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Alapítva 1849-ben

További tevékenység
a 2010 – 2014-es választási ciklusban (3. rész)

A Komáromi Lapok korábbi két számában a 2010-2014
közti időszakban megvalósított városi beruházásokat ös�szegeztük. Jelen kiadásban az
általunk elért további eredményeket vázoljuk fel.

A város
adósága %-ban
1 lakosra
jutó adóság

31,62

séhez az egész választási ciklus
folyamán kellő határozottsággal és elszántsággal viszonyult.
Továbá minden tartozását – a
bankokkal és a lakásalappal
szemben – fegyelmezetten és a
megszabott időre rendezte.

24,22

24,76

tainak állított emlékmű – restaurálás (megye 700 €, saját forrás 700 €, összesen 1.400 €).
Vár – architektonikai-építészeti
kutatás, 4. szakasz (Kulturális
Minisztérium 21.800 €, saját forrás 1.150 €, összesen 22.950 €).

20,78

159,58 €				

Az adósságállomány alakulása
2010 – 2014 között
(kommentár a gráfhoz)
Az adott város, község eladósodottságának mérése a törvény által meghatározott mutató
alapján történik, amely kizárja a
szubjektivitást. A kiszámított
adat az adott időtartamra %-ban
van megadva és feltüntetve a
gráf alján.
2010 végén ezen mutató
értéke 31,62 % volt, majd fokozatosan csökkent egészen a legutóbb, 2014 szeptember 30-án
kiszámított 18,84 %-ig. Jól látható, hogy a város eladósodottsága nagy mértékben csökkent
az említett időtartam alatt.
Ha az eladósodottság mértékét átszámítanánk az átlagosan
egy főre eső adosságösszegre, a
számok egyértelműen ezt a trendet támasztanák alá. Míg 2010.
december 31-én az egy főre jutó
adósságállomány 159,55 € volt,
addig 2014. szeptember 30-án
ez az összeg már csupán 94.47
€ volt!
A kimutatásból az is nyilvánvalóvá válik, hogy milyen
volt a város adósságállománya a
mért időszakban, azaz 2010-től
2014. szeptember 30-ig. 2010
végén – beleértve a lakásalap
által nyújtott hiteleket – ez az
összeg 7.561 247,71 € volt.
2014. szeptember végén pedig már csak 4.871 769,92 €.
Ebből az is nyilvánvalóvá
válik, hogy az adott időszak alatt
a felvett hitelek mennyisége is
nagy mértékben csökkent, így
elmondható, hogy a városvezetés az adosságcsökkentés kérdé-

Műemlékvédelem
2011-es év
Városháza – a toronyóra javítása
a gipszsukkó felújításával együtt
(Nyitra Megyei Önkormányzat
hozzájárulása 465 euró, saját forrás 465 euró, összesen 930 €).
Vár – architektonikai-építészeti
kutatás, 3. szakasz (Kulturális
Minisztérium 23.000 €, saját forrás 1.250 €, összesen 24.250 €).
Ferdinánd-kapu – restaurálás (
Kulturális Minisztérium 20.000
€, saját forrás 2.000 €, összesen
22.000 €).
Emléktábla a kapu felett –
restaurálás és felújítás (VÚB
Alapítvány 6.000 €, saját forrás
1.000 €, összesen 7.000 €).
2012-es év
A fasisztaellenes harc áldoza-

18,84
94,47 €

Ferdinánd-kapu – restaurálás
(Kulturális Minisztérium 10.000
€, saját forrás 3.200 €, összesen
13.200 €).
Vár – a bejárható kazamatarendszer bővítése, hozzáférhetővé tétele (Határon átnyúló
uniós együttműködési program
287.689 €, saját forrá 15.142 €,
összesen 302.831 €). A munka
kezdete: 2012, befejezése: 2014
szeptembere.
2013-as év
Városháza – ablakcsere (megye
1.500 €, saját forrás 3.279 €, ös�szesen 4.779 €).
Tiszti pavilon – architektonikaiépítészeti vizsgálat (Kulturális
Minisztérium 15.000 €, saját forrás 860 €, összesen 15.860 €).
(Folytatás a 4. oldalon)
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Mgr. Ondrej GAJDÁČ
független jelölt
a komáromi Ľ. J. Šulek Gimnázium igazgatója

12 sz.

