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Ruck Márton polgármester köszönti a megjelenteket. Külön köszönti Koncz Gyula urat, aki
a biogáz ldzem létrehozásával kapcsolatban fog tartani előadást. Most olyan ügyben jöttek
össze, hogy többeknek dózsavű érzése lehet, de ez nem hasonlítható össze a korábbi hőerőmű
létrehozásának a szándékáútoz, hiszen még csak a gondolat szintjén yan ez a dolog és e
témában, semmilyen elkötelezettsége nincs a településnek, a kópviselő-testület semmilyen
döntést sem hozott. Van egy lehetőség arra, hogy Medgyesegyházán egy biogáz üzemet
létesítsenek. Úgv gondolja, hogy Medgyesegyházának alapvető érdeke, hogy valamilyen
iranyban elmozduljon. Az látszik az elmúlt évek történései alapján, hogy a mezőgazdaság
nem jelent abszolút alternatívát, ezt mindenki észreveszi a pénztárcáján, mert a bevételek
csökkennek. Ez az egyik ok, hogy valamit terrrri kell. Ez a folyamat pár éve elindult és a
lakosság számában is visszatükröződik, A település lélekszáma jelenleg 3878 fő, ami volt
5000 fő is és ez a tendencia amennyiben marad, nagyon rossz lesz. Elmennek a képzett
fiatalok, egyíe erőteljesebb az elöregedós. Pár éwel ezelőtt, amikor a hőerőművel
kapcsolatban volt hasonló lakossági fórum, az teljesen más jellegű volt, mert akkor először a

testület döntött valamiről, azt követően próbálta a lakossággal elfogadtatni. A jelenlegi
képviselőrestület megfordította ezt a dolgot. Egy ötlet van és nincs semmilyen megállapodás,
szerződés. Amennyiben azt érzékelik, hogy a lakosság ezt elfogadja, akkor a sziikséges
döntést megfiozza a kópviselő-testület. Amennyiben azt érzéke|k, hogy a lakosság ezt
elutasítja, akkor a képviselő-testületnek nincs további teendője. A képviselő-testület minden
beruházás tekintetében így kíván eljárni. Jelenleg az ipari park területére két beruházási
lehetőség van. Az egyik a biogáz izem, a másik egy inkubátorbáz létrehozása. Egy uniós
pályázati forrás bevonásával, minimális önerővel lehetne léttehozni az inkubátorházat,
amelyet a vállalkozások számára tudnánk kedvezményesen biztosítani,

Koncz Gyula a befektetői csoport képviselője elmondja, hogy kb. egy éve yaíL az
ismeretsége a polgármester úrral, aki megkereste őket és azt követően többször találkoztak és
beszélgettek, kérdeztek. Ezt követően kérték fel, hogy egy ilyen fórumra jöjjenek el és
tájékoztassák a lakosságot erről a technológiáről. Egy diavetítéssel bemutatja a projekt
folyamatát.
(A prezentácíő a feljegyzés melléklete.)

Ruck Márton polgármester megkéri a lakosokat, hogy tegyék fel a kérdéseiket,

Kalocsai András kérdezi, hogy mit jelent a műanyagot kiverrni a szerves trágyábőI?

Koncz Gyula a befektetői csoport képviselője elmondja, hogy a fóliából, a felfuttatott
növérrrryel bekerülhet műanyag, de a komposztáIás után le lesz válogatva az egész.

Földesi Ferenc üdvözli a programot, köszöni, hogy eljöttek és véleménye szerint az
építéshatóság és a polgármester úr le tudjak rendezni a hivatalban.

Lukács Péter kérdezi, hogy merrrryi munkahelyet teremt ez aberuházás?



Koncz Gyula a befektetői csoport képviselője elmondja, hogy kb. 4-5 fő Iétszám sztikséges

az izemmíködtetéséhez , ezel: kív;j.l az alapanyagok amik ide kerülnek, a vállalkozásokból
nem tudja megmondani, de 50-100 körüli.

Kádár Beáta kérdezi,hogy az önkormányzatnak ez merrnyibe fog kerülni, konkrét számokat

szeretne tudni, kerül-e ez hitelfelvételébe az önkormőnyzatnak?

