca a szennyvízberuházást
követően aszfalt burkolatot fog kapni.

SZÓBELI KÉRDÉSEK
Nagy János Mátyás király 142. sz alatti lakos problémaként említi meg, hogy a közös lakásukban
nem jó a kazán, melyhez kéri az önkormányzat segítségét, valamint hiányolja, hogy a piacon nincs
mozgássérült parkoló.
Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a kazán problémájukat a lakóknak kell
megoldaniuk. Kérjenek segítségét a Lakásszövetkezettől, és biztos benne, hogy a segítséget meg is
fogják kapni. A lakók döntsék el, hogy mit szeretnének. A probléma megoldásában az
önkormányzat nyitott, és segíteni fog, de magántulajdonú ingatlannál nem fognak felújítást végezni.
Ádám Istvánné József A.u.20. alatti háza mögött eddig megállt a csapadékvíz, most jelenleg a
sarkánál áll meg. A László K. 42. sz. alatt lévő ingatlan is az ő tulajdonát képezi. Felhívja a
figyelmet, hogy a járdát megcsináltatták, mert balesetveszélyes volt. Amikor Takács József
képviselőnek szólt a csapadékvíz elvezetése ügyében, akkor csak vízzel nyomatták át a rendszert,
de így nem oldották meg a problémát. Kifogásolja, hogy diplomás, és két diplomás embereket
foglalkoztat az önkormányzat, akiknek fizetik még a bejárást is. Kérdése, hogy hol van itt a
spórolás? Neki is van diplomás gyereke, még sincs foglalkoztatva. A Kisjankó Bori Múzeum
nagyon rosszul néz ki balesetveszélyes, nem beszélve a szomszédban lévő kutyáról, mely állandóan
el van engedve, és az idegenek megrettennek tőle.
Dr. Fekete Zoltán polgármester magánjellegű problémára, sértődött embernek a nyilvánosság előtt
nem fog válaszolni. József A. úti problémára elmondja, hogy nem állnak meg a munkával. Cél,
hogy ahol elkezdték, az idén már nem, de jövőre be fogják fejezni a beruházást. A József A. úton
van a csapadékvíz gyűjtőcsatorna, melyet meg fognak csinálni. A kutyatartással kapcsolatban
intézkedni fognak.
Kissné Dudás Mária Nagy P.u.6. sz. alatti lakos elmondja, hogy a Hadnagy úton lévő ingatlanok
sorsát figyelemmel fogja kísérni. Érdeklődik, hogy milyen elképzelések vannak a tulajdonost
illetően?
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Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a Zsóry Wellness 100 %-ban
önkormányzati tulajdon. A Hadnagy úti fejlesztésnél minden önkormányzati tulajdon lesz, nem
tudják eladni. Hangsúlyozza, hogy ami önkormányzati tulajdon, az az is marad. A Zsóry fürdő is
önkormányzati tulajdon és az is marad.
Póta Istvánné Katalin u. 10. sz. alatti lakos problémaként említi meg, hogy a használtcikk piacon
csak csütörtöki napon takarítanak. Kéri, hogy hétfői napon is végezzék el a takarítást, mivel
hétvégeken ott nagy „bulizás” szokott lenni, és a szemetet akkor csütörtökig széthordja a szél. A
használtcikk piacnál lévő parkoló állapota tűrhetetlen. Asztallapot már megint letörték, melyet
ezúton szeretne bejelenteni. A rendőrségnek is írtak már az összejövetelekkel kapcsolatban, hogy
hétvégén járőrözzenek arra. Egy hétvégén 80 fiatal is megjelenik.
Dr. Fekete Zoltán polgármester a felvetett problémára a Városgazdálkodási Zrt vezérigazgatója fog
intézkedni, ill. válaszolni.
Bánhegyi Imre Ferenc úti lakos a beszámolóból hiányolja a Delco Remy sorsát. A Polgármester
Úr által felsorolt beruházásokat pedig látványberuházásnak látja. Elmondja, hogy a Ferenc út
szélessége 2.90 cm, ami kétirányú forgalomra nem alkalmas, ráadásul még a közvilágítás sem ég.
Az keskenysége miatt a lakások meg vannak repedezve, mert sajnos még kamionok is járnak rajta.
Az utcában a parkolás sem megoldott. Régebben kérték, hogy rakjanak ki súlykorlátozási táblát.
Érdeklődik, hogy a volt Ruhaipari Szövetkezet, ill. a Tejüzem épülete kinek a tulajdona, mert
borzasztó látvány a városközpontban.
