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Kohajd a László

Nem ilyen lovat akartunk!
Az új uszoda a pazarlás temploma lett!

Az alábbi kérdésekre az alábbi válaszokat kapta az Önt képviselő Kohajda László a Kecskeméti 
Képviselőtestületi ülésen, a területileg illetékes alpolgármestertől. A tanulságokat, kérem vonják le Önök.

„1./ A frissen megnyitott uszoda fűtése mekkora mértékben történik gázkazánokkal, mekkora arányban geoter-
mikus energiával? Hány kW/h gázkazán- átlagteljesítménnyel fűtöttünk egy átlagos 2012. januári napot? Hány 
m3 gáz fogyott, és ez mekkora költségvonzattal járt egy átlagos napon? Mekkora volt e napon a létesítmény 
fűtésének CO2 kibocsátása?

 2012. januári gázfogyasztás:  149.259 m3/hó
 Januári napi átlag fogyasztás:  4.815 m3/nap
 Januári napi átlag gázköltség:  698.175 Ft+Áfa/nap
 órai átlag fogyasztás:   200 m3/h
 órai átlag teljesítmény:   1736 kW
 órai CO2 kibocsátás:   850 kg/h
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2./ Hány kW elektromos áram fogyott 2012 januárjában egy átlagos napon? Ez milyen költséget jelent? Mekkora 
CO2 lábnyommal számol alpolgármester asszony (napi szinten)?

 2012. januári áramfogyasztás:   196.171 kWh/hó
 Januári napi átlag fogyasztás:   6.328 kWh/nap
 Januári napi átlag áram költség:   114.062 Ft+Áfa/nap
 órai átlagfogyasztás:     264 kW/óra
 órai CO2 kibocsátás:     307 kg/óra
 a gázmotor által termelt áram:   87.977 kWh/hó
 a gázmotor által kiváltott havi CO2:   102 t/év
3./ Hány m3 használt víz keletkezik naponta (szennyvíz, medencék használt vize)?  Mi történik a használt uszo-
dai vízzel? Amennyiben a szennyvíz csatorna rendszerbe kerül, hány C fokos a víz, a közterületi gerincre csatla-
kozáskor?

 2012. januári városi víz fogyasztás:   8.680 m3/hó
 2012. januári termálvíz felhasználás:   21.170 m3/hó
 a termálvíz által kiváltott havi CO2:   51,8 t/hó
 A felhasznált termálvíz aránya:   71%
 a csatornába távozó víz hőmérsékletét nem mérjük.
4./ Mekkora az épületet borító üvegfelület felülete (m2) és mekkora hőkibocsátási együtthatója (W/m2 K)?
 az üvegfelület nagysága:   3 519 m2
 az üvegfelület hőátbocsátási tényezője:  0,9W/m2K  (megfelelő hőszigetelés (a szerk.megjegy-
zése) )
5./ Mekkora kiadási és mekkora bevételi volumennel számol alpolgármester asszony 2012-ben hónapra, vagy 
szezonra lebontva.  Jelenleg melyek azok a Kecskeméti sajátosságok, erősségek amelyekkel elkerülhetjük  a vesz-
teséges működést?

Az üzembe helyezési munkálatok során torzíthatnak az új uszoda és élményfürdő működésre vonatkozó 2012. 
éves tervezésnél figyelembe vehető mutató számok (például: medencék többszörös feltöltése), így a beüze-
melés idején felmerülő költségek és ráfordítások nem tekinthetőek bázis adatnak. Erre tekintettel a gazdasági 
társaság vállalta, hogy a 2012. évi előzetes üzleti tervét legkésőbb 2012. március hónapban elkészíti és benyúj-
tja a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottsághoz. A Társaság ügyvezetője, Jánosi István arról tájékozta-
tott, hogy a végleges üzleti terv benyújtására várhatóan 2012. júniusában kerülhet sor, tekintettel arra, hogy a 
műszaki átadás végső határideje 2012. április 23. napja. 

