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A frakcióvezetők szemével Javuljon az életünk minősége!
Szinte napra pontosan egy
évvel ezelőtt, október 13án tartotta meg alakuló ülését az új veszprémi közgyűlés. A testület frakcióvezetőit arra kértük, értékeljék
az azóta eltelt időszak munkáját.
Brányi Mária
(Védegylet frakció):
– Teljesen új csapattal indult
a jobboldal a választásokon,
és a 15 egyéni körzetből tizenegyben nyertünk is. Ez azt is
mutatja, hogy az elmúlt 16 év
munkája nem aratott osztatlan sikert. Az új csapattal, egy
nem könnyű örökséggel, sok
problémával küszködő városban elindítottunk egy gyógyító folyamatot. Összességében
úgy érzem, nem okoztunk
csalódást, nem csupán ment
tovább az élet, hanem sikeresen folytatódik. Ez a stabilitás
időszaka, mely az előkészítés
jegyében zajlott. Nyitott, párbeszédekkel teli munkát igyekeztünk meghonosítani, melynek eredményeképpen a lakosok javaslatait beépítve alakítjuk ki a város fejlődési ívét. A
hosszú távú elképzelések
kidolgozása mellett nagy
hangsúlyt kell fektetnünk a
mindennapi problémák megoldására is, nagy figyelmet
szentelve például a közterületek állapotára, hogy Veszprém
minél élhetőbb, szerethetőbb
város legyen az itt lakók számára.
Hartmann Ferenc
(Szocialista frakció):
– Veszprémben megállt az
idő, bár az megnyugtató, hogy

az előző városvezetés által
elindított beruházásokat befejezi a mostani többség, gondolok itt például a multifunkciós
csarnok építésére, a Lovassy
felújítására, a hulladékgazdálkodási, illetve a szennyvízprojektre. Tisztán látszik, hogy a
közgyűlési többségnek nincs
koherens városfejlesztési programja, kapkodás, meggondolatlanság, az előterjesztések
többszöri újratárgyalása jellemzi a képviselő-testületi
munkát. A meghozott döntések egy része a gazdagabbakat
segíti, a közép- és szegényebb
rétegeket sújtja, mint a távhőszolgáltatási díj megállapítása
vagy éppen az ingyenes parkolás. A ciklusra vonatkozó gazdasági program és a városstratégia megvalósíthatatlan ötletek sokaságát jelenti, pedig
inkább a reálisan elnyerhető
uniós források megszerzésére
kellene koncentrálni. Veszprém ennél többet érdemelne.
Strenner Zoltán
(Fidesz-frakció):
– Bár nehezen indult a
dolog, az új többségnek bele
kellett tanulnia ebbe a munkába, úgy érzem, ez sikerült.
Mindenhez azonban nem érthetünk, nagy szükségünk van
a polgármesteri hivatal szakmai segítségére. Célként tűztük ki és meg is valósítottuk,
hogy tevékenységünket a nyitottság, a párbeszédre való
törekvés jellemezze. Az első,
nagy kihívás a költségvetés
elkészítése volt, de sikerült
kihozni belőle a legtöbbet,
amit a kormányzati megszorítások között lehetett. Már az

elején úgy döntöttünk, hogy a
megkezdett fejlesztések közül
ami jó, azt nem szabad abbahagyni, és ez így is lett. Folytatódott többek között a
szennyvízprojekt és a csarnok
építése is. Jónak látom a frakció egyéni képviselőinek is a
területükön végzett munkáját.
Az ellenzéknél pedig ugyan
nem érzem a segítő szándékot,
de szerencsére olyan ellentét
sincs közöttünk, mint ami
országos szinten jellemző.
Szalay András
(SZDSZ-frakció):
– Sokkal fontosabb a veszprémi közvélemény értékítélete,
hogy mindenki elgondolkodjon az eltelt egy éven. Nekem is
van véleményem, de én túlságosan belülről látom a helyzetet és nyilván nem objektíven.
Úgy vélem, a többségnek még
nem sikerült kikeverednie a
múltból, a hátrafelé mutogatás
jellemzi őket. Én várnék némi
önkritikát például az ingatlangazdálkodás terén. Problémásnak látom azt is, hogy vannak
meg nem szólaló képviselők,
külső szakértők, akik nem
tudom, miért ülnek ott a gazdasági, városfejlesztési vagy
éppen a sportbizottságban. Az
elmúlt egy évben lényegében
az előző városvezetés által
elindított beruházások folytatódtak vagy fejeződtek be,
újdonságot csak szavak szintjén látok, koncepciók készítésében, sokszor irreális álmok
szövögetésében. A többség szerintem csak mechanikusan
szavaz, és úgy tapasztalom, a
polgármester is fokozatosan
elszigetelődik.