Komárom polgárainak olyan képviselőkre van szükségük,
akik felelőséggel, szakszerűen, szabadon, a polgárok
és a város érdekében, legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint,
a nagypolitika és a pártfegyelem befolyása nélkül döntenek.

2. sz. választókörzet
Nyílt napok
a gimnáziumban

A komáromi Selye János
Gimnázium igazgatósága és
tantestülete 2014. november
18-19-én (kedd, szerda) nyílt
napokat rendez az alapiskolák
9. osztályos tanulói számára
a gimnázium épületében.
A kb. másfél órás program
első részében bemutatjuk végzős diákjaiknak, szüleiknek
és a pedagógusoknak intézményünk múltját és jelenét,
tájékoztatjuk őket a gimnáziumban folyó oktatásról, az új
érettségi vizsgákról, az iskolán
kívüli tevékenység különböző
formáiról, valamint a főiskolai – egyetemi továbbtanulás
lehetőségeiről. A második
részben a diákok óralátogatásokon vesznek részt, a szülők
és pedagógusok kötetlen be
szélgetés során választ kaphatnak konkrét kérdéseikre. Kérem Önt, szíveskedjen felhívni
az érintett szülők és tanulók
figyelmét erre a lehetőségre.
A nyitott napokra szeretettel várjuk az alapiskolák
pedagógusait, a szülőket és a
tanulókat.
Andruskó Imre,
a gimnázium igazgatója

Önkormányzati választások – Komárom 2014

Mgr. Štefan ZÁBOJNÍK

Független képviselőjelölt

Odborárov 56/14, Komárno

Komárom 2. választási körzetében

Tel.: 035/77 20 487

JUDr. Bende István

46

Tisztelt polgárok, szeretném Önöket megszólítani a 2014. november
15-i (szombat) komáromi önkormányzati választásokkal kapcsolatban.
Az elkövetkező választási időszakban szeretnék felelőségteljes önkormányzati munkával hozzájárulni
ahhoz, hogy a város polgárai büszkék lehessenek a városukra, és nem csak a történelmi múltja, hanem a jelene miatt is. Ennek eléréséhez viszont a nem effektív önkormányzatot, effektíven működőre
kell változtatni a város polgárainak legnagyobb megelégedésére.

Üres igéretek helyett, becsületesen és felelősségteljesen
a polgárok és a város érdekében!
Szavazzon a 7-es számra – JUDr. Bende István – független képviselőjelöltre
a komáromi önkormányzatba.

Megtisztelő bizalmukat előre is köszönöm.

JUDr. Bende István

e-mail. aksutip@centrum.sk

2. sz. választókörzet

Továbbra is prioritásom marad:
l Hallani a választók hangját.
l Támogatni és képviselni azokat az észszerű javaslatokat, melyek összhangban vannak szép városunk lakóinak szükségleteivel.
Az emberek, akik ismernek, bíznak bennem.

Próbálják meg Önök is!

A bársonyos forradalom pillanatai
Helyszín: Komáromi Duna Menti Múzeum

Cornides István Matematika - Fizika Emlékverseny

Kiállítás megnyitó 2014 november 14, 17 óra

Helyszín: Selye János Gimnázium – Időpont: november 28. (péntek)