6./ Átadásra pontosan mekkora összegből épült fel a létesítmény, mekkora összeg terhelte a város költségvetését?
A Társaság ügyvezetőjének, Jánosi Istvánnak a fentiekben megjelölt tájékoztatása alapján a Társaság nem tud 
érdemi tájékoztatást adni a létesítmény bekerülési költségeiről és a lízing összegéről, mivel a CIB Lízing Zrt. 
a lízingdíj alapját képező ”bekerülési érték” kalkulációt a még folyamatban lévő munkák miatt nem tudta 
elkészíteni. „

Garázsadó

A témáról szóló beszámolót azzal szeretném kezdeni, 
hogy a minden garázsra kiterjedő, új garázsadót az 
Ön önkormányzati  képviselője nem szavazta meg. Az 
adónem eddig csak a 15m2 feletti garázsokra szólt, 
2012-től mindegyikre.
300 Ft/év/m2 garázsadót kell fizetni minden Kecskemét 
közigazgatási területén épült garázs tulajdonosának. A 

2012-es bevallásokat február 29.-ig kellett beküldeni a 
polgármesteri Hivatal adó osztályára. Aki késik pár na-
pot, most még nem kell , hogy büntetésre számítson az 
elmaradásért, viszont aki egy –két évig elhallgatja a he-
lyi adóhatóság elől a garázs funkciójú épület meglétét, 
visszamenőleg, bírsággal és kamattal terhelt összegre 
számíthat. 
Egyedi kérdésekkel (pl. vegyes funkció kiszámítása, a nem 
épp egyszerű űrlap kitöltése) forduljanak bizalommal a 
városháza adócsoportjához, az 513-513-as számon. 
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A szép Katonatelepért
Tavaly a MÁK csapata az óvónénikkel, valamint a 
Katonatelepi Óvoda gyerekeivel és azok szü-leiv-
el júliusban nagyszabású óvodacsinosító prog-
ramot rendezett. Padot, mászókát festettünk, 
homokot hordtunk a hinta alá, füvet nyírtunk, 
gereblyéztünk. Ugyanezen a napon szemétsze-
désre is indult néhány „alakulat” a környékben.  
Rengeteg zsákot sikerült megtölteni és leadni 
a TeSzedd! akció alkalmával. Már akkor meg-
beszéltük, hogy ez a dolog folytatást érdemel. A 
téli szünetben szobában nyűglődő gyermekeink 
megsétáltatására és persze szemétszedésre talál-
tunk egy remek alkalmat. Egy januári szomba-
tot. A vasútállomás környékét szabadítottuk meg 
néhány köbméter szeméttől, ezúton is köszönet 
a Lugas sorban élő fiatalembernek – még a nevét 
is elfelejtettük megkérdezni – aki utánfutóján az-
tán elvitte a zsákokat a szeméttelepre. A végered-
mény: tizenegynéhány 150 literes zsák. Másnap 
egy kisebb csapat úgyszintén kiment szeme-
tet szedni, és még kiegészítették pár zsákkal… 
Hamar világossá vált, hogy ez csupán egy mor-
zsányi kis mennyiség, az összkatonatelepi mér-
tékhez képest.
Viszont az is egyértelmű, hogy ezek az alkalmak 
fontosak. Nemcsak azért, mert gyerekeinket is 
könnyebb szívvel engedjük bóklászni, ha nem 
akadnak lépten-nyomon elhajigált üvegekre, 
nejlonokra, konzervdobozokra, a felnőtt élet 
egyéb kellékeire (óvszerek, tamponok, betétek). 
Hanem mert ezek a hétvégék remek alkalmat 
adnak a barátkozásra: a magukért és egymásért 
tenni képes emberek fóruma is, illetve a kölkök 
végre bandázhatnak a szabad levegőn.
 Úgy döntöttünk, hogy rendszert viszünk az 
életünkbe és minden hónap utolsó szombatján 
délelőtt tízkor találkozunk a rendelő előtt, ott 
elosztjuk a zsákokat, kesztyűket, röviden megál-
lapodunk a tisztításra érdemes pontokban és 
útnak indulunk. A jövőben pedig szeretnénk 
kiegészíteni a programot virágültetéssel, egy-egy 
kézműves foglalkozással, közös filmnézéssel, il-
letve bográcsozással. Aki a szép Katonatelepért 
szívesen áldozna egy szombati délelőttöt, nyu-
godtan csatlakozhat a csapathoz, lehet gyerkőcöt, 
nagymamát, férjet, kutyát hozni! 
A következő időpontok:
március 31., szombat 10.00
április 28., szombat 10.00
május 26., szombat 10.00
június 30. szombat 10.00
Találkozó minden esetben a gyermekorvosi 
rendelő (a Zsigmond Ferenc utcában!