Ideiglenes térvilágítás a Csererdőn
A Csererdőn élők hozzájárulására is szükség van
ahhoz, hogy a magántulajdonú ingatlanokon az
önkormányzat költségére
ideiglenes tér világító
eszközöket helyezhessenek el – mondta sajtótájékoztatóján Mihalovics
Péter.
Mint ismeretes, a városrészben augusztus vége óta
nincs közvilágítás. A terület
önkormányzati képviselője
az előzményekről szólva
hozzátette, az önkormányzat tárgyalásokat folytatott a
tulajdonos Zöld Bakony Kft.vel, és sikerült is megegyezniük abban, hogy a város
térítésmentesen átveszi a
közvilágítást és átvállalja

annak költségeit. Azóta
azonban nem érik el a cég
vezérigazgatóját, augusztus
vége óta pedig nincs közvilágítás. A probléma megoldásához az önkormányzat a
Csererdőn belüli főútvonal
mentén a magántulajdonú
ingatlanokra ideiglenes térvilágító eszközöket helyezne
el. A légvezetékek miatt
ehhez azonban az itt élő,
közel ötszáz ember mindegyikének a beleegyezésére
szükség van a szolgalmi joghoz. Az aláírások össze
gyûjtéséhez a Csererdei
Baráti Kör felajánlotta segítségét. Mihalovics Péter
kiemelte, az eszközök felszerelése napokon, heteken
belül megtörténhet. A beruházás mintegy hétmillió

forintba kerül, ennek költségvetési fedezete megvan,
és az üzemeltetési költségeket is vállalja a város. Hangsúlyozta, a korábbi megállapodásnak megfelelően az
önkormányzat továbbra is
kész átvenni a közvilágítást.
Debreczenyi János polgármester kérésére a héten
Horváth Zoltán műszaki titkár felmérte, a városban hol
nem működik megfelelően
a közvilágítás. Jó néhány
helyen akad probléma, például az Ady utcában, a Séd
mozival szembeni oldalon,
a Rákóczi utcában, de a
Házgyári úton is talált sötét
kandelábereket. A műszaki
titkár kiemelte, várják a
lakossági bejelentéseket is
ebben az ügyben.

„Nekünk nem csak akkor fontosak a veszprémiek, amikor a szavazatukat kérjük”
n Darcsi István

Több településen – közöttük
Veszprémben – esett meg
tavaly, hogy 16 év után új
polgármesternek szavaztak
bizalmat a helyhatósági
választásokon. A rendszerváltás kezdetétől négy cikluson át Dióssy László irányította a királynék városát,
akit a polgárok jóvoltából
Debreczenyi János váltott
hivatalosan 2006. október
13-án, amikor megalakult
az új, a rendszerváltás után
először jobboldali többségű
képviselőtestület.
– Miért vállalta el a jelöltséget?
– Nem először kértek fel
erre – válaszolta Debreczenyi
János. – Ezt megelőzően a
Civil Szervezetek Szövetsége
ajánlotta, hogy legyek a
jelöltjük. Több rendezvényükön vettem részt, szerettem
volna felmérni, hogy a képviseletükben van-e esélyem a
győzelemre. A beszélgetések
során úgy éreztem, hogy a
szervezet nem elég erős a
sikeres megméretéshez, a
biztos vereséget pedig nem
akartam vállalni. Ilyen nagy
feladatba csak akkor érdemes
belevágni, ha van esély annyi
képviselőt bejuttatni a testületbe, akikkel meg lehet valósítani a programot. Az élet
igazolt, ugyanis csak a Civil
Szövetség listavezetője, Pesti
Lajos lett tagja az önkormányzatnak.

Nem kevesebbet
kértek tőlem, mint
az egész életemet
Ezúttal a KDNP helyi vezetése kért fel a jelöltség vállalására. Gondolkodási időt kértem, de nem adtak. Nem kevesebbet kértek tőlem, mint az
egész életemet – mondtam,
majd egy feltételhez kötöttem
az igen kimondását: csak
akkor vállalom, ha a Fidesz is
támogat, mert annak semmi
értelme, hogy megosszuk a
jobboldalt, és ezzel győzelemre segítsük Dióssy Lászlót.
Amikor a Nemzeti Fórum, a
Fidelitas és a Védegylet csatlakozásával összeállt a jobb
oldal, akkor éreztem mögöttem azt az erőt, ami jó esélyt
teremtett a sikerre.
– Ellenfele 16 év alatt nagy
ismertségre tett szert, emellett
hatalmas reklámkampányba
kezdett, ehhez képest az ön
plakátjai alig látszottak a
városban...

– Nem tudtam, de nem is
akartam olyan pénzt bevonni
a küzdelembe, mint az elődöm. Ez a világ nem az önzetlenségről híres, és én nem
kívántam kitenni magam az
ezzel járó következményeknek. Egy polgármester csak
úgy tud jól dolgozni, ha kizárólag a választóknak kell meg-

része lehetek egy jól működő
struktúrának.

