Ezekre a kérdésekre nem adtak
választ fideszes politikusok Győrben
és környékén 2021-ben
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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Nem sikerült értelmes választ szülnie a városvezetésnek és az országgyűlési képviselőknek arra a kérdésre, hogy egészen pontosan miért drágult
21 milliárd forintra a kezdetben 8 milliárd forintra taksált új vízi élménypark
építése. A kérdés annak fényében különösen érdekes, hogy Debrecenben
fele ennyi pénzből háromszor ekkora strandot építettek.

Nem derült ki aztán az sem, hogy pontosan miért került 67,5 millió forintba a
Radó-szigeti Spartacus-csónakház felújításának újratervezése, mikor ugyanez
a cég a hasonlóan műemléki védettségű
Bezerédj-kastély tervezését 10 millió forintért csinálta meg. A polgármestert is
mikrofonvégre kaptuk az ügyben, de ő
sem tudta megmondani az okot.
A mai napig nem tudjuk pontosan azt
sem, miért bérel Győr külön színpadtechnikát, ha négy éve másfél milliárdért vett

sajátot. És ha már koncertek: a mai napig nem világos, hogy mi került a Tankcsapda-koncerten 66 millió, a Sladekoncerten pedig közel 100 millió forintba.
Nem tudni azt sem, hogy miért került
a csőd szélére két nagy győri önkormányzati cég, a városüzemeltető Győr-Szol és
a kukás cég, a GYHG; illetve hogy ebben
milyen szerepet játszottak a két cég környékén felbukkanó, fideszes kötődésű
alvállalkozók.
(ugytudjuk.hu)
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Győr képviselői nem jeleskednek
az állami pénzek idehozásában
Győr iparűzési adóbevétele - ezzel összhangban a gazdasága - lényegében
stagnál évek óta, a győri gazdaság növekedése 6,7% volt 2017 és 2020 között, ami alig több, mint az időszaki infláció, pénzromlás fele.

Miközben a térségben számos új vállalat
telepedett le, Győr ebből kimaradt, az
Audi és a már itt lévő beszállítói mellett
egy emblematikus cég sem választotta
városunkat a letelepedésre.
A közpénzek elnyerésében sem jeleskedünk, míg befizetői oldalon az élen
járunk a vidéki városok között, uniós
támogatások sikeres pályázásában az
utolsó előtti helyen, a kormány által kiosztott Modern Városok Programban a
középmezőny végén, és amit kapunk, az
is megkérdőjelezhető megtérülésű beruházásokra megy el.
Elgondolkodtató statisztikákkal találkozni a lakáspiacon, ahol az átlagos
négyzetméterárak 5 másik megyeszékhelyen is magasabbak (Veszprém, Debrecen, Szeged, Székesfehérvár, Pécs). Ez

utóbbi értelmezése nem egyértelmű,
hiszen a kínálat is befolyásolja az árakat,
de az az üzenet mégis világos belőle,
hogy vásárlóerő, gazdagság, vonzerő tekintetében már messze nem Győr van az
élen. A vásárlóerőt külön is méri a GFK,
ebben a statisztikában megyénk a középmezőnyben van.
Hogy ne csak a rosszról beszéljünk, a
megyeszékhelyek boldogságindexében
csak Tatabánya előz minket. A boldogsághoz sok minden kell, de a jólét, az
anyagi biztonság fontos eleme. Ahhoz,
hogy a városunk legalább ebben a statisztikában megmaradjon az élmezőnyben a jövőben, ma kell lépni és változtatni.
Balla Jenő független győri
önkormányzati képviselő
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A váratlan, hárommilliárd forintos gázszámla miatt komoly spórolásba kezdett a győri önkormányzat, ennek részeként megvonták azt a támogatást,
amely alapján az óvodai dolgozóknak cafeteria helyett járt egy adag ebéd
az intézményben. Ezentúl havi 17 ezer forintot kell fizetniük ezért.

Kiderült, hogy az óvónőktől az évi ruhapénzt (24 ezer forint) is megvonta az
önkormányzat; illetve a negyedévente
kézműves eszközökre elkölthető keretet is megszüntetik. Erősen gondolkoznak a kisebb létszámú, húsz fő alatti
csoportok megszüntetéséről, ami adott
esetben egész intézmények bezárását
is jelenti.