Bérces Dóri
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Nyakig eladósított a város:
Elfogadta a Közgyűlés Kecskemét 2012. évi költ-
ségvetését. A kezességvállalással együtt közel 30 mil-
liárd forintra emelkedett a város tartozása a bankok 
felé.  Ez majdnem az egész (2012. évi)  költségveté-
sével azonos nagyságrendű összeg (31,6 milliárd Ft). 
A 2006-os hitelállomány 2,5 milliárd volt! Ekkor 
vette át a városvezető koalíció irányítását Szemereyné 
Pataki Klaudia, majd Vörösmarty Attila…
Az új uszoda 6 milliárdból épült meg és mire az 
utolsó lízing-részletet is kifizeti a város, eléri a „vé-
telár” a 12 milliárd Forintot. A működés több mint 
napi 2 millió Ft lesz, a lízing is elvisz közel napi két 
milliót. A napi négymilliós uszodafenntartási költség 
mellett a város a teljes úthálózatának karbantartására, 
javítására  naponta mindössze 960 ezer forintot (!) 
szán. Mindezt úgy, hogy április elsejétől bizonytalan 
ideig  nincs vállalkozó aki végezné az útfenntartási 
munkákat és az illetékes szakbizottság elnöke nem 
hívja össze a  bizottságot a keretösszeg felosztására, 
hogy legalább egy hónapra tudjunk dönteni a legfon-
tosabb munkákról ! 
A négy alpolgármesteri status, javaslatom ellenére 
megmaradt, ami évente közel 50 millió Ft-tal terheli 
a város költségvetését. 
A civil szféra fokozatos leépítése: 
A város tavaly előtt 350 millió forinttal, tavaly 154 
millióval, az idén már csak 100 millióval támogatja a 
civil szervezetek közösséget szolgáló munkáját. Az e 
célra kiírt pályázatot a nyári szünetre fogja elbírálni a 
polgármester, az első féléves programokat  még saját 
zsebből sem merik megelőlegezni a civil szervezetek, 
mert nemhogy pénzt, de ígérvényt sem kaphatnak .
 Ennél a vitánál különös , Mikszáthi novellába illő for-
dulat történt. Indítványoztam, hogy a pályázat beadá-
si és elbírálási határideje legyen  az EU-s gyakorlatnak 
megfelelően rövidebb határidejű. Ezt az indítványt 
valami miatt megszavazta a Fidesz-KDNP koalíció, 
majd az egyik fideszes képviselő újraszavazást kért, 
arra hivatkozván, hogy nem volt jó a szavazógépe. Ez 
után megfordult a szavazás eredménye, és elutasítot-
ták a pályázóbarátabb kiírást. A pályázat egyébként 
továbbra is papíralapú, holott internetes felületen sok-
kal gyorsabb és olcsóbb lenne a feldolgozás és elbírá-