Koncz Gyula a befektetői csoport képviselője elmondja, hogy az önkormányzattől egy

területet kórnek támogatásként és nem pénzt, ez abenilázást saját zsíron készül. Létrehoznak

egy projekt céget, vannak tervezőik, környezetvódelmi mérnökeik és az előkészítés költsége is

a sajátjuk.

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy a terület bérletéről van sző egyelőre,

amerrrryiben majd megépül az iJrzem lehet esetleg szó eladásról. A település előnyei, az olcsó
hőenergia az önkormányzat és a vállalkozókrészére, néhány fő munkahely, árbevétele lesz a

cégnek és az önkormányzatnak plusz ipanizés\ adőja.

Madari Sándorné elmondja, hogy ismeri a területet. Kérdezi, hogy ez a technológia milyen
szaggal jár? A beszállított trágya milyen biztonsági előírásokkal történik? Itt gondol az

állategészsógügyi előírásra. Azon a területen vannak zöldség és dinnye felvásárlási telepek és

kérdezi, hogy a kettő közelsége okoz-e gondot?

Koncz Gyuta a befektetői csoport képviselője elmondja, hogy ez egy zárt technolÓgia.

Cé|zott beszállítás történik, és az előtárolók úgy varrrrak megépítve, hogy biofiltert
használnak, ós így teljesen szagmentes. Ott van egy sertéstelep is és nem hiszi, hogy jobb

oldal büdösebb lenne, mint a baloldal. Úgy gondoljak, hogy ott beleillik a területbe ez az

üzem. Az ott lévő felvás árlők 2 hónapig működnek, meg kell férni egymással ott, mert lesz
ennek abenlházásnak olyan hozadéka, hogy megérje.

Farkas Gyula elmondja, hogy arról beszéltek, hogy ez égéstermékkel jár. Milyen
füstkibocsátás lesz?

Koncz Gyula a befektetői csoport képviselője elmondja, hogy egy 12 hengeres motor

széndioxidot bocsát ki tisztán és a város fűtése a gázkazánok és konvektorok ennél nagyobb

füstöt bocsátanak ki. A kömyezetvédelmi hatóság előírásainak minden szempontból meg kell
feleljenek, mert egyébként nem kapnak engedélyt.

Ramasz András elmondja, hogy szimpatikusabb lenne az a megoldás, ha nem egy
részvénytársaság tulajdona lenne, hanem a város is tulajdonosa lenne ennek a beruházásnak.
A város is, hogy magáónak érezze ezt az erőművet, hogy lehetőség lenne, hogy a cég 49 .7o-
ban a tulajdonos, hogy a magánszemélyek is beszálljanak ebbe abenlházásba, 51 %o-ban.Ugy
nézki,hogy itt egy multinacionális cég épül meg.

Koncz Gyula a befektetői csoport képviselője elmondja, hogy magánszemélyek cégeiből
alakult a társaság. Több céget visznek, több beruházásbarl vesznek részt. Ilyen szintű
összeállításba nem mennek bele, mert hitelt is vesznek fel, amit vissza kell fizetni. Nem lenne

arra biztosíték, hogy 6-8 év múlva ugyan olyan támogatottságot fognak kapni majd az akkori
képviselő-testülettől, mint a mostanitól. Ezt működtetni kell 20 évtg.
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Ramasz András véleménye szerint kölcsönös arizikó. Figyelembe kell venni, hogy 1,2 MW
éves termelés, hatalmas mennyiség és ha ebbe tulajdonos lehet a város, mindjárt másképp
állnahozzá.

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy egy tulajdonosnak vannak kötelezettségei. 1,5

milliárdos beruházásról beszélnek, amelyhez nincs fedezete az önkormányzatnak.

Ramasz András elmondja, hogy részvényesi formában gondolja, akár I-2 millióval fejenként
a vállalkozők beszállnának. Meg kell hirdetni. Van, aki sertésteleppel rendelkezik és

beszál|ítólesz.

Ruck Márton polgármester azt ajánlja Ramasz úmak, hogy keresse meg a céget és tegyen
nekik üzleti ajánlatot. Ez a lakossági fórum nem üzleti ajánlatról szól.

Ramasz András elmondja, hogy, akkor miért hívta ide őket a polgármester. Nagyon okos
ötletnek tartja, ez tiszta energia, nincs környezetszeílíIyezés, de az emberek maguknak
szeretnék.

