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KÖZMEGHALLGATÁS
Megrémült a polgármester a közmeghallgatáson, amikor szembesítették a valósággal.

Elvette a szót a közmeghallgatáson a dombóvári polgármester Naszvadi Endrétől, aki szembesítette őt és a „Természetesen 

Dombóvár” csapatát azzal, hogy a 2017. évi tevékenységüket alapvetően a pályázati bukások, a városi vagyon kiárusítása 

és a vállalkozások adóterheinek jelentős növelése jellemezte. Arra hivatkozva vette el a szót, hogy ezek nem közügyek. Vé-

leményünk szerint ezt szabálytalanul tette, a hozzászóló közügyekről beszélt, így 2 percben joga lett volna kifejteni vélemé-

nyét. Sajnos, a jegyző sem szólalt meg a vélhető törvénytelenség miatt. Naszvadi Endre ezért – nyilatkozata alapján – a köz-

igazgatási hivatalhoz fordul és bejelentést tesz a szabálytalan eljárás okán.

Naszvadi Endre elmondani szándékozott beszédét az alábbiakban tesszük közzé.

Meghallgathattuk a polgármesteri beszámolót, amiből azt tudtuk leszűrni, szerencse, hogy van egy országgyűlési képvi-
selőnk, aki épkézláb beruházásokat támogat, mint a kórházfelújítás, mentőállomás- és uszodafelújítás, mert egyébként a vá-
rosvezetés 2018-ra sem gondolkodik másban, mint szobortologatás a Béke parkban, kerékpársávok felfestegetése, és még eh-
hez is eladósítani készül a várost hitelekkel.

Ez is, de az Önök egész 2017. éves teljesítménye is szánalmas, tisztelt Polgármester Úr és „Természetesen Dombóvár” csa-
pata. Maguk a választásokon úgy hirdették magukat több videóban, hogy városgyarapítók, mára már pontosan látszik, hogy 
városszomorítókra gondoltak, csak elírás történt.

Miért is mondom ezt? Hát azért, mert Dombóvár 2017-es éve nem szólt másról, mint pályázati sikertelenségről, a városi 
vagyon kiárusításáról, főként amikor a legértékesebb vagyontárgyát, Gunaras-fürdőt is kiárusították potom pénzért.

Választási ígéretükkel ellentétben elköltötték a szennyvízberuházók sok millió forintját is folyó kiadásokra, eladtak jó né-
hány városi ingatlant, köztük a nővérszállót, eladták Gunaras 27%-át, már felparcellázva várja a sportpálya az eladást, lakó-
ingatlant hirdetnek a képújságban, és még sorolhatnánk a megmaradt városi vagyon kiárusításának szomorú, lesújtó moz-
zanatait. 

Az eladások mellé társult még a pénzbehajtás. A lakosság és a vállalkozások komoly, új terhekkel szembesültek vá-
rosunkban 2017-ben. Bevezették az ingatlanadót, elkezdték megadóztatni az egyéni vállalkozókat és az őstermelőket, és 
az év végére a panaszok, ellenállás ellenére megszavazták az idei példátlan mértékű földadót. Már a csekkek érkeznek…..
Mire számítanak? Azt hiszik, ha elsőre nem hagytuk, majd másodikra szó nélkül tűrjük, és hagyjuk, hogy megvalósítsák 
ennek az eszement mértékű sarcnak a bevezetését? 

Tüntetést akarnak? Megkapják!

De legalább készült volna valami nagy formátumú dolog, ha már ennyi mindent eladtak, ennyi plusz adót beszed-
tek! Nézzük meg, mit építettek, mire költik ezeket a pénzeket! Építettek üzemet, létesítettek munkahelyeket, voltak 
olyan fejlesztések, amik idevonzanák a befektetőket, amire büszkék lehetnénk? Semmi, nulla, zéró gazdaságfejlesztés!
Vannak helyette nagy számban elvándorló vállalkozások, van kiváló hullámvasút térkövezés, van ingyen zöldségosztogatás, 
tele a város eladó táblákkal az üzleteken, és tele Gunaras eladó nyaralókkal……….

Hát ezt hozták létre, ezt nevezik maguk városgyarapításnak.