lás…
Választói érdekeivel szembeforduló városvezetés: 
A tanyák villamosítására (olcsó, kormányzati támo-
gatást is igénybevevő napelemes mini-erőművekkel)  
megfogalmazott indítványomat úgy tette meddővé a 
többségi koalíció, hogy elutasította a lehetőséget, így 
az elszigetelt, elszegényedett, tanyatulajdonosoknak 
nem segít elkészíteni a napelemes pályázatot, továbbá 
egy olyan keretösszegbe helyezte az egyébként bevál-
lalt önkormányzati támogatást, amelyből garantáltan 
nem fog jutni csak legfeljebb 1-2  tanya tulajdonos-
nak az egész városban.  (2012-ben is marad a sötétség 
és a sok milliós hálózat-odavezetés lehetetlen  és ide-
jétmúlt alternatívája.) 
A lakossági önerős közműépítések 2,5 millárd forin-
tos (nyertesként kihirdetett lakossági) igénye mellett a 
város  100 millió ft-ot szán ezen közműfejlesztésekre. 
Pedig e lakossági igények mellé úgy teszi mellé a pé-
nzt a lakosság, mint egy nyertes EU-s pályázat mellé 
a saját részét a magyar állam. Olyan a most kialakult 
helyzet, mintha az önkormányzat pályázaton nyerne 
egymilliárd forintot 50%-os önrésszel, de nem kell a 
nyert pénz, mert nem tudja az önrészt előteremteni. 
A részönkormányzati keretösszegek volumene 
nem változott és maradt az igazságtalan (egyenlőtlen 
hozzáférés szerinti, diszkriminatív)  elosztás.  A  
városközponti részönkormányzat , amellett, hogy 
több, mint 1,5 milliárdért utcafelújítások vannak 
folyamatban és a kulturális rendezvényeket is ide sz-
ervezi a város, úgy, hogy minden közmű kiépített, 5 
milló Ft-tal gazdálkodhat.  Ezzel szemben a három 
nagy falusias, tanyás , a várost körülölelő körzetek ré-
szönkormányzatai  a tanyai utakra, utca kátyúzásra,  
közvilágításra, kulturális programokra, városrészi 
rendezvényre, polgárőrség támogatásra,  közterület  
rendezésre  egyenként 7 millió Forintot kapott. Csak 
a mi választókerületünk, a 15. EVK  négy falut foglal 
magában (Borbás, Katonatelep, Kossuth-Törekvés 
lakótelep, Méntelek, továbbá a Reptéri lakótelepet , 
Talfáját, Úrrétet, stb. Ez az elosztás keserű üzenetet 
közvetít a vidék, a szegényebb társadalmi rétegek és a 
családi gazdaságok irányába, ami egyébként ellenté-
tes a kormányzati törekvésekkel is. 

Beszámoló a februári Közgyűlésről
avagy: amiről még a kecskeméti média is hallgat

www.katonatelep.hu 
Megújulva, a Szemezgető színes számaival, napi aktualitásokkal! 
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Óvodai farsang
Széles jókedvvel, zenével, tánccal, tombolával az idén is jól sikerült az óvodai télűző mulatság. 
Minden támogatónak köszönet a felajánlásért, aktivitásért, s az óvoda dolgozóinak az áldoza-
tos , elhivatott munkáért!

Iskolai versenyeredmények
„Gyermekvilág „ megyei rajzpályázaton Kocsis Tibor 2. osztályos tanuló első helyezést, Halász Bernadett 
7. osztályos tanuló szintén első, Németh Bettina és Vörösmarty Róza 6. osztályos tanuló pedig harmadik 
helyezést ért el.
Állatok Hónapja elnevezésű regionális rajzpályázaton Mayer Tamás 1. osztályos tanuló második helyezést 
ért el.
Regionális képregény pályázaton takács Benedek 4. osztályos tanuló első helyezést ért el.
Corvinás matematika versenyen első helyezést ért el Halász Bernadett 7. osztályos tanulónk.

 - Február 10-én volt az iskolai farsang.