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy boldog lenne, ha az önkormanyzat abban a
helyzetben lenne, hogy tudna építeni egy biogáz üzemet, nagyon boldog lenne. Amennyiben
van egy befektető, aki Medgyesegyházán szeretne beruházni, nem szabad mellette elmenni.
Az e|őző erőműnél az vo|t a probléma, hogy szemetet fognak égetni, de ebben az esetben nem
erről van szó. A másik dolog, hogy amikor abban atémában össze jöttek az emberek,mát
voltak szerződések. Jelen pillanatban van egy ötlet, de nincs semmi elkötelezettség.

Koncz Gyula a befektetői csoport képviselője elmondja, hogy a beszállítókkal társulnak
több helyen, bizonyos százalé)<kal, de az atányokat kell tudni és nem 49-40 Vo, €z nem az a
kategória. Maguknak építenek, nem technológiát száIlítanak Vannak beszállítő társak
bizonyos To-kal. Ettől nem zárkőznak el.

Kis Árpád elmondja, hogy ennek a lakossági fórumnak azt a címet lehetne adni, hogy az
,,Istenek a fejiikre estek." Az oka, hogy érvényben van egy helyi népszavazási eredmény,
amely ,,nem" eredménnyel végződött. Az előző testület által szorgalmazott hőerőmű
megópítését ő is ellenezte és a lakossági akarat is ezt támasztotta alá, Dr. I|lés Zoltán
államtitkár segítségével is. Kérdezi, hogy amikor érvényben van egy helyi népszayazási
eredmény, akkor egy e\őző képviselő-testületi szándék, különböző okokra, akár joggal-
jogtalanul megvádolva őket, különböző módon, elég nagy ráhatással a településre meg tudták
győzni, most ugyanazok a személyek azt mondják, hogy az ílem piros, hanem kók, akkor
higgyiik el.

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy úgy gondolja, neki szóIt ez a monológ. Most nem
arról van szó, mint akkor. Most nem hőerőműről beszélnek, hanem egy biogáz üzem
létesítéséről, Igen volt egy helyi népszavazás, ami kimondta, hogy olyan típusú hőerőmű ne
épüljön a településen. Azttovábbra is hangsúlyozza,hogy nem hozott még semmilyen döntést
a képviselő-testület. Most azért jöttek össze, hogy beszéljék meg, hogy legyen tovább, eleve
vessünk el minden fejlesztési lehetőséget. Azok a folyamatok, amelyek ezen a térségben
elindultak és nem találnak ellenszert, akkor 10 éven belül elfogy a lakosság. Akkora az
elvándorlás a településen, hogy üresen maradnak aházak.
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Kalocsai András elmondja, hogy minden szép és jó, meg igaz.4 fő munkahelyet biztosít
majd és a hőt átadjak avállalkozásoknak, akiknek egyébként is van miből megvenni. Kérdése,
hogy milyen előnye lesz a lakosoknak, olcsóbb lesz a fogyasztóknak az áram?

Koncz Gyula a befektetői csoport képviselője elmondja, hogy az üzem nem szolgáltatő,
nem lehet oírnan áramot venni lakosoknak. A lakosság hő ellátását nem tudja az územ
felvállalni, áramtermelésre jön létre ez a vállalkozás, nem áram kereskedő.

Kalocsai András elmondja, hogy az áram ugyanannyi lesz és lesz 4 munkahely.

Számel Mihály támogatja a projekt megvalósulását. Kérdezi,hogy vizsgáIati dokumentációt
láthatnak-e, amely megkönnyítené a döntést.

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy amennyiben a befektető cég zöld utat kap,
akkor azlesz a következó lépés, hogy elkészítlk a hatástanulmányt.

Koncz Gyula a befektetői csoport képviselője elmondja, hogy az engedélyezési folyamat
közben van környezetvédelmi hatástanulmány. Ha itt mikor elkezdődik a folyamat munkáról,
időről és pénzről van szó. Itt szigorú környezetvédelmi szabályoknak kell megfelelni.
Elmondja továbbá, hogy nem ő jött ide, őt megkeresték. Ha konszenzus van, elkezdik a

munkát. Nagyon komoly környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelni.

Tőth Lászlő kérdezi, hogy mennyi biogáz üzem működik az országban? Kérdezi, hogy a

szennyv íztelepek melléktermékével tudnának-e valamit kezdeni?