A tárlat 2015. január 30-ig tekinthető meg

FELHÍVÁS

A komáromi Charita
nem
nyereségorientált
szervezet arra kéri a polgárokat, hogy kapcsolódjanak be az élelmiszergyűjtési akcióba, melyre
november 10-e és november 15-e között kerül sor.
Munkanapokon 14 és
20, szombaton pedig 10
és 17 óra között a Tesco
áruházban, s a Charita
munkatársai és önkéntesei szeretettel várják
önöket. A felajánlott
élelmiszereket a Charita
szervezet székházába is
elhozhatják, a Jókai utca
6-os szám alá.
Támogatásukat,
segítségüket
előre is köszönjük.
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További tevékenység a 2010 – 2014-es választási ciklusban (3. rész)
(Befejezés az 1. oldalról)
Ferdinánd-kapu – restaurálás
(Kulturális Minisztérium 10.000
€, saját forrás 2.450 €, összesen
12.450 €).
Lipót-kapu – restaurálás és
építészeti felújítás (VÚB Alapítvány 48.504 €).
2014-es év
Ferdinánd-kapu – restaurálás (
Kulturális Minisztérium 20.000
€, saját forrás 1.350 €, összesen
21.350 €), a padlózat felújítása
(saját foérrás 8.458 €).
Városháza – architektonikaitörténelmi kutatás (Kulturális
Minisztérium 9.000 €, saját forrás 490 €, összesen 9.490 €).
Erődrendszer – Nádor vonal műemlékvédelmi jellegű kutatás
(Kulturális Minisztérium 17.000
€, saját forrás 975 €, összesen
17.975 €).
Szentháromság szobor – felújítás és restaurálás (saját forrás
30.000 €).
Új vár – a kaszárnyaépület
felújítása, a tető felújítása és
katonai építészeti tárlat létrehozása, kivitelezés 2015-ben
(Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2.361.737
€, saját forrás 170.000 €, összesen 2.532.000 €).
További eredmények
az iskolaügy területén
Dotációs források felhasználása
az oktatási intézmények állagja-

vítására városi önrész felhasználása nélkül:
2011-es év
Határőr Utcai Alapiskola – A
Nyitrai Körzeti Hivatal támogatása, „a 21. század veszélyei“
projektum (7.700 €).
Rozmaring Utcai Alapiskola
(tornaterem) és a Jókai Mór
Alapiskola (osztályok) – a világításrendszer teljes felújítása
takarékos égők felszerellésével
(Philips 10.000 €).
2012-es év
Megyercsi utcai óvoda – Az
Oktatásügyi Minisztérium támogatása a tornaterem felújítására és felszerelésére (3.300 €).
Határőr Utcai Alapiskola – a
„Modern oktatás és a tudás
alapú társadalom“ projektum,
szoftver és hardver beszerzése
(1.500 €),
Határőr Utcai Alapiskola – a
pozsonyi Iskolaügyi Információs
és Prognosztikai Intézet adománya - 4 komplett PC (3.700 €).
Munka Utcai Alapiskola (8
osztály) – a világításrendszer
teljes felújítása takarékos égők
felszerellésével (Philips 7.000 €).
2013-as év
Őrsújfalui óvoda - Dopraváčikprojektum, közlekedés-tanulási
játszótér kiépítése a Szlovákia
Gyermekeiért Alapítvány támogatásával a város és a szülők
hozzájárulásával (4.850 €).
Határőr Utcai Alapiskola – a J.
Korec Alapítvány pénzügyi tá-

mogatása, a tornatermi öltözők
felújítása (1.500 €).
Határőr Utcai Alapiskola – a
Volkswagen Slovakia Alapítvány pénzügyi támogatása az
„Intelligens közúti eszközök“
projektum keretében, felszereltség bővítése (2.465 € a város önrészével együtt).
Határőr Utcai Alapiskola – a
galántai OZ Samsung Alap „A
digitális bennszülöttek - elektronikai felszereltség“ projekt, az
innovatív oktatási módszerek
meghonosítása (2.000 € a város
önrészével együtt).
Határőr Utcai Alapiskola – a
pozsonyi Állami Pedagógiai
Intézet „Modern oktatás és a
tudás alapú társadalom“ projektum, didaktikai anyag (összesen
3.200 €).
2014-es év
Munka Utcai Alapiskola, Víz
utcai óvoda és a (48-as számú)
Eötvös utcai óvoda – A Kulturális Minisztérium „Aktivizáló
módszerek a nevelésben“ projektum – az intézmények felszerelése interaktív táblával és projektorral (összesen 4.143 €).
Munka Utcai Alapiskola, Rozmaring Utcai Alapiskola, Jókai
Mór Alapiskola, Eötvös Utcai
Alapiskola – az Oktatásügyi
Minisztérium „Az oktatási
rendszer és a regionális iskolák elektronizációja“ nemzeti
projektum, minden érintett iskola felszerelése multimediális