Dr. Fekete Zoltán polgármester a beruházásokkal kapcsolatban elmondja, hogy valaki állami
pénzből épít valamit, van aki hitelből, van aki saját erőből. Mezőkövesden olyan beruházások
készültek el, hogy az itt élő emberek európai színvonalon, szép városban éljenek. Nemcsak az a
fontos, hogy munkahely legyen, hanem azon kívül is jól érezze magát az itt élő ember. A
beruházások ezt a célt szolgálják. Szükség volt-e a Szabadidőközpont kialakítására a Kavicsos
tónál, hogy ne szúnyogtenyésztésre legyen, az emberek azt fogják mondani, hogy szükség volt.
Takács István festőművész freskókiállítása végre megfelelő épületbe került. Ezek a beruházások
véleménye szerint nem látványberuházások, mert pl. nem építettek kilátót. Az önkormányzatnak
nincs lehetősége, hogy vállalatokat alapítson, ezáltal munkahelyet teremtsen. Ferenc utcával
kapcsolatban elmondja, hogy meg fogják nézni, de Molnár Istvánné képviselő asszonnyal már
voltak a helyszínen. A kamionparkolással kapcsolatban az intézkedést megteszik. A volt Ruhaipari
Szövetkezet magántulajdonban van. A tulajdonosának jó az épület ott ahol van, az önkormányzat
nem tud mit tenni, mert nem balesetveszélyes. A Tejüzem épületével kapcsolatban is teljesen igaza
van, az épület tulajdonosa a Mezőkövesdi Agrártermelő Zrt.
Csomba Arnold Váci M.u. 30. sz. alatti lakos problémaként említi meg, hogy a Váci Mihály út és
a COOP üzlet között van egy terület, mely esős időben sártenger, nincs szilárd burkolat. A
járművek kihozzák a Váci M. útra a sarat. Lehetőség szerint a területet el kell látni szilárd
burkolattal.
Dr. Fekete Zoltán polgármester szintén egy magánkézben lévő C+C áruházról van szó. Igaza van,
az intézkedést megteszik, hisz az Egri úti lakótelep megérdemli, hogy ne legyen ilyen probléma.
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Kiss Gábor Thaly K. út a Mátyás király úti parkolással kapcsolatban érdeklődik, hogy lesz e
változás? Problémaként említi, hogy a buszpályaudvar közlekedési rendje naponta változik.
Kérdezi, hogy a Thaly K. útról hogy lehet kijutni a főutcára? Másik kérdése, hogy a használtcikk
piacon miért nem az árusok takarítanak maguk után, miért a Városgazdálkodási Zrt feladata? A
Mátyás király úton az Ádám Húsbolt előtt nagy gödör található, kéri a kijavítását, mert
balesetveszélyes.
Dr. Fekete Zoltán polgármester a használtcikk piacon az árusok takarítanak maguk után úgy, hogy
nagyobb szemetet elrakják, míg a kisebbeket széthordja a szél. A piac üzemeltetése a
Városgazdálkodási Zrt feladata. Cél, hogy rend legyen és tisztaság. Parkolással kapcsolatban
elmondja, hogy a város közlekedési rendjéről új szabályozást kell megalkotni. Ennek része a főutca
is. Ehhez a munkához idő kell, ebben megoldást találnak. A Thaly K. útról először jobbra kell
kikanyarodni, majd a buszállomás mögött vissza az egyirányú útra, és az Coop üzlet mellett kijutott
a főútra.
Hajdu József Bogáncs köz 12. sz. alatti lakos elmondja, hogy sok idegen cigány van a városban,
akik itt laknak. Érdeklődik, hogy ki telepítette ide őket a hivatal, vagy a kormány? Azokat a
lakásokat vásárolják meg, ahonnét kihaltak a tulajdonosok. Törvényt nem ismerve, gumival,
ronggyal tüzelnek, hatalmas füstöt csinálnak, és az ott lakók majd megfulladnak. A Hoór patak
takarításának a folytatását kéri. A Mátyás király úton a régi posta helyén a Pap Pékség bejáratánál
közúti jelzőtáblák fejmagasságban vannak felszerelve, mely balesetveszélyes.
Dr. Fekete Zoltán polgármester minden évben el kell mondania, hogy sem az önkormányzat, sem a
kormány nem telepít senkit sehová, és nincs szándékukban börtönt építeni sem. Aki ezt terjeszti, az
hazudik. Határozottan leszögezi, hogy senki nem telepít ide-oda embereket, főleg nagy létszámban.
