Falugyűlés - Domoszlói Művelődési Ház - 2011. január 7.
A képviselő-testület 2011. január 7-én falugyűlést és közmeghallgatást tartott a Művelődési Házban.
A falugyűlés fő témája a szennyvízberuházás előkészítése volt.
A lakosság részéről óriási volt az érdeklődés, közel 200 fő volt jelen az eseményen.
A falugyűlést Balázs József országgyűlési képviselő úr nyitotta meg.
Havelant István polgármester előre bocsátotta azt a jó hírt, amelyre már hosszú évek óta várt a
település: a Magyar Polgári Kormány 722 millió Ft támogatást biztosít a szennyvízberuházás
megvalósításához.
Balázs József képviselő úr megnyitó szavaiban kiemelte az összefogás fontosságát, és a közösség
erejét, amelynek kitűnő példája Domoszló. A településre váró feladatokhoz és fejlesztésekhez jó
munkát és sok sikert kívánt.
Ezt követően Dr. Veres Zoltán településrendező mérnök tájékoztatást adott a Rendezési Terv
módosításáról. Elmondta, hogy a mai fórum célja, hogy a Rendezési Terv módosítása nyilvánosságot
kapjon a település lakói felé. Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a Rendezési Terv módosítása,
valamint a tervi anyag megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban.
A következő napirendi pontban Halász Károly szakértő adott tájékoztatást a szennyvízberuházás
előkészítéséről. Ismertette a beruházás szükségszerűségének okait, valamint előzményeit. A
rendszerre történő, ingatlanonkénti csatlakozási díj tervezett összege 190.000 Ft, amelynek
megfizetésére több lehetőség lesz. A díj megfizetése történhet Fundamenta megtakarításból,
egyösszegű befizetéssel vagy a víziközmű-társulati hitelfelvételből.
Ezután ismertetésre került a beruházás tervezett ütemezése.
Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy néhány napon belül a víziközmű-társulat szervezőbizottságának tagjai személyesen felkeresnek minden lakót, a rácsatlakozási díj megfizetésére
vonatkozó nyilatkozattétel céljából. Kiemelte a projekt kapcsán a lakossággal való folyamatos
kommunikáció fontosságát. Ennek megfelelően több alkalommal hírlevél formájában fog
tájékoztatást adni az önkormányzat a beruházásról.
Negyedik napirendi pontként Szabó Szilárd, az In-Profunda Kft. munkatársa adott részletes
tájékoztatást a szennyvízberuházás pénzügyi lehetőségeiről.
Az egyes ingatlanok rácsatlakozásának megfizetése három módon lehetséges: a közeljövőben lejáró
lakástakarék szerződés összegéből, egyösszegű befizetéssel vagy részletfizetéssel – ez esetben a
víziközmű-társulat vesz fel hitelt, amelynek kamatát a lakó fizeti meg.
Kiemelte, hogy Domoszló vonatkozásában a lakás-takarékpénztár szerződéseknél a fizetési morál
nagyon jó, egyedülállóan magas arányról van szó.
Szabó Szilárd tájékoztatást adott arról is, hogy lehetőség lesz új Fundamenta elő-takarékossági
szerződéseket kötni, igen kedvező konstrukcióban, melynek részleteit ismertette. Ez egy plusz
módozat lehet a rácsatlakozási díj megfizetésére.
Az utolsó napirendi pontban a polgármester és a meghívott vendégek lakossági kérdésekre
válaszoltak.
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