technikával - - interaktív tábla,
PC, wifi router és 20 táblagép
(11.736 € iskolánként, összesen
58.680 €).
Határőr Utcai Alapiskola,
Rozmaring Utcai Alapiskola,
Jókai Mór Alapiskola - a pozsonyi Iskolaügyi Információs
és Prognosztikai Intézet „Modern oktatás – digitális oktatás
az általános műveltséget adó
tantárgyakban“ projektuma, az
iskolák multimediális technikával való felszerelése (az összeg
nem szerepel a szerződésben).
Rozmaring Utcai Alapiskola –
a Finanzpartner, Rt. adománya
a „Barátunk Snoopy“ projektum
keretében, díjak a versenyhez és
pénzbeli adomány (1.300 €).
Munka Utcai Alapiskola, Jókai
Mór Alapiskola – „Az oktatás
minőségének javítása elektronikai tesztelés segítségével“ elnevezésű projektum, hardver és
szoftver beszerzése (az összeg
nem szerepel a szerződésben).
Rozmaring Utcai Alapiskola
– a Nemzeti Szakmai Képzési
Központ a technikai képzést elősegítő modernizációs projetuma
keretében fizikai, biológiai, kémiai és technikai szaktantermeket hoztak létre a kellő tantárgyi
felszereléssel együtt (218.000 €).
Sikeres pályázatok vissza nem
térítendő támogatásért
(összesen 51.568 €)
2011-es év

Holt-Vág – tereprendezés a
pihenőhelyek létesítése a rekreációs zónában (Ekopolis Alapítvány 5.200 €).
Aktivációs közösszégi szolgáltató tevékenység – a Munkahivatal 2 kérvényt fogadott el és
hagyott jóvá 6.612 és 6.270 euró
értékben, összesen 12.882 €.
2012-es év
Aktivációs közösszégi szolgáltató tevékenység – a Munkahivatal 4 kérvényt fogadott el és
hagyott jóvá 6.909 €, 5.439 €,
2.946 és 4.755 € értékben, összesen 20.049 €.
2013-as év
Holt-Vág – a rekreációs zóna
karbantartása, a pihenőhelyek
javítása, az aljnövényzet írtása
(SPP Alapítvány 1.500 €).
2014-es év
Aktivációs közösszégi szolgáltató tevékenység – a Munkahivatal 2 kérvényt fogadott el és
hagyott jóvá 5.846 € és 6.090 €
értékben, összesen 11.936 €.
Kabátfalu – a kanálison átívelő
híd teljeskörű javítása ( 10.000 €
értékben, szponzori és lakossági
segítséggel, saját forrás 700 €).
Egyéb tevékenység a város
anyagi hozzájárulása nélkül:
Madzagosi szeméttelep – rekultivációs munkálatok; kérvényező a Szlovák Köztársaság, városi
önrész nélkül, előirányzott ös�szeg 2 millió euró. Komárom
város a pályázati tervdokumentáció kidolgozásával járult hoz-