A kis értékű házat szomszédok értesítése nélkül eladják olyan embereknek akiknek nem igazán
kellene. Ma ezzel szemben fellépni nem lehet, mert ma mindenki oda költözik, ahová akar. Egyet
megkövetelnek, hogy éljenek tisztességesen, becsületesen, ahogy illik, mert a segélyek kifizetése
ehhez van kötve. Ennek ellenére 2012. évben is azt hiszik, hogy a városba telepíteni akarnak
valakit. Közvetlen környezetében is van olyan, aki a gyerekcipőt a kazánban égeti el. Olyat is tud,
hogy a munkahelyéről hazaviszi a műanyag dolgokat. Amennyiben ilyet tapasztalnak, akkor
szóljanak az ÁNTSZ-nek, aki azt mondja, hogy majd eljár. Együtt érez a felszólalóval, de
korlátozottak a lehetőségek. A Hoór- patakból tegnapi nap folyamán 4 konténer szemetet vittek el.
Tulajdonjogilag nem az önkormányzaté, a Bükkaljai Talajvédelmi Társulat dolga lenne. A társulás
nem csinálja meg, akinek az üzemeltetéséhez tartozik. START munkaprogram keretében fogják
kitakarítani a Hoór-patakot. Sajnos a szemétlerakás újra kezdődik, pedig a hűtőgép nem megy a
lábán az árokba. Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy ez ne legyen. Értesíteni kell a
hatóságot, nem kell megvárni, hogy felhalmozódjon a szemét. Jelzőtáblákra nem tud mit mondani, a
Városgazdálkodási Zrt feladata a karbantartás és annak ellenőrzése. Kéri a VG Zrt vezérigazgatóját,
hogy a holnapi nap folyamán a közúti jelzőtáblákat tegyék magasabbra.
Hangsúlyozza, hogy senki nem telepít senkit sehová a városban. Nem tud mit tenni, ha valaki eladja
a házat. Nem tud szelektálni, hogy ki az idegen, és ki nem. Az a dolga, hogy az emberi
körülményeket meg kell teremteni. Próbáljanak úgy élni, hogy ne zavarja a környezetét. A Gaál I.
út környékével kapcsolatban forduljon „tanácsi vezető urakhoz, elvtársakhoz”. 30 évvel ezelőtt
kezdték el, akkor kellett volna kiállni, és elmondani, hogy ki az aki ilyet csinál. A szabályozási terv
alapján vannak elképzelések a város-rehabilitációval kapcsolatban. A járási hivatalok 2013.januártól
felállnak, lesz vezetője, és az ÁNTSZ-hez be lehet menni panaszt tenni.
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Bótáné Pongó Margit Mátyás u. 5. sz. alatti lakos a bemutatott terveket látta, és rossz érzés fogta
el, hogy pozitív szót nem szóltak a tervekről, a város szépítéséről, és ez rosszul érintette.
Fantasztikus volt hallani a tájékoztatót. Elmondta, hogy a nagy válság közepén amikor az
önkormányzatok mentek tönkre, Mezőkövesdre csak hullott a pénz. Az akkori MSZP-s kormány
FIDESZ-es városoknak nem adott pénzt. Mezőkövesd akkor is kapott. Az elnyert pályázatokhoz
csak gratulálni tud. Belevetette magát a részletekbe is. Miből valósulhattak meg a beruházások?
Állami Számvevőszék vizsgálatát megtalálta, aki 3 – 3.5 hónapot töltött a városban.
Megállapították, hogy 2028. évig a város eladósodott. Az eladósodott önkormányzatok azért
adósodtak el, mert nem tartották be a jogszabályokat. Nemcsak az önkormányzatok vannak
eladósodva, hanem a sportintézményeket is rehabilitálni fogják, de el vannak adósodva az emberek
is. Véleménye szerint egy település önkormányzatának munkáját nemcsak a beruházások alapján
lehet felmérni, hanem mit tesz az emberekért? Több ismerőse már nem tudja fizetni a közüzemi
díjakat. Tállai András Államtitkár Úrtól szerette volna megkérdezni, hogy az önkormányzati
törvény megváltozása miatt történik a feladatfinanszírozás, ill. az emberek eladósodását is átvállalja
a kormány? Kérdezi, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálatáról Polgármester Úr tájékoztatja-e az
embereket? Semmi tájékoztatót nem kaptak a kórházról sem mikor megszűnt. A testületnek kellett
volna foglalkozni vele, az embereket is kellett volna tájékoztatni. Kérik, hogy igen is vállalja át a
kormány a lakosság adósságát.
Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy az országban bárki fejleszt, hitelt vesz
fel, fejleszteni hitelből szoktak. Van aki nem, de az emberek nagy része ezt veszi igénybe. Arról
miért nem beszélt, hogy az elmúlt 15 évben 8.000 milliárd forintot vettek el az önkormányzatoktól.
A pénzt elvették, a feladatot viszont el kellett látni. Az önkormányzat működési hitelt vett fel, mert
a pedagógusokat ki kellett fizetni, a közvilágítást ki kellett fizetni. A működési hitelek miatt
adósodtak el. Lehet azt mondani, hogy jogszabályt sértett, ha nem felelősen viselkedett stb.