Koncz Gyula a befektetői csoport képviselője elmondja, hogy ebbe a technológiába fel
lehet dolgozni és külön is lehet kezelni. Vannak környezetvédelmi előírások, pl.
védőővezettől500-600 m-re. Amennyibe megépülne Medgyesegyházán, ez lenne a3-4.

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy van a képviselő-testületnek egy olyan döntése,
hogy valahol egy komposztáló telepet hozzalak létre. Nagyon sok a zöId hulladék a
településen, amivel nem tudnak mit kezdeni és azt a több torrna levelet is el tudnák helyezni..
Tájékoztatásul elmondja, hogy dr. Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkárt is meghívta erre
a lakossági fórumra, de nem tudott eljönni, de azt ijzeni, hogy őszinte szívvel ajánlja ezt a
technológiát. Számára ez volt a legnyomósabb ok, hogy ezzel foglalkozzanak. Próbálták
teljesen körbejárni ezt a témát Benne is sok kétség volt, mert tudta, erurek a témának az
előéIetét.

Nagy Attila képviselő elmondja, hogy a polgármester úr nem tájékoztatta Farkas Gyulát és

őt, ar:őI az izemlátogatásról és csütörtökön, a meghívóból értesült erről először. Teljes
mértékben tudja támogatni ezt a dolgot, azokkal az előnyökkel, amelyeket Koncz űr felvázolrt.
Neki is dezsavű érzése van, mert nagyon sok párhuzam van jó néhany éwel ezelőttivel és

nagyon sok különbség, amivel teljes mértékben egyetért. Ennek a településnek a
mezőgazdaság leépülésével ez az egyetlen útja van. Mindenféleképpen javasolni fogja a
képviselő-testületnek az iJLzem megépülését. Egyetlen akadá|yt lát, ide vagy oda Illés
államtitkár úr üzenetével, hogy van egy órvényben lévő népszavazás, amit csak egy újabb
népszavazás tud felülírni. Kérdezi, hogy miért nem kapott a két képviselő tájókoztatást?

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy van egy gondolat a fejükben, Továbbá
elmondja, hogy az anépszavazás ezt aberuházást nem befolyásolja.
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Forgó Pál képviselő elmondja, hogy nem tartja magukat, a képviselő-testületet istennek.
Nem akar monológot előadni, de mindig csak szurkálással, akadékoskodással nem lehet előre
menni. El kell mondani, hogy valaki miért nem akarja, yagy akarja ezt a benlházást.
Képviselő társának mondja, hogy ő sem volt azon az üzemlátogatáson a polgármesterrel, ő a

maga ítját 1árta és Szarvason járt egy ilyen üzemben. Az.igaz, hogy az más, az a
pulykavágásból származő mellékterméket hasznosítja. Tagja az.Elhetőbb Medgyesegyházáért
bgyestileinek, ezért étezte, hogy most itt felszólaljon. Őt akkor is felszólaltak ós

kezdeményezték anépszavazást, hogy az az erőmű ne épüljön meg. Most nem úgy szeretnék
csinálni, mint a korábbi testület tette, hanem szeretnék körültekintően körbejám\ a témát,
mielőtt döntenek. Jó lenne, ha megszólalnanak a lakosok és javasolnának is, hogy akkor nem
ezt a benlházást, hanem valami mást, a zöldek is szólaljanak meg, a különböző civllr
szervezetek is. A másik dolog, amiért kötelező megszólalnia, hogy az erőmű ellen voltak
akkor is és egy helyi népszavazást kezdemónyeztek. O azt most is megígérheti, hogy ha
bármilyen különböző környezetvédelmi probléma felmerül, akkor a képviselők mind ellene
lesznek, hogy ez aberuházás megvalósuljon. Most úgy látja, hogy nem áll fenn semmilyen
környezetvédelmi probléma és aztjavasolja, hogy most olyan döntés szülessen, hogy induljon
el ez a beruházás. Ha a lakosság úgy gondolja, hogy ez aberuházás ne valósuljon meg, akkor
nyllatkozzanak és akkor ez a testület nem fog ezzel tovább foglalkozni.