zá, aminek köszönhetően a beruházás kivitelezhetővé vált. A
kivitelezés már megkezdődött,
feltételezett befejezés 2015-ben.
Harcsási szeméttelep – rekultivációs munkálatok; kérvényező
a Szlovák Köztársaság, városi
önrész nélkül, előirányzott ös�szeg 2 millió euró. Komárom
város a pályázati tervdokumentáció kidolgozásával járult hozzá, aminek köszönhetően a beruházás kivitelezhetővé vált. A
kivitelezés már megkezdődött,
feltételezett befejezés 2015-ben.
Beruházási jellegű
tevékenység
Zetor márkájú traktor megvásárlása (36.000 €) – a Kommunális Főosztály általános
teendői végzésére, pl. szeparált
hulladéknyűjtés, ami által az
eddigi traktorbérlésre fordított
pénz megtakarítható.
Tisztelt polgárok! A Komáromi Lapok mostani és korábbi
számaiban közölt információk a
2010 – 2014-es választási ciklus
folyamán megvalósult városi
beruházásokról és fejlesztési
jellegű tevékenységről a város
honlapján is megtalálható a
www.komarno.sk címen szlovák
és magyar nyelven egyaránt.
MUDr. Anton Marek
Komárom polgármestere
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Válasz a Komáromi Lapok 2014. október 29-én megjelent
19. számának első oldalán található
„Idegen tollakkal ékeskedni nem tisztességes!” c. cikkre

Apróhirdetés

l Zálogház a Ferencesek utca 5.
szám alatt, a Penita étterem mellett.
Készpénzért felvásárolunk régiségeket, aranyat, ezüstöt, műszaki cikkeket. Állandó ügyfeleinknek hűségkártyát biztosítunk. Kérésére házhoz
megyünk, hétvégén is. Nyitvatartás
hétköznap. 9.00-18.00. óráig. 0915
389 405.
l Kölcsönök. Tel.: 0910/666 427.
l BABETTA eladó. 0904 272 417.
l Eladó garzon a VII. Lakótelepen.
Tel.: 0908/852 785
l Eladó 1-szobás lakás a Fazekas
utcában (Hrnčiarska). Tel.: 0905 333
559.
l Eladó garzon Komáromban. Ár:
10 000 Euró. 0908/305 105.
l Eladó 2-szobás első emeleti felújított téglalakás a Megyercsi utcában, hőszigetelt. Tel.: 777 8724, 381
0674 (12 szoba).
l VILLANYSZERELŐ. 0908 415 657.
l Őszi projekt: új lehetőség PROFI
pénzügyi tanácsadóknak, ügyfeleket
biztosítunk! Menedzserek csapattal
előnyt élveznek. 0907 716 378.
l Legolcsóbb GYORSkölcsönök
(DinersClub), autó és ház biztosítás.
Tel.: 0903/493 372.
l Szeretne üzletkötőként dolgozni?
Szabad munkaidő, mellékállásban
is. Tel.: 0908/797 740.
l Teljes ingatlan kínálat a www.
bluechipreality.sk. 0902/202 951.
l Szeretne kényelmesen otthon
hajat vágatni, frizurát készíteni?
Házhoz megyek. 0907 271-670.

Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003
cleancity@inmail.sk

Ponúkame

Vám kontajnerovú prepravu
stavebného a priemyselného odpadu
v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 kontajneroch
(cena obsahuje aj poplatok
za legálnu skládku)

Konténeres hulladékszállítás,
építési törmelék és iparihulladék
3 m3, 5,5 m3 ,8 m3 konténerekben

(az ár tartalmazza nemcsak a fuvardíjat,
de a legális hulladéklarakó díját is)

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE
KOMÁRNO!

Volajte na tel.č.:
035 7713 003
Mobil: 0907 562 522

Drobná inzercia

l AKCIOVÁ pôžička. Tel.: 0949
226 661.
l ELEKTRIKÁR. 0908/415 657.
l Pôžičky. Tel.: 0910/666 427.
l BABETTA na predaj. Tel.:
0904/272 417.
l Zemné, vrtacie a výkopové
práce s UNC strojom. Úprava a
čistenie terénu. Búracie práce HRK.
Dlhoročné skúsenosti, spoľahlivosť.
Cena dohodou. Tel.: 0903/438 872.
l Odťahové služby, preprava
stavebných strojov, stavebného
paletového
materiálu.
Cena
dohodou. Tel. 0903/438 872.
l Kompletná
ponuka
nehnuteľností
na
www.
bluechipreality.sk. 0902/202 951.
l Chcete sa dať ostrihať a upraviť
vlasy pohodlne? Prídem k Vám
domov. Tel.: 0907/271 670.
l Schudnite
zdravo
www.
chudnete.sk/benefit.
l TOP PONUKA: rýchle vybavenie
bankového i nebankového úveru,
úveru prostredníctvom súkromného
investora. Riešenie
exekúcií,
oddĺženie, stopnutie dražieb, Viac
info na 0940 751 306.