A két éve végzett óvodapedagógusok
bruttó átlagfizetése 225 ezer forint volt
2020-ban, de a nyolc éve végzettek is
csak 234 ezer forintot kerestek. (Ami nettóban kevesebb 160 ezer forintnál.) Orbán
Viktor 2021 decemberében jelentette be
az óvónők 10 százalékos béremelését,
ám ezt Győrben el is viszi a fizetőssé tett
étkezésük.
(ugytudjuk.hu)

Megszüntették a győri Audi-földek
ügyében indított eljárást
Bűncselekmény hiányában a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) megszüntette
azt a nyomozást, amely a győri Audi gyár logisztikai központjának létrehozása előtti földügyletek miatt, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó
hűtlen kezelés gyanújával indult, írja a 24.hu.
Sokan beszéltek róla, hogy Borkai Zsolt
volt győri polgármester ügyvédje,
Rákosfalvy Zoltán bennfentes információk alapján jutott hozzá területekhez, amit
aztán átminősítettek, majd az autógyárnak adtak el.
Neki milliárdos buli lehetett, csakhogy ezzel a korábbi gyanú szerint az önkormányzatnak, és ezzel az adófizetőknek is jelentős kárt okozott.
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A lap azt írja, hogy az egyik feljelentő, Tényi István szerint Rákosfalvy, illetve
az érdekeltségébe tartozó SR Invest Kft.
másfél milliárdért jutott hozzá földekhez,
amelyet aztán az átminősítés után 7 milliárdért tudott értékesíteni az Audinak.
A nyomozást megszüntető határozat
indoklása szerint nem történt bűncselekmény.

(hvg.hu)

Mi valósult meg Orbán ígéreteiből Győrben?
Orbán Viktor 2017-es győri látogatásán jelentette be, milyen fejlesztéseket támogat a kormány a megyeszékhelyen. Lássuk, mi valósult meg öt év
alatt ezekből!
1. A Győrt elkerülő közúti körgyűrű új szakaszának megépítése. → Még nem épült
meg a szigetközi szakasz, tervezés alatt
áll.
2. A
8311-es
számú
utat
GyőrMénfőcsanak-Győrújbarát-Nyúl irányában való fejlesztése mintegy hárommilliárd forintból. → Elkészült.
3. Új Mosoni-Duna-híd épül, „szép híd,
ami műalkotás is egyben”. → Még csak
a tervek vannak készen, és ígéret arra,
hogy meg fog épülni.
4. Kerékpárút Győr-Pannonhalma között,
a 82-es mentén, kétmilliárd forintból. →
Elkészült.
5. A buszpályaudvarnál és a vasútnál úgynevezett intermodális csomópont épül
15 milliárdból. → Sehol sem tart a projekt.
6. Autóbuszokat is vásárolhat Győr, akár
elektromos buszrendszerben is gondolkodhatnak. → Lettek új buszok.
7. Sporthotel épül az olimpiai sportpark
területén. → Nem épült.
8. Új városi szabadidőközpont építése a
Püspökerdőben. → Nem valósult meg.

9. Vízi élménypark kialakítása. → Háromszoros áron, 21 milliárdért, de már építik.
10.Állatkerti fejlesztés is lesz, milliárdos
nagyságrendben. → Megvalósult.
11. A Győri Nemzeti Színház felújítása kívül-belül, húszmilliárdért. → Ebből Dézsi
polgármester új ötletei miatt egyelőre
nem lett semmi.
12. Új hangversenyterem a filharmóniának. → Nem halad a projekt.
13. Ahogy konferencia-központ is Győrnek. → Lásd az előző két pontot.
14. Kormányhivatal költözik majd a mostani helyéről a vízügyi hivatallal együtt.
→ Nem költözött, felújították az üvegpalotát.
15. Egyetemfejlesztés: digitális kompetencia-központot építenek. → Megvannak a tervek az új épületekre a kekszgyár egykori területén.
16.Az utolsó diplomáciai kérdés, ezért
még függőben van: Győr és Dunaszerdahely között négysávos út kiépítése. →
Nem történt meg.

Öt év alatt a felsorolt ígéretekből összesen négy valósult meg – több mint
elgondolkodtató.

Ellenzéki március 15-e Budapesten
A hatalom a népé címmel március
15-én 15 órától a Műegyetem rakparton kormányváltó nagygyűlést tart az
Egységben Magyarországért, vagyis
az egyesült ellenzék.

Forrás: nyomtassteis.hu

Megszorítás: az óvodákon akar spórolni
a győri önkormányzat

Az ország minden részéből várják az
embereket, hogy megmutassák az el
lenzék erejét, és megüzenjék Orbán
Viktornak: már csak napjai vannak
hátra a hatalomban.
3