- Iskolakóstolgató elnevezésű programsorozat kere-
tében a nagycsoportos óvodásokat várja az iskola, 
ahol tanórák részeseivé válhatnak a leendő elsősök.
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Sportpálya és közösségi tér

A Jegenyefa utcai sportpálya és közösségi tér az idén 
700 ezer Ft-ot kapott fejlesztésre. Ebből vasanyagot és 
betont tudunk majd vásárolni, amiből a fedett beállókat 
és a kapukat megépítenénk. E beállók alá tudnánk majd 
húzódni sportolás előtt/után, vagy a szüreti napokon ép-
púgy, mint a heti rendsze-rességgel szervezett termelői 
és cserebere piacon.  
Kérem, hogy füvesítésre, betonozásra, kerítésfestésre, 
fémmunkákra (darabolás, hegesztés) minden szom-
baton 9 órakor találkozzunk március 31. -től , amíg a 
munkálatokkal el nem készülünk.  
Ha a nyakig eladósodott várostól várjuk, hogy 
megépíttesse a mi közösségi terünket, akkor bizony 
rossz úton járunk. Addig üssük a vasat amíg meleg és 
az anya-gokra jut pénz, hiszen jövő évtől további kor-
mányzati elvonásokra számíthatnak az önkormányza-
tok.
További információ: Kohajda László önk. képviselő 
20/983 3050, kohajda@katonatelep.hu 

Óvodai, iskolai beíratkozások

Óvodai: március 21-23-ig, 8-18h között az 
óvodában
Vigye magával: gyermekét, lakcímkártyákat, es-
etleges betegséget igazoló dokumentumot, ked-
vezményre jogosító dokumentumot, esetleges 
hátrányos helyzetet igazoló dokumentumot.
5 éves gyermek beíratásának elmulasztása sza-
bálysértésnek minősül.
Iskolai: március 26-27 -ig, 8-18h között,  az isko-
lában. 
Vigye magával: személyi igazolványt, lakcímkár-
tyát, gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
az iskolába lépéshez a fejlettség elérését tanúsító 
igazolást, szülők munkáltatói igazolását, esetleges 
hátrányos helyzetet igazoló dokumentumot, es-
etleges betegséget igazoló dokumentumot, ked-
vezményre jogosító dokumentumot.

Köszönetnyilvánítás
A Nánási Család ezúton is szeretne köszönetet mondani annak a Platán utcai Családnak, akik megtalálták és 
visszajuttatták az elveszített autó kulcsaikat. 

Szatyor közös-
ség

A Szatyor egy bevásárló 
közösség, ahol a gondos 
gazdák portékái jutnak 
el közvetlenül a fogyasz-
tókhoz. A vásárló előre 
rendel, termelői áron 
kapja a holmit és kapc-
solatban áll a gazdákkal. 
A termelő megbecsülést 
kap, biztosabban tervez-
het és nem kell utaztat-
nia az áruját fölösleges-
en. Szóval mindenki 
nyer. És csak néhány 
önkéntes kell az egész-
hez. 
A Szatyor ideiglenes 
honlapja: www.szaty-
orklub.hu
email címe: kecskemet-
iszatyor@gmail.com

Háztáji
Kíváncsi vagyok, vajon hány kato-
natelepi tudja, miféle finomságokat 
lehet itt mifelénk háztól beszerezni!? 
Egy kicsit segítek. Én már vásároltam 
bio mézet, tojást, kecskesajtot, tejet és 
joghurtot, házi készítésű kolbászt, ve-
gyszermentesen termesztett spárgát, 
savanyúságot és bort például.
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 Mindezt katonatelepi termelő, 
vagy feldolgozó családtól, cégtől. 
De a dísznövényt is a Zsálya 
utcában szoktuk vásárolni. Remé-
lem fölösleges bizonygatni, hogy 
mindez miért fontos mindannyi-
unknak…
Hogy még szélesebbre bővíthessük 
a repertoárt, szeretnék minden-
kit arra kérni, hogy szóljon, ha ő 
maga is termelő, illetve ha ismer 
olyan katonatelepit, aki bármilyen 
kicsiben is, de tud kínálni eladásra 
zöldséget, tojást, húsféléket, illetve 
feldolgozott terméket! Továbbra 
sem adtuk fel a katonatelepi kispiac 
újraélesztésének gondolatát, illetve 
más alternatív ötletünk is akad a 
helyi termékek vásárlására! Akinek 
szívesen gondolkodna velünk efféle 
lehetőségekről, nyugodtan keres-
sen!