A választási ciklus utolsó ülése

A 2010-2014-es választási
ciklus utolsó, 42-ik rendes ülését tartotta a napokban a városi
képviselő-testület. A képviselők
szavaztak a határozatok teljesítéséről szóló tájékoztatóról, és
döntöttek arról is, hogy levonják a 2015-ös évi költségvetés
tervezetét, azért, hogy a közelgő
választások után megalakuló új
testületnek adjanak lehetőséget
a jövő esztendei városi büdzsé
összeállítására és elfogadására.
A városatyák döntése értelmében a jövő évben nem emelkedik az ingatlanadó. Szavaztak
a városhoz érkező ügyészi tilta-

kozásokról is, melyek például a
díszpolgári cím adományozását
vagy a város tűzvédelméről szóló általános érvényű rendeleteket érintették. Elfogadták az
ügyész észrevételeit, s így a városi hivatal harminc napon belül megalkotja vagy módosítja a
szabályrendeleteket. Támogatták három városunkbeli alapiskola kérését is, azaz megemelték
az Eötvös, a Munka és a Határőr
utcai iskolák költségvetését, és
a minisztérimi szétírás alapján
módosították hat alapiskola idei
költségvetését is.
-mi-

Három generáció három gráciája

Ezzel a címmel nyílt kiállítás a Limes Galériában, ahol ezúttal Magdaléna Serbáková képei láthatók. A budapesti Kerepesi
úti temetőben áll Jókainé Laborfalvi Róza, a korabeli Nemzeti
Színház és a forradalom legendás alakjának 1868-ban emelt síremléke. Ide temették 50 évvel később unokáját, Feszty Árpádnét
és 1979-ben Feszty Masa leányuk is itt lelt végső nyugodalomra.
Az alkotó, Magdaléna Serbáková éppen Feszty Masa halálának
évében költözött Ógyallára, ahol fokozatosan ismerkedett meg
a Feszty család mai nemzedékével. Most, Feszty Árpád halálának századik évfordulóján elmélyülten foglalkozott e három remek hölgy élettörténetével, s műveivel a család iránti tiszteletét
fejezi ki, melynek mai nemzedékéhez személyes barátság fűzi.

SPOMIENKA

„Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mala rada.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.”
Dňa 9. novembra 2014 uplynuli tri roky, keď nás navždy
opustila naša milovaná mamička

Anna Habarová

Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej prosím tichú
spomienku.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú jej najbližší

Spomienka

„Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš navždy žiť.“
V pondelok 17. novembra si pripomenieme
smutné 7. výročie úmrtia našej drahej
mamičky a babiny

Vierky RUMANOVEJ, rodenej Poštovej
z Komárna.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú jej najbližší
Városi lap. Kiadja a COM-MÉDIA Kft.
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Tisztelt polgárok!
Nem lehet válasz nélkül hagyni
a komáromi lapokban megjelenteket, mely kifejezetten személyem
ellen irányul a kampány hevében
egyesek úgy gondolják, hogy bármit
megtehetnek, csak sikerüljön a polgármester lejáratása.
Kötelességemnek
éreztem
a választási ciklus végéhez érve
tájékoztatni lakosainkat, hogy milyen eredményeket ért el a város
az elmúlt négy évben. Nem én egy
személyben, hanem az egész városvezetés, melyet a képviselőtestület és
a polgármester alkot. Közös munka eredménye mindez a testület,
polgármester, hivatal közös munkája. A beruházásokról szóló cikk
egy terjedelmes informatív anyag
a lakosság tájékoztatására. Nem az
egyének érdemeit, nem is a testület,
hivatal, vagy polgármester érdemeit
emeli ki, csak tájékoztat mit sikerült
elérni négy év alatt.
Személyemmel szembeni indokolatlan támadásnak tartom a leírtakat. Mintha ezek az eredmények
valakik szemében gondot jelentenének, hiszen ők mindent megtettek,
hogy semmi se sikerüljön. A MostHid párt képviselői 2011-egy elején
kijelentették a testületben, hogy ők
lesznek a polgármester opozíciója.
Számomra ez érthetetlen volt akkor
is, ahogy most is, hiszen a legitim
választások eredménye alapján bekerülő képviselők arra tesznek esküt, hogy a város és lakosok érdekében fognak dolgozni. A döntéshozás
a testület kezében van, a végrehajtás