Polgármester Úr is kiválóan gyarapított, a fél megyét feljelentgette, úgy beszélt a megye vezetőiről, mintha a hátsójából 
húzta volna ki őket, aminek meg is lett az eredménye, több milliárdos nagyságrendet bukott el Dombóvár fejlesztési pénzek-
ből. Ugyanakkor büszkén újságolja nagy plénum előtt, hogy már két milliárdot nyert a város mindenféle himi-humi pályáza-
tokon. A nyertes pályázatok jórészt olyanok, amikből persze rendezvényeket, meg lakodalmat lehet csinálni, és egy évig lehet 
belőle táncoltatni a népet, meg ingyen osztogatni, de azután itt marad a nagy büdös semmi. Nem kettő, hanem 20 milliárdot 
kellene nyerni és fejleszteni egy Dombóvár méretű városban, tisztelt képviselők, de maguk ebben csődöt mondtak.

Fel kellett volna ismerniük, hogy Gunarast nem eladni kellett volna, hanem visszavásárolni a többségi tulajdont, és Dom-
bóvár igazi kitörési lehetőségét kihasználva a fürdőt az ország legjobb gyógy- és konferenciaturista helyévé kellett volna ten-
ni, melyhez jól kapcsolódhatna az a kórházfejlesztés, mely az országgyűlési képviselőnknek köszönhetően most megkezdő-
dik. Ehelyett a beszedett pénzből semmi maradandót nem alkottak, ami az emberek jobblétéhez, Dombóvár kiemelkedésé-
hez, valódi fejlesztéséhez hosszú távon kellett volna, sőt eladták Gunarassal a jövőt, és még ennek a lehetőségét is! De tovább 
megyek, maga nem tanul a hibáiból sem, továbbra is pocskondiázza megyénk vezetőit, országgyűlési képviselőjét, így maga 
egy személyben továbbra is a dombóvári fejlődés gátja, és minden egyes hivatalban töltött napja súlyos veszteségeket okoz 
városunknak.

Ezért közérdekű bejelentéssel zárom mondandómat, és bejelentem, hogy valódi alternatív közmeghallgatást hívunk 
össze a választások lezárultával áprilisban, ahol a dombóvári lakosság ténylegesen kifejtheti véleményét az Ön és csapata 
ténykedéséről, és egyben megkezdjük a szennyvízberuházókkal, a földtulajdonosokkal, a fejlődést akaró vállalkozókkal az 
Ön eltávolítására irányuló tüntetéssorozatot is, mert nem hagyjuk, hogy a városi lakosok akarata ellen dolgozzon, sem azt, 
hogy teljesen tönkretegye, eladósítsa városunkat!             

          Naszvadi Endre
(Fizetett hirdetés)

*
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Új helyen a 
gépkölcsönző!
Február 19-től új helyre, a 

Dombóvár, Május 1. u. 1. alá 

költözik a D-Gép Gépköl-

csönző a Szigligeti utcából.

Az eddiginél jóval nagyobb, 
kb. 2000 m2-es telephelyen 
kényelmesebb kiszolgálással 
várjuk kedves ügyfeleinket.

Gépkölcsönzőnknél lehe tő-
sége van nagyteljesítményű 
takarítógépek, magasnyomá-
sú mosók, a kerti munkák-
hoz benzines fűnyírók, fűka-
szák, rotációs kapák, talajfú-
rók, térkövezéshez pl. tömö-
rítőgépek (dön gö lők, lap vib-
rá to rok), ezenkívül áram fej-

lesz tők, fúrók, vésők, he gesz-
tés tech nikai-, be to no zás  tech-
nikai eszközök, áll vá  nyok, 
létrák, stb. bérlésére. A köl-
csönözhető eszközök, illetve a 
bérlés feltételei megtalálhatók 
a www.d-gep.hu oldalon. 

Válassza ki a munka típu-
sához, folyamatához, az ön 
szakmai igényeihez legjob-
ban illő gépet, és forduljon 
hozzánk bizalommal!
D-Gép, Bugyi Norbert 

egyéni vállalkozó

Dombóvár, Május 1. u. 1.