Nagyon nehéz
örökséget kaptam
– Mit vett át az elődjétől?
– Nagyon nehéz örökséget
kaptam. Számos szabálytalan-

lasztásokon pedig elfogadtuk a
többség akaratát. Nekünk nem
csak akkor fontosak a veszprémiek, amikor a szavazatukat
kérjük.
– Ilyen szinten egy vezető
általában azzal kezdi a tevékenységét, hogy személycseréket
hajt végre a „bizalmi posztokon”. Ön nem ezt tette. Miért?
– Elmúltam 56 éves, és politikai indulatoktól mentesen
tudok dönteni. Csak azért nem
küldünk el senkit, mert egyesek ezt várják tőlem. Képviselőségem korábbi 12 éve alatt
megismertem a hivatalt, és
számítok azok munkájára, akik
jól látják el a feladatukat.

Nem alamizsnát,
igazságosabb
pénzelosztást várunk
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Eltérõen értékelik az elmúlt egy esztendõt

Debreczenyi János: Egy polgármester csak úgy tud jól dolgozni, ha kizárólag a
választóknak kell megfelelnie

felelnie. Egyébként növelte az
önbizalmamat, hogy egyszer
már legyőztem az elődömet.
2002-ben ellenfelek voltunk
egyéniben a Jeruzsálemhegyet, az Endrődi lakótelepet
és a belváros felét magába
foglaló 12. számú körzetben,
és toronymagasan nyertem –
akárcsak az elmúlt 12 év során
valamenny i alkalommal,
amióta képviselő vagyok.
– Mikor érezte, hogy megvan
a győzelem?
– Annyira erősen kampányolt az ellenfelem, hogy csak
akkor hittem el, amikor
bemondták a televízióban.
Feleségemmel otthon együtt
néztük a választási műsort, és
mindketten elérzékenyültünk, mert ez a bizalom akkora megtiszteltetés, ami lelkileg mélyen megérintett. Ezzel
együtt ez nem az én egyéni
diadalom, ez egy jól működő
csapat sikere volt. Sokak munkája kellett a győzelemhez.
Nagyon szeretek csapatban
dolgozni – most is, a hivatalban –, és jól érzem magam, ha

ság derült ki azokról a fejlesztésekről, melyekkel büszkélkedett az előző polgármester.
Ezek közé sorolható a hulladékgazdálkodás, a rendezvénycsarnok, a Rajk-emlékmű
ügye, vagy a Millenniumiemlékmű és az Óváros tér,
amelyet azóta kellett, illetve
kell felújítani. Ráadásul az
adófizetők pénzén, ugyanis
korábban olyan szerződéseket
kötöttek, ami nem teszi lehetővé, hogy a kivitelező viselje a
költségeket. Emellett elmérgesedett volt a város viszonya a
háziorvosokkal és a tanár
társadalommal. Egy érdekes
mondat jellemezte az akkori
vezetést. Amikor a Sün Balázs
Óvoda kiköltöztetése kapcsán
a közgyűlési vitában azzal
érveltem, hogy nem ezt akarja
a város többsége, erre a következő választ kaptam: nem az
számít, hogy a város többsége
mit akar, hanem az, hogy a
közgyűlés többsége miként
dönt. Nos, mi rendbe tettük az
említett műszaki tartalmú
problémákat, az igazgatóvá-

– Jelenleg mi a város legnagyobb gondja?
– Minden önkormányzat forráshiánnyal küszködik. Nem
alamizsnát, igazságosabb pénzelosztást várunk a kormánytól.
A Veszprémben képződött személyi jövedelemadónak mind
össze nyolc százalékát kapjuk
vissza. A kormány rossz gazdaságpolitikája miatt nehéz a vállalkozók helyzete is, ez kihat az
ingatlanpiacra, és ezért hitelfelvételre kényszerülünk. Szerencsére hitelképesség dolgában a
többi hasonló városhoz képest
még jól állunk. Közben pedig
biztosítanunk kell a működőképességet, és a fejlesztések sem
maradhatnak el.
– Melyik az a beruházás,
amely biztosan megvalósul a
ciklus végéig?
– Készül a rendezvénycsarnok, és jövőre elindítjuk az 50
méteres uszoda építését, melyet
2009-ben szeretnénk felavatni.
Megjegyzem, Veszprémben két
strand is volt régen, és sosem
bocsátom meg azt az aljasságot,
amelyet az előző városvezetés
elkövetett a Csomay-strand
kapcsán, amit szabályosan
kivégeztek!
– Összességében mit szeretne
elérni a következő választásokig?
– Azt, hogy fejlődő város
legyen Veszprém, ahol folyamatosan javul a polgárok életminősége. Ez a legfontosabb, s csak
közösen érhetjük el. Ha a ciklus
leteltével újra megkapom a bizalmat, akkor összesen nyolc évig
szeretném irányítani a várost,
mert ez az az időmennyiség, ami
alatt lehet tenni valamit. Több
időt pedig nem tanácsos eltölteni
a polgármesteri székben, mert
meggyőződésem, hogy nem szabad belekövesedni a választott
pozícióba.