Bérces Dóri
a Kecskeméti Szatyor Közösség

egyik alapítója
berces.dora@gmail.com

(20) 433-02-84 

Polgárőrség 
A teljes katonatelepi lakosság nevében ezúton szeretné megköszönni a 
polgárőrség a lakossági anyagi támogatást, mely nélkül az év első négy 
hónapjában nem lenne elég pénz ahhoz , hogy a gépkocsit megtankoljuk. 
Sajnos a polgárőr autón speciális ékszíjtárcsákat kellett cserélni, ami kb. 3 
teli tank üzemanyag árát elvitte február hónapban. Ezért is kérjük, aki még 
az idén nem támogatta a polgárőrséget, ha anyagi helyzete megengedi, tegye 
meg. 
Január elseje óta 8 nap rendőrséggel közös járőrözésünk volt. A járőrökért 
a polgárőr autóval megyünk be a Dobó körútra és visszük őket vissza a 
munka végeztével.  Szinte minden napra tudtunk polgárőr járőrszolgálatot 
szervezni. Ennek ideje esetenként változik, van amikor napközben, van 
amikor éjjel, ill. hajnalban. 
A körzeti megbízott rendőr minden szerdán 17-18 óráig személyesen várja 
az Önök panaszait, bejelentéseit, észrevételeit a Platán utcai Közbiztonsági 
Irodában. Sajnos a kevés számú lakossági megkeresés nem tükrözi a prob-
lémákat. A téli hónapokban is voltak betörések, falopások. A tulajdonosok 
gyakran úgy segítik saját kirablóikat, hogy nem közlik a hatósággal a tör-
ténteket, a hatóság pedig abban a hiszemben van, hogy Katonatelepen nincs 
probléma. A polgárőrség persze tartja a kapcsolatot a rendőrséggel, heti eli-
gazításokra is rendszeresen bejárunk a rendőrségre,  de a polgárőrség sem 
tudhat minden esetről, s mi nem tehetünk feljelentést sem a tulajdonos he-
lyett. 
Eredmények : jan. elején fatolvajok elfogása,  feb. 25-én szintén fatolvajok 
elfogása, a talfáji polgárőrséggel közösen. Rendőrségnek jelzésadás 3 eset-
ben. Szatír ügyben előrelépés : közelebb kerültük az elkövető beazonosí-
tásához. Út letaposása terepjáróval,  a hóátvúvásos időszakban a katonatel-
epi tanyák felé.  Ezzel egyidejűleg a külvilágtól elzárt, főleg idős emberek 
felkeresése, segítése.  

A Biológiai sokféleség nemzetközi napja
Május 22-e helyett , 19-én nagyszabású, országos hírű rendezvényre 
készülünk Katonatelepen. 
A rendezvény címe: Vidám túlélés az aranyhomokon
A rendezvény üzenetei: A világ legjobb helyén laksz, ébredjünk a mátrixból 
közös piknikkel!  Mininyaralás,  maxikaland 20 km-en belül, zseniálisan 
egyszerűen, ingyen. Ne érjen felkészületlenül az emberiség eddigi törté-
nelmének legnagyobb kihívása, amelyet most gazdasági válságként élünk 
meg. Tudd meg mitől létkérdése az embernek a biológia gazdagsága, sok-
félesége.  
Tervezett program: 
9 órakor találkozó az iskola előtt, a parkolóban.  Ezt követően túlélő cso-
portokat alakítunk, felnőttek, gyerekek vegyesen. GPS adatok alapján közeli 
természeti érdekességeket, értékeket, látni vagy tennivalókat kutatunk fel. E 
nevezetes pontokon túlélési tanácsadók várják az oda érkezőket, kihívások-
kal, talányokkal, elképesztéssel, furfanggal.  
Délután nagy közös gasztronómiai levezetés, beszélgetés, játék, sztárven-
dégek bevonásával és eredményhirdetéssel. 

Mindezekhez most társakat, ötleteket keresünk, akik visszajelzését a kohaj-
da@katonatelep.hu  címre, vagy a 20/983 3050 –es számra várjuk. 

