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Olcsóbb lehet a víz Heves megyében
Folytatódik a rezsicsökkentés Heves megyében is, a Fidesz-KDNP parlamenti frakciójának gyulai kihelyezett ülésén a közüze-

mi díjak további mérséklését kérték a kabinettől. A kormány immár nem a szolgáltatók, hanem az emberek pártján áll – mond-
ta a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Heves megyei szervezetének sajtótájékoztatóján Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő.

A Horváth László kormánymegbízottal közösen, az 
Egri Polgárok Házában megtartott  sajtótájékoztatón 
Nyitrai  Zsolt  az  előzményeket  felidézve  utalt  arra: 
2002 és 2010 között a szocialisták kormányzása ide-
jén a villany ára 100, a gázé 150, a vízé pedig 70 szá-
zalékkal emelkedett. Hozzátette: a Magyar Szocialista 
Párt mindig is a szolgáltatók pártján állt, nem az em-
berekén, ám 2010-ben az új kormány befagyasztotta 
ezeket a díjakat. Minderre nagy szükség volt, hiszen 
egy  átlagos magyar  család havonta 74  ezer  forintot 
fordított rezsire, ami hatalmas terhet jelentett, ezért 
határoztak úgy: tovább mérséklik a közüzemi díjakat.
Tudjuk,  hogy  ez  a  folyamat  nem megy  zökkenők 

nélkül – folytatta Nyitrai –, ám annyit megígérhetek, 
hogy  azon  szolgáltatókat,  akik  akadályozzák  a  díjak 
csökkentését, akik trükköznek, azokat le fogjuk törni.
A  honatya  elmondta:  a  legutóbbi  gyulai  frakció-

ülésen  felkérték Magyarország Kormányát,  folytassa 
ezen  a  téren  elkezdett  intézkedéseit.  Ezt  követően 
született meg a döntés, miszerint 2013. július 1-jétől 

a  szolgáltatók  csökkentsék  víz-  és  csatornadíjaikat, 
valamint a palackos gáz árát is. Ennek következtében 
egy magyar  család  éves  rezsiköltsége  évente  80-90 
ezer forinttal lesz kevesebb, ami havonta 7500 forint-
nyi megtakarítást jelent majd.
Nyitrai Zsolt végül arra kérte a Heves megyei ellen-

zéki képviselőket, hogy végre álljanak át a szolgálta-
tók  pártjáról  az  emberek  pártjára,  és  támogassák  a 
kormány törekvéseit.
Horváth  László  kormánymegbízott  arról  szólt, 

hogy  megkezdődtek  az  egyeztetések  a  vízművek 
képviselőivel,  ugyanakkor  továbbra  sem  világos, 
milyen módszerrel határozzák meg az árakat. Ugyan-
akkor a társadalom igazságérzetét az is sérti, hogy a 
vízműszolgáltató cégek vezetői több milliós fizetése-
ket vesznek fel.
Mindenesetre a kormányhivatal javaslatokat jutta-

tott el a kormánynak ebben a témakörben.
Fontosnak  tartjuk  –  szögezte  le  –,  hogy  a  szol-

gáltatók  integrációja  felgyorsuljon,  s  ezzel  tegyük 

átláthatóvá a költségeket, ugyanakkor azt is elenged-
hetetlennek tartjuk, hogy a vízművek a jövőben non-
profit módon működjenek,  s  ne  a  profit  növelésére 
törekedjenek.
Végül bejelentette: az árképzésnél figyelembe kell 

venni  a  helyi  adottságokat,  mert  elfogadhatatlan, 
hogy egy kis faluban többet fizessenek az emberek a 
vízért, mint a nagyobb városokban.

Kulturális örökség menedzsment konferencia Eger-
ben a Central Europe program – „HERMAN 4CE451P4” 
projektje keretében 2013. március 6-án 10.00 órától, 
helyszín: a Líceum.

A részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezéshez 
kötött. Regisztráció március 4-én, hétfőn 12.00 órá-
ig az orosz.helga@ph.eger.hu címen, vagy a 36/521-
923-as telefonszámon lehetséges.

Téma többek között a kulturális örökség Egerben, 
a megőrzés útjai és kérdései, a helyi szintű menedzs-
ment megközelítések kihívásai és lehetőségei, az 
örökségmenedzsment „jó gyakorlatai”.

Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő a té-
mában  tartott  sajtótájékoztatón  elmondta: 
a kormány ismét olyan döntést hozott, érté-
kelve Heves megye erőfeszítéseit, amely az itt 
működő önkormányzatok s az itt élő emberek 
életét  könnyíti  meg  azzal,  hogy  átvállalja  a 
települések  régi  adósságainak  jelentős  ré-
szét.  Horváth  László  kormánymegbízott  a 
megyét  érintő  döntésről  szólva  kifejtette, 
hogy az ötezer fő feletti települések estében 
megszületett  a  határozat.  Lőrinci  és  Füzes-
abony  tekintetében 40, Hatvan és Gyöngyös 
esetében 50,  Eger városát  tekintve pedig 60 
százalékos  adósság-elengedésről  döntött  a 
kormány. Mindez azt  jelenti, hogy Gyöngyös 
és  Hatvan  10  (500  milliós,  illetve  1,5  milli-

árdos  támogatás),  míg  Eger  20  százalékkal 
nagyobb  (4,5  milliárdos)  összeget  tudhat 
magáénak  az  előírt  40  százalékos  szinthez 
képest.  Összességében  az  öt  érintett  város 
közel  8  milliárdnyi  segítséget  kap  az  adós-
ságátvállalás révén.
Habis  László  országgyűlési  képviselő,  Eger 

polgármestere  méltatta  a  döntés  jelentősé-
gét, azt, hogy a mostani határozat – a nem-
régiben  kapott  egymilliárdos  támogatáson 
túl – további 900 millióval növelheti a megye-
székhely  pénzügyi mozgásterét.  A  város  első 
embere  szólt  arról  is,  hogy  az  utolsó  hosszú 
távú hitel 2030-ban jár le, így a mostani dön-
tés pozitív hatását közel húsz éven át érezhe-
tik az egriek.

Közel nyolcmilliárdos 
segítség a megye 
városainak
Az ötezer főnél nagyobb megyei települések közül Eger, Gyöngyös és 

Hatvan esetében a törvényben előírtnál nagyobb segítségről döntött a 
kormány az önkormányzatok adósságrendezése kapcsán.

Szeretetgulyás
122 adag gulyást osztottak szét Felnémeten, február utol-

só hétvégéjén. A  jótékony akciót Dósa Tibor királyi  főszakács 
szervezte.    A  városrész  most  választott  fertálymestere  több 
alkalommal szervezett már hasonló akciót, támogatói, barátai 
segítségével, s e körhöz a negyedmesterek testülete is csatla-
kozott. 


