Falugyűlés - Domoszlói Művelődési Ház - 2010. december 2.
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. december 2-án tartotta meg szokásos évi
falugyűlését. A lakosság részéről régen nem tapasztalt érdeklődés volt érzékelhető, a művelődési ház
nagyterme zsúfolásig megtelt.
Havelant István polgármester köszöntötte a falugyűlésen megjelent lakókat, a képviselő-testület tagjait és a
meghívott vendégeket. Elmondta, hogy október 14-én tartotta alakuló ülését az újonnan megválasztott
képviselő-testület. Ezt követően bemutatta a képviselőket, és a külső bizottsági tagokat. Ismertette a
felállításra került képviselő-testületi bizottságokat.
A polgármester ezután tájékoztatást adott az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. Rámutatott arra, hogy az
elmúlt nyolc év pénzügyi egyenlege mínusz 138 millió Ft. Átadáskor 59,1 millió Ft hitel és 12 millió Ft
kifizetetlen számla jelentkezett. Az azóta eltelt időszakban ezen felül még „előkerült” további 4,5 millió Ft
kifizetetlen számla, ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy független szakértőt bíz meg a végleges helyzet
és az előidéző okok megállapítására. A vizsgálat lezárása várhatóan 2011. év eleje.
Ezután a polgármester fotósorozattal illusztrálta az önkormányzati tulajdonú elhanyagolt, teljesen lepusztult
létesítményeket.
Havelant István polgármester úgy nyilatkozott, hogy az átvett pénzügyi-vagyoni örökség aggodalomra ad
okot, de a helyezet nem reménytelen. Nemrég 6 millió Ft-ot sikerült elnyerni a működésképtelen
önkormányzatok pályázatán, amelyet elsősorban a kifizetetlen közüzemi számlák teljesítésére fordított az
önkormányzat.
Ígéretet tett az önkormányzati intézmények működésének racionalizálására, valamint a leromlott állapotú
önkormányzati épületek további pusztulásának megállítására. Megítélése szerint mintegy három év alatt
konszolidálható az önkormányzat pénzügyi helyzete.
Ezt követően a polgármester tájékoztatást adott a szennyvízhálózat kiépítésére benyújtott pályázatról.
Megerősítette, hogy a pályázat befogadása június elején megtörtént, ami formai megfelelést jelent. Bemutatta
az erről kapott értesítést és az ezzel teljesen azonos szövegű 2008-ban kapott, és az azóta már köztudottan
elutasított pályázat befogadásáról érkezett értesítést. Elmondta, hogy ebben a pályázati kiírásban október 30-ig
fogadtak be pályázatokat, értékelésük november 18-án, elbírálásuk pedig az ezt követő időszakban fog
megtörténni.
A domoszlói horgásztó tulajdonosának személyében történt változásról is tájékoztatta a lakókat a
polgármester.
Elmondta, hogy a régi tulajdonos nyolc éve egy fillért sem fizetett a tavat körülvevő osztatlan közös tulajdonú
erdősáv használatáért, ezért a 2002-ben kötött, erre vonatkozó megállapodás október 27-én felmondásra
került, és elindult a felhalmozódott 2,6 millió Ft tartozás behajtása. Az új tulajdonosok komoly
elképzelésekkel rendelkeznek a tó hasznosítását illetően.
Havelant István polgármester a kommunális hulladékszállítást végző vállalkozó személyében történt
változásról is tájékoztatást adott. Az előző képviselő-testület szeptember 24-i döntése alapján, a lefolytatott
közbeszerzési eljárás nyerteseként 2010. november 1-jétől Domoszlón 10 évig az AVE Gyöngyös Kft. végzi a
hulladékszállítást.
Ezt követően Sári Péter az AVE Gyöngyös Kft. ügyvezetője bemutatta cégüket, és elmondta, hogy
folyamatban van a településen a hulladékszállításra vonatkozó szolgáltatatási szerződések megkötése, és
hamarosan átvehetők lesznek a hulladékgyűjtő edények is. Reményét fejezte ki, hogy tevékenységüket a
lakosság megelégedésére fogják végezni.
Lakossági felvetésre a polgármester tájékoztatást adott a háziorvosi praxis helyzetéről is. A praxis tulajdonosa,
Dr. Fülöp Tibor külföldön vállalat munkát, ezért a praxist tartós helyettesítésben két háziorvos látja el. A
polgármester leszögezte, hogy az önkormányzat mielőbb rendezni kívánja a helyzetet, meglátása szerint ez
2011. februárjára várható. Elmondta, hogy több érdeklődővel folytat tárgyalásokat a praxis kapcsán, a helyzet
rendezéséig kérte a lakosság türelmét.

A tájékoztatást követően a lakók közül többen hozzászóltak az elhangzott témákhoz, szintén lakossági
hozzászólásra vetődtek fel – a szennyvíz-beruházásra vonatkozó pályázat nyertessége esetén – a
csatornahálózat konkrét kivitelezésére, a rácsatlakozás megfizetésének módjára vonatkozó kérdések.
A polgármester elmondta, hogy a szennyvíz projekt lebonyolítása céljából víziközmű-társulat alakítására kerül
majd sor, ez fogja kezelni a beruházás pénzügyi hátterét.
A korábbi pályázati konstrukciókban Kisnánával és Véccsel együtt pályázott a település, a mostani
konstrukcióban viszont Domoszló egyedül tudott indulni. A tervek szerint Kisnána és Vécs is csatlakozhat
majd később a rendszerre, a kapacitás ennek megfelelően bővíthető lesz.
A szennyvízberuházás témájában külön közmeghallgatást tervez a képviselő-testület, ahol minden felmerülő
kérdésre igyekeznek konkrét választ adni.
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