Machnicz Endre elmondja, hogy nem lehet összehasonlítani a két dolgot, a hőerőműt és

biogázizemet. Úgy gondolja, hogy itt más kérdések vetődnek fel. Kérdezi, hogy mi van a híg
fázissal, a bűzhatással mi a helyzet?

Urbánszki Andrea elmondja, hogy nincs ellene a dolognak, de sokkal több a szemét.

Ruck Márton polgármester ígéri, hogy szemót ügyben is összehív egy másik fórumot, de
most koncentrálj anak a biogáz izemte.

Urbánszki Andrea véleménye, hogy kevesen vannak althoz itt, hogy döntsenek, ő is
népszavazást javasol.

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy minden lakóingatlanba eljuttattak meghívót és

ennyien jelentek meg. Továbbá elmondja, hogy a népszavazás az önkormányzat költsége és

minden beruházás tekintetében nem lehet nópszavazást kiírni.

Tóth István kérdezi, hogy csak ebben a területben gondolkodtak? Van a településen egy
iszapos terület is.

Koncz Gyula a befektetői csoport képvíselője elmondja, hogy ezt a területet ajánlotta fel a
település, mert ez van erTe a céIra. Nem tudja, hogy melyik területről lehetne még szó.

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy az aterilet kétszer olyan messzire vart, mint az
ipari terület.

Koncz Gyula a befektetői csoport képviselője elmondja, hogy ennek az eljárásnak a végén,
kb. 10 hét után komposzt lesz, A technológia úgy van, hogy az időnkénti átforgatások
megtervezett folyamatok, teljesen homogón anyag fog kikerülni. Ha keletkezik is híg termék,
azzal lehet locsolni.
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Machnicz Endre kérdezi, hogy mi az energia pótlás?

Koncz Gyula a befektetői csoport képviselője elmondja, hogy kórtek az önkormányzattőI
olyan segítséget, hogy milyentrágya mennyiségek keletkeznek itt a közelben. Több telepre
alapoznak, nem egy beszállítóra,

Kalocsai András kérdezí, hogy mi lesz azzal, amit ott hagynak, aszáraztrágyával?

Koncz Gyula a befektetői csoport képviselője elmondja, hogy jó lenne, ha ott hagynak.

Nagy Attila képviselő népszavazást javasol.

Ruck Márton polgármester kérdezi, hogy van még kérdés, hozzászőlás a témához? Felteszi
a kérdést, hogy ki nem támogatja? Felteszi a kérdést, hogy ki támogatja?
Úgy látja, hogy a jelenlévők többsége felemelte a kezét ős ez egy kiinduló információ.
Beszélhetnek népszavazásróI, de majd a jogászok eldöntik, hogy kell-e népszavazás.

Kis Árpád kérdezi, hogy mityen hozadéka lesz Medgyesnek, mennyi iparuzési adót fog
bozni? Mi az az időpont, amikor ezekről a dolgokról a lakosság információkhoz fog jutni?

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy ebben atémában lesz még lakossági fórum. Ne
kérjen most tőle egy ütemtervet, ahogy az inforrnációk jörrnek, azt megosztjík a lakossággal.

Koncz Gyula a befektetői csoport képviselője elmondja, hogy lehet számításokat készíteni,
de mi lesz, ha nem valósul meg. Ígérjen szép nagyot és mindenki elégedett lesz. Ezt meg kell
valósítani, oda kell tenni a pénzt, a munkát. Ha nem valósul meg, akkor ő lesz az ördög? Majd
lesz egy bizonyos bevétel. A hatástanulmányt környezetvédelmi szakemberek kószítik el és

annak meg kell felelni a Magyarországon hatályos szabályoknak, előírásoknak. Ne gondolja
azt senki, hogy ők elkezdik aberuházást, aztán majd egy népszavazással lesöprik az egészet.
Egy támogatást kér a lakosoktól és az önkormányzattőI is, azt kell eldönteni, hogy kezdjék el,
vagy sem. Nem akar olyanba belefutni, hogy minden jogszabálynak megfelelően
megcsinálják a terveket és aztánvalaki azt mondja, hogy ez még sem sárga, hanem fekete. Ők
olyat nem fognak csinálni, ami a jogszabályoknak nem fog megfelelni.

Gulyás Sándor kéri, hogy a kömyezetvédelmi védősávot fejtse ki bővebben.