(autókereskedés és 

autómosó között)

Tel.: 06-20/9275-689
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További álláshirdetéseket 

olvashat a 6. oldalon.

Állásbörze

Hazai egészségügyi szolgálta-
tóként és gyártóként, a piacon 
meghatározó szerepet betöltő 
cégünket a folyamatos fejlődés és 
innováció jellemzi. Célunk ügyfe-
leink magas színvonalon történő 
kiszolgálása kiváló minőségű ter-
mékeinkkel, szolgáltatásainkkal.

Főbb feladatok:
• Látogatási tervek készítése és vég-

rehajtása
• Háziorvosok látogatása, a cég ter-

mékeinek a bemutatása
• Partnerkapcsolatok kialakítása, mű-

ködtetése, folyamatos kapcsolat-
tartás a partnerekkel

• Új piaci lehetőségek keresése
• Termékképviselet, termékmenedzs-

ment
• Statisztikák, ügyfél elégedettségi 

vizsgálatok, piaci jelentések ké-
szítése

• Bemutatók, prezentációk szervezé-
se, azokon való aktív részvétel

A munkakör sikeres ellátáshoz 
szükséges tulajdonságok:
• Pozitív, megoldás-orientált hozzá-

állás

• Magas munkabíró képesség
• Rugalmasság
• Kiváló szervezőkészség
• Magas szintű empátia
• Diplomáciai érzék
• Kimagasló kommunikációs képesség

Elvárások:
• Kereskedelmi diploma, vagy felsőfo-

kú egészségügyi végzettség
• Orvoslátogató munkakörben szer-

zett tapasztalat
• Felhasználói szintű Office ismeret
• B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelent:
• Értékesítési területen szerzett ta-

pasztalat

Munkavégzés helye: 
Rugalmas munkavégzési hely – So-
mogy megye, Tolna megye, Baranya 
megye, Fejér Megye (Cégünk közpon-
ti irodája Budapesten található)

Amit kínálunk:
• Kemény piaci versenyt és szakmai 

kihívást
• Korrekt vezetői támogatást
• Önálló munkavégzést

25 éve gyógyászati segédeszköz gyártással és
 -forgalmazással foglalkozó cég,

diplomás munkatársat keres
TERÜLETI KÉPVISELŐ / ORVOSLÁTOGATÓ 

munkakörbe Dél-Dunántúli munkavégzésre

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük,
küldje el fényképes önéletrajzát, jövedelemigény megjelölésével

a job@victofon.hu e-mail címre.

Munkatársat keres? Hirdesse nálunk! Akár azonnali megjelenéssel a www.infodombovar.hu portálon az állásajánló rovatban 
(Facebook megosztásokkal) és a Dombóvár és körzete Szuperinfóban az Állásbörze rovatban (17.000 példányban)
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JÁRMŰ 

Simson motort vásárolnék, más 
régi motor is érdekelhet, üzem-
képtelen is. 06-20/351-3711

Készpénzért autóját, teherau-
tóját megvásároljuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.: 
+36-70/669-7777

Nagy kerekű, elektromos kerékpár 
eladó. Tel.: 06-30/305-7202

SZOLGÁLTATÁS 

Televízió javítást vállalok, 

LCD-t, hagyományost, Dom-

bóvár-Szőlőhegy, 06-74/465-

669, 06-30/6627-813, 06-

30/2981-697, Molnár

Ha fodrászra van szüksége, hívjon 
bizalommal, Dombóváron és von-
záskörzetében házhoz megyek. 
Tel.: 06-30/467-4235

Dombóvár és környékén vállalok 
kőműves munkákat, hideg-meleg 
burkolást, térkövezést, gipszkarto-
nozást, hőszigetelést, festést. Tel.: 
06-30/222-9175

ÁLLÁS 

Betanított dolgozókat keresünk 
Győr-Moson-Sopron megyei 
partnerünkhöz. Magas bér, 
ingyenes szép szállás, utazás 
térítés. 06/30-511-4219.

