Tisztelt Kővágóörsiek és Kővágóörsért Felelősséggel gondolkodó Polgárok!

„A Polgármester nem csinál semmit!” Ezzel a tevékenységemet elismerő népszerű mondattal
kezdeném monológomat! Senki ne számítson arra, hogy mentegetőzni fogok a továbbiakban,
ugyanis akik nem járnak nyitott szemmel, vagy nem akarnak meglátni történéseket, a közösség
és általam elért sikereket kudarcként élik meg, őket nem tudom és nem is akarom befolyásolni!
Engedjék meg, hogy az elmúlt 4 év történéseit összefoglalva, tényszerű fejlesztések
megidézésével, hitelt érdemlően alátámasszam az első mondatomban megfogalmazott kritikát. 7
pályázatot nyújtottunk be, amiből eddig 6 nyertes elbírált pályázatunk van, egy pedig még nincs
elbírálva, de jó eséllyel valószínű nyerő tud lenni.
Elnyert pályázati helyek és források:
- Pálkövei strand
26 millió
- Tűzoltószertár közösségi tér
20 millió
- EFOP
32 millió
- Zöldfa utca csapadékvíz elvez. 45 millió
- Erőgép beszerzés
7,1 millió
- Piac
45 millió
- Tetőtér fűtéskorszerűsítés
29 millió
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Önerős fejlesztések:
- Kossuth utca, Jókai utca járdák
24 millió
- Temető kerítés, térkövezés
4 millió
- Védőnői szolgálat új kialakítása
4 millió
- Játszótér építés
1,5 millió
- Közösségi tér tűzoltó szertár plusz térkő 1 millió
- Vice ispán szobor felállítása + híd
800.000.- LED világítás (közvilágítás)
32 millió
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75%-os támogatás intenzitású pályázati források kiegészítése:
- Tűzoltó szertár közösségi tér
5 millió
- Erőgép
2 millió
- Piac
15 millió
Az itt nem szereplő pályázatok 100% intenzitásúak. Minden pályázat tartalmaz sikerdíjat, ami
általában 6% és pályázat írási díjat, amelyik fejlesztés engedély köteles még tervezési díjjal is
kiegészül!
Reményeim szerint reális esélyünk van arra, hogy a ciklus végére elérjük a 300 milliós bűvös
határt a fejlesztések tekintetében úgy, hogy az önkormányzati vagyonból egyetlen fillért sem
herdáltunk el, csak egyfolytában gyarapítottuk azt! Az önkormányzati finanszírozást stabil

gazdasági alapra állítottuk, jelentős tartalékot képezve, ennek köszönhetően tettük alkalmassá a
települést, hogy tudjunk élni a pályázati lehetőségekkel!
Tisztelt érdeklődő, nem kívánom tovább untatni sokuknak unalmasnak tűnő gondolataimmal!
Köszönöm, hogy időt szentelt és elolvasta soraimat, amellyel bízom benne, sikerült
meggyőznöm a gondolatébresztő állítás, miszerint a „Polgármester nem csinál semmit!”
valóságtartalmáról!

Tisztelettel:
Horváth Dezső