Koncz Gyula a befektetői csoport képviselője elmondja, hogy 500-600 m a védőgáz. Az
ipari park nem lakóöyezet, nem egy sugátrző üzem, az ott megtermelt gázt nem engedik ki a
kömyezetbe, hanem, hogy pénzt termeljen, van egy megtérülési elvárás ezzel az üzemmel
kapcsolatban.

Tóth István elmondja, hogy a szórólapon volt egy inkubátorház létesítéséről is szó.

Ruck Márton polgármester köszöni Koncz úrnak atájékoztatást.

Koncz Gyula a befektetői csoport képviselője köszöni a lehetőséget.

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy a következő téma az inkubátorház Iétrehozása.
Ez azért került napirendre, mert az elmúIt egy évben több vállalkozó kereste meg, hogy tudna
e számukra területet biztosítani. Az iparí területen van még egy 2,5 ha terület és ott tudnának
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egy inkubátorházat létrehozni. Ez önkormányzatiberuházás lenne, EU-s pályázati forrásból.
Köszöni Horváth Krisztián urat, aki tájékoztatást fog adri az inkubátorház megvaIősításáról.

Koncz Gyula a befektetői csoport képviselője távozk a lakossági fórumról

Horváth Krisztián elmondja, hogy van jelenleg érvényes páIyázati lehetőség efie a
beruházásra, amelyre csak az önkormányzat jogosult páIyázni. Ez az önkormányzat tészére
egy lehetőség, amit érdemes kihasználni. Ez a lehetőség a Magyarország-Románia határon
átnyúlő közös páIyázati lehetőség. Helyzeti előny, hogy román partnere van
Medgyesegyházanak. Nagy esélye van a települósnek nyemi ezen a pá|yázaton Nagyon
kedvező lehetőség az önkormányzatnak, hogy csak 5 Vo-os önerő szükséges. Az inkubátorház
előnye, hogy egy infrastruktúrával ellátott terület várja azokat a befektetőket, akik területet
tudnak bérelni nagyon kedvezően, nem piaci alapon. Lehetőség lenne közművesíteni,
irodaházat, portaszolgálatot építeni. Azt kell mérlegelni, hogy egy ilyen lehetőséget szeretne
megfogni a település vagy sem. Ilyen pályázati lehetősóg legközelebb 2015-ben lesz. Pozitív
hozadék, hogy önköltségi áron tudjak bérelni a vállalkozók, költségtakarékos, könnyebben
tudnak páIyázn\ ezek a cégek, a település tudja megvalósítani és az önkormányzat
tulajdonában marad. Amerrnyiben megvalósul a biogáz izem, úgy a maradék hőt lehet
hasznosítani. A páIyázat átfutási ideje min. I év, így 2013-ben indulna az előkészítés és 2014-
től tudja fogadni a betelepülő vállaIkozásokat az inkubátotház. Ilyen páIyázata még nem volt
a településnek, pedig 2007 . óta van rá lehetőség. Elmondj a továbbá, hogy költség kalkulációt
kell készíttetni a tervezőkkel, amennyiben úgy dönt az önkormányzat, ltogy indul ezen a

páIyázaton További előnye, hogy munkahelyet tud teremteni ez aberuházás is, és ipanizési
adóbevétel keletkezhet.

Ruck Márton polgármester megadjaaszőt a lakosoknak.

Tóth István kérdezi, hogy mekkora a minimális területigénye az inkubátorház létesítésének?
Továbbá kérdezi, hogy mi köze a Román testvértelepülésnek ellhez a pályázathoz.

Horváth Krisztián űgy gondolja, hogy 2 ha-os terület elegendő a beruházás
megvalósításáltoz. Elmondja, hogy a pályázat feltétele egy magyaí és egy román
önkormányzat pályázása. Román partner részéről csak együttműködési lehetőségről van szó.
Ez nem azt je|enti, hogy ide majd román munkások fognak jönni. Amennyiben itt megvalósul
ez aberuházás, azt követően a román partnernek egy minta lesz. Itt most csak arról van szó,
hogy a román partner hozzájáral, hogy itt ez a beruházás megvalósuljon, ez a pályázat
feltétele.

Nagy Ferenc véleménye, hogy nincs szükség inkubátotházra, mert a lakosság elöregedése
van folyamatban és a fiatalok nem vállalkoznak. Ez csak pénzmosásra lesz jó. Nincs rá
sztikség.