Mezőkövesden senki nem sértett meg jogszabályt, a hitel felvételéről a képviselő-testület döntött, a
nyilvánosság bevonásával történt. Az Állami Számvevőszék vizsgálatáról szóló anyag interneten
megtekinthető. Hozzászóló azt mondja, hogy miért nem munkahelyet teremt az önkormányzat? A
városban munkahelyek szűntek meg takarékos gazdálkodás miatt. Az önkormányzat nem fog gyárat
alapítani. A városban a lakosság részére a rendezvény ingyen van, soha senkitől pénzt nem kértek,
viszont az önkormányzatnak kerül pénzbe. Tállai András Államtitkár Úr azért nem vesz részt a
közmeghallgatáson, mert fontos kormányzati elfoglaltsága van. Rosszul van tájékoztatva a
hozzászóló, hogy az állam az önkormányzati adósságot átvállalja, a lakosság tartozását pedig nem.
A kormány a bankokkal fog megállapodni, nagy részéről nem tehetnek az önkormányzatok mert
működtetni kellett a várost. Ezt az adósságot a kormány magára vállalta. A világtörténelemben
olyan még nem volt, hogy magánember adósságát vállalják át. Kórház bezáráshoz sem volt közük,
2012. május 1-től állami tulajdonban van, nem kérdezték meg az önkormányzatokat.
Hozzászólónak azt is el kellett volna mondania, hogy november 1-től a belgyógyászati osztályon 24
órás belgyógyászati rendelés van, november 1-től 120 beteget láttak el. Mentő, háziorvos, ill.
ügyelet beutalhatja a beteget, ha szükséges továbbküldik, de ha elég a 24 órás orvosi ügyelet, akkor
a kórházba fektetik be. Ebben Államtitkár úrnak nagy szerepe van. 2028-ig a város eladósodása
arról szól, hogy milyen hiteltörlesztési kötelezettség van, volt és lesz, ami nem titkos, és
megtekinthető. Így, hogy átvállalja az adósságot az állam, az önkormányzatoknak könnyebb
helyzete lesz.
Bótáné Pongó Margit Mátyás u. 5. sz. alatti lakos elmondta, hogy ő nem hagyott hitelt a
településnek, mert hangsúlyozza, hogy nem hitelekből kell gazdálkodni. Az ÁSZ vizsgálati anyagot
elolvasta, és le van írva, hogy miket sértett meg az önkormányzat.
Dr. Fekte Zoltán polgármester kikéri magának, hogy jogszabályokat sért az önkormányzat ezt
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visszautasítja. Kéri, hogy olvassa el az ÁSZ jelentést, ha törvényt sértett volna az önkormányzat,
akkor nem intézkedési tervet kellett volna hozzátenni. Azt tudjuk, hogy a terhet tudjuk fizetni, és
fogjuk is. Nem működésre vettük fel a hitelt, hanem fejlesztésre. Európai Uniós támogatással
kapcsolatban elmondja, hogy 7 milliárd forintos aktiválás történik, amihez 1.5 milliárd forintot
kellett hozzá tenni az önkormányzatnak. Visszautasítja, hogy oktalanul törvénysértéssel vádolja a
várost, az önkormányzatot, vagy bárkit, akinek köze van hozzá. Együtt kell dolgozni, élni a
városban. Egy a cél, hogy unokáink is itt éljenek boldogan, békességben és szeretetben. Ezért
dolgozunk pártállástól függetlenül. Felhívja a figyelmet, hogy amikor a képviselő-testület
városfejlesztésről dönt, akkor egyhangúlag elfogadják, amit ezúton szeretne megköszönni.
Nagy József Bogáncs köz érdeklődik, hogy mi kerül 210.- Ft/m3 a víznél, mikor azt a természet
adja. Minden évben emelik az árát, és hová lesz a pénz?
Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a víz nem ingyen van. Akkor lenne
ingyen, ha a kertjéből jönne. A víz mindenkié, a vizet kezelni kell, csőtörést hárítanak el, a vízmű
rendszeren fejlesztéseket végeznek. Valóban egészséges vizet iszunk, a vízszolgáltatás biztonságos
és az is fog maradni. A vízbázis nem került el külföldiek kezébe.
Bótáné Pongó Margit hozzászólónak Tállai András Államtitkár Úr üzeni, hogy kérdésére
nyilvánosan fog válaszolni, mivel a mai közmeghallgatáson elfoglaltsága miatt nem tudott részt
venni.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így megköszöni a részvételt, ill. véleménynyilvánításokat, és a közmeghallgatást berekesztette.

K.m.f.

Dr. Jakab Orsolya
jegyző

Dr. Fekete Zoltán
polgármester
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