MÁRCIUS
(részlet)

Köddel, esvel, faggyal, hóval,
sunyi Nappal és semmi jóval
köszön ez a szürke Március is.
Az árgylusarcú felhők
álmosan terülnek szét
az örök félvirradat
magyar bánatában;
s a szomorú ég
akár én.

Házak és fák holt csónakokként
meztelen horgonyoznak még
a haldokló Tél violás
délibáb-vizén.
Félnek a fázós ibolyák,
pang az orgonaág,
üresen kong a járda
s mint hervadt kokárda
csüng lelkemen az Egylet,
hová hagyományos pörköltet
és borjúszájú szókat
nyelni kell menjek
tizenötödikén.
...

Sántha György
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Indítványok és azok 
fogadtatása

Három év elteltével ismét elek-
tromos autó beszerzésére tettem 
javaslatot, mivel a környezetvédő 
közlekedésnek ezt a módját tá-
mogatja a kormány, nemcsak jogi 
szabályozással, hanem újabb és 
újabb töltőállomások üzembe he-
lyezésével. Módosítanom kellett 
az indítványt, hogy ne szavazzák 
le. E szerint a következő gépkocsi 
beszerzésnél a napi kilométerfutá-
si igény figyelembevételével  dönt 
az illetékes, milyen gépkocsit sze-
rez  a város. Félsiker, de legalább 
párbeszéd folyhatott az ügyben. 
A katonatelepi volt zártkerti terü-
letek közvilágítás bővítésére évek-
kel ezelőtt ígéretet tett a város-
vezetés. Ennek megvalósítását 

kértem (kb. 1 millió Ft) az ötven 
millió Ft-os idei keretből. Az in-
dítványt kérdés és vita nélkül sza-
vazta le a városvezető koalíció. 
(Ezen indítvány második és har-
madik pontját visszavontam, mert 
Nagypál Sándor alpolgármester 
már lépéseket tett az ügyben.)
Tanyák villamosítására tett ja-
vaslatomat leszavazták. Így, ha 
valaki  a paksi atomerőműből 
és szénerőművekből nyert villa-
mos energiát póznákon kívánja a 
kiépített hálózattól a  tanyájához 
vezetni, azt a hatályos helyi ren-
deletünk értelmében akár 10 mil-
lió Ft-tal is támogatja a város. Az 
általam napelemes fejlesztésre tett 
, összvárosi szinten néhány mil-
lióra rúgó javaslatomat pedig  úgy 
utasították el, hogy senki nem 

segít a tanyavilágban élő emberek-
nek pályázatot írni, és az összes 
keretösszeg pár százezer Ft-ra 
rúghat.  
A parkolási szabályok szigorítását 
kértem, miszerint a parkolókban 
ne lehessen járatni az álló autók 
motorját. Ezt több nagyvárosban 
alkalmazzák, s nem az autósok 
megbüntetése, hanem a tisztább 
levegő elérése a cél. Az indítványt 
kérdés és vita nélkül szavazta le a 
városvezető koalíció.
Képviselői kérdéseimre ( Hírös 
Hét, Kötelezettségvállalás sza-
bályai)  tisztességes választ nem 
kaptam, bár az uszoda externáliái-
ra adott választ , mivel azok zöm-
mel számszerű tényadatok voltak, 
elfogadtam.  

Kohajda László önk.képviselő

Mercedes gyáravató : március 29.
A képen a startrakész gyár és mögötte a város. Vajon fizet-e majd az óriáscég annyi helyi adót Kecskemétnek, 
hogy törleszteni tudja a város, majd 30 milliárdos adósságát? Nehéz a kérdést pontosan megválaszolni, főleg 
mert a polgármesteri hivatal (jegyző) mára már odáig jutott, hogy a fölesketett képviselőknek sem árulja el 
a várható iparűzési adó volumenét. De akkor hogyan és főleg ki tervezte a város  idei bevételi előirányzatát? 
És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a kormányzat vajon mekkora volumenre tart majd igényt az 
önkormányzatok helyi iparűzési adójából a közeljövőben...