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy említette már, hogy több vállalkozó kereste meg
az elmílt egy évben, hogy bizonyos tevókenységet szeretnének folYatni, de nem tudtak nekik
helyet biztosítani. Ráadásul ezek a vállalkozások körbe járták a helyi vállalkozók, akik
rendelkeznek telephellyel és nem találtak, nem tudtak vállalkozni. Hangsúlyozza,hogy ez egy
önkormányzati beruházás lenrte, amelyhez EU-s forrást tudnak igénybe venni és nem
pénzmosásról van szó.
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Ramasz Andrásnak hasonló a véleménye, mint Nagy Ferencnek, mert nem tudja, hogy kik
keresték meg a polgármestert, jó lenne, La konkrétumot mondana. Ő árurya a telepét, mert a

fia nem akar itt maradni, de nincs érdeklődője. Békéscsabán is kudarcos az inkubátorház

hasznosítás a. Azt mondja, hogy a feltételek jók, meg kell valÓsítani. Van-e értelme, mert itt

nem látja semminek értelmét. Akinek van 100 ha földje arrrrak megéri, de akinek 50 ha yan, aZ

csak küszködik, akinek 10 ha yaíl, az eladja. Kérdezi, hogy minek van itt értelme?

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy egyformán IáÜák a helyzetet, de ha nem

csinálnak semmit, nem fognak előre jutni. Ez a beruházás növeli a település vagyonát. A
bíogáz üzem mellé települne, így olcsó energiát tudnak igénybe venni a vállalkozások. Nem

bizós, hogy ez a jó út, de akkor mondjak meg, segítsék, hogy mi lerrrre a jó megoldás, merre

induljanak el, hogy ebből a lehetetlen helyzetből kijussanak. A bajokat mindenki tudja.

Ramász Andrásnak mondja, hogy megadja a vállalkozások nevét és elérhetőségét, akik
megkeresték.

Ramasz András véleménye, hogy baj van az infotmációáramlással. Sok embernek nincS

Kábel TV-je. Eztaz adást sem láriak sokan. Az az információja, hogy aszerződés lejárt és

meg lett újítva. Azt szeretné, ha mindenkihez eljutna a helyi kábeltelevíziő. Utáta 1árt a

szolgáItatónál és azt a tájékoztatást kapta, hogy mindenkihez br. 5.000,- Ft-ért bekötnék, mert

mináenki előtt ott megy el a kábel és tv műsort is kapnak ingyen a lakosok. Kéri, hogy

támogassa ezt a témát a polgármester, hogy mindenki kapjon ingyen kábel televíziós

lehetősége, mett ezt az összeget senki sem fogja sajnálni. Nem kell semmilyen havi díjat

fize16;/., Ósak egyszer kifizeti az 5.000,- Ft-ot. Lehetne tászewezni is. Az önkormányzatnak

kell a szeruődést megkötni.

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy nem járt le a szolgáltató szeruődése.

Amennyiben a szolgáltató meghirdeti ezt a lehetőséget, akkor a lakosság eldönti, hogy beköti-

e vagy sem. Jelenleg kb. 1000 házba kellene bevezetni ezt a szolgáItatást, de ezt az

önkormány zat nemtudj a finan szítozni. Semmi akadálya, hogy ez megtörtónj en.

Nagy Ferenc elmondja, hogy szomorú látvany, akik szociális munkát végeznek, falevelet

söpörnek. Véleménye szerint létre kellene hozni az önkormányzatnak egy kis gazdaságot ahol

a nyersanyagot elő tudják áIlítani.

Ruck Márton polgármester elmondja, hogy pont ezen vannak, de ez nem mindenkinek

tetszik. Azon vannak, hogy a közfoglalkoztatás keretében értókteremtő munkát végezzenek.

Építsenek járdakat, pa.koiómt, kertéizetet létesítsenek. Úgy gondolja, hogy senkinek nem jó,

hogy 150 ember a parkban gereblyézzen.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászőIás?

Mivel több kórdés hozzászőlás nem volt, megköszöni mindenkinek, hogy elfogadták a

meghívást. Ígéri, hogy amennyiben további információk lesznek mindkét ügyben, anól a

különböző kommunikációs csatornán keresztül értesíteni fogják a lakosságot.

Kmf.