pedig a polgármester, illetve hivatal
feladata. Testületi döntés nélkül a
polgármester nem tud beruházást elindítani, projekteket készíteni illetve
pályázni, mert mindennek pénzügyi
vonzata van, vagyis költségvetési
tétel. Erről pedig a képviselők határoznak többségi szavazattal, azaz
a teljes részvételnél a 25 képviselő
legalább 13 szavazatára, esetenként
16 szavazatra van szükség.
Sajnos az is tény, hogy az elmúlt
időszakban sok jó ötletet nem szavaztak meg, és voltak olyan döntések
is, melyek nem a széleskörű lakosság
érdekeit szolgálják. A megvalósításhoz pénzforrás kell, melyből mindig
kevés van. A meglévő elosztásáról
viszont a költségvetésen keresztül a
képviselők döntenek.
Engedjenek meg pár mondatot a cikkben leírtakhoz. A Pons
Danubii - Csoportosulás 7 város,
hozzávetőleg 270 ezer lakosának az
érdekeit képviseli. Célja, hogy az
Európai Unió társfinanszírozásában és területi együttműködésben
megvalósuljanak meg a programok.
Legfőbb szerve a közgyűlés és az
igazgató tanács (7 polgármester),
melynek elnöke vagyok ebben a választási ciklusban. A társulás létrehozása 2010-ben volt, érdemi tevékenységet viszont 2011-től végez.
A nemrég átadott Komárom – Gúta
között lévő bicikliút forrása és megvalósítása a társuláson keresztül történt. Komárom – Karva között lévő
bicikliút viszont Dunamocs község,
mint projektvezető, a szakaszon
érintett további 5 község, Komárom

város és a Pati Wellness vállalkozás társulásával jött létre. Mindkét
megvalósításhoz Komárom városa
adta az 5 százalékos önrész legnagyobb részét, a többit az uniós és
állami források biztosították. Igaz,
hogy a Kossuth téri pályázat 2010
– ben lett nyertes, de a teljes megvalósítása annak minden problémájával és többletköltségével ebben
a választási ciklusban valósult meg.
A sportcsarnokra kapott állami támogatás és megvalósítás valóban
az előző ciklusban kezdődött, de
a befejezés és főleg a pénzügyi elszámolás, többletköltség finanszírozása
a 2011-es költségvetési évet terhelte.
A KOMVaK pályázatához a városra
is szükség volt telkek vagyonjogi
rendezése miatt, mert e nélkül nem
lehetett volna pályázni, nem beszélve arról, hogy 100 százalékos városi
tulajdonú cégről beszélünk, melyben a várost a mindenkori polgármester képviseli. Érdekes, hogy az
előző két ciklusban 8 millió euróból
létrehozott tisztítót hat-hét év után
át kell építeni, mert kapacitásban
nem bírja el a várost, és az esetleges
megjelenő munkahelyteremtő beruházásokat nem lehetetne már rákötni a szennyvíztisztító rendszerre.
Az, hogy a leírtakról mindig
a képviselőtestület dönt, abszolút
rendben van, hiszen ez a törvényes
feladata a fent leírt döntési mechanizmus alapján. Természetesen az
előző választási ciklusokban is így
volt.
MUDr. Marek Antal
polgármester