Keresek CNC forgácsolót 
Dombóvárra, lakatosokat, minő-
sített hegesztőket Kaposvárra. 
Molnár 06-30/474-1952

Munkatársat keresünk autóalkat-
rész számítógépes rendszerű rak-
tározására a nagyberki autóbontó 
telephelyére. Karosszérialakatos 
és autószerelő végzettség előny. 
Önéletrajzokat a berkibonto@
gmail.com címre várjuk.

Dunaújvárosba keresünk kőmű-
veseket és zsaluzásban jártas 
ácsokat hosszú távú munkára. 
Kiemelt bérezés! Szállás megold-
ható. Érd.: 06-70/772-6606.

INGATLAN DOMBÓVÁR 

Dombóvár belvárosban 250 m2-
es, polgári ingatlanban üzlethely-
ség +3 szobás, összkomfortos 
lakás működő üzlettel azonnali 
költözéssel sürgősen eladó vagy 
kiadó. CSOK, hitel igénybevehető. 
Irányár 21 MFt. 06-30/901-9938

Eladó Dombóváron a Vasút soron 
2 szobás, 67 m2-es lakás udvar-
ral, kerttel. Iár: 3,5 MFt. Érd.: 06-
20/4892-912

KIADÓ 

Dombóváron kétszobás lakás a 
Dombó Pál u-ban kiadó. 50.000 
Ft/hó +rezsi, 2 havi kaucióval. Tel.: 
06-70/429-1353

Garázs kiadó /18 m2/ Dombóváron, 
Hunyadi téren a víztorony mögött. 
Tel.: 06-30/9472-430

Külön bejáratú, berendezett 
albérlet kiadó egy becsületes, 65 
év körüli, egyedül élő hölgynek. 
Palackos gáztűzhelyet keresek. 
06-30/7178-263

Dombóváron családi házrész 
hosszú távra albérletbe kiadó. Tel.: 
06-70/883-7924

INGATLAN VIDÉK 

Kaposvárhoz közel, Nagyberkiben 
110 m2-es családi ház szuterinnel, 
ház alatti garázzsal, ipari árammal 
eladó. Ir.ár: 9 MFt, Tel.: 82/423-
326

Kaposvárhoz közel, Nagy ber-
kiben, 6139 m2-es szőlőhegyen 
szőlő, gyümölcsös gazdasági épü-
lettel eladó. Méhészeknek, vadá-
szoknak megfelelő. Ir.ár: 1,1 M Ft, 
Érd: 82/423-326 

Kaposszekcsőn egy 80 m2-es, 
3 szobás, összkomfortos, gáz-
fűtéses családi ház, új tetővel, 
garázzsal, melléképületekkel, nagy 
telekkel eladó. Iár: 5,8 MFt. Érd.: 
06-30/871-7689

Szakcs központjában 2 szoba, 
előszobás családi ház garázzsal, 
pincével, gazdálkodásra alkalmas 
melléképületekkel, 2822 m2-es 
területtel eladó. Irányár: 4,9 MFt. 
06-30/541-1694

ÁLLAT 

Előnevelt csirke megrendelhető. 
Vörös kettőshasznú 410 Ft/db. 
Master-kendermagos-kopaszn-
yakú 425 Ft/db.Fehér húshibrid 
460 Ft/db. Ellenőrzött, vakciná-
zott állományból, szállítással. 06-
20/9391-895, 06-20/5494-822

Hízó 1 db 110 kg-os és 5 db 25-30 
kg-os süldő eladó Dombóváron, 
450 Ft/kg. Érd.: 06-30/7820-049

Tyúk, 14 hónapos, tollas, nem 
ketreces, nem kitojt 690 Ft/db. 
kacsa, fehér, hápogós, 3 kg-os. 
690 Ft/kg. Ingyenes  szállítás. 06-
70/776-3007

Malacok, süldők eladók. Tel.: 06-
20/228-0949

ÁLLÁS 
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TÁRSKERESÉS 

Csinos, egyedülálló, komoly 
szándékú,  20-30 év körüli hölg-
gyel ismerkednék. 30-as, káros 
szenvedélyektől mentes férfi vagy-
ok. 30/540-8945.

RÉGISÉG 

Magas áron vásárolok régi 
bútorokat, festményeket, fal-
iórákat, porcelánokat, hagyatékot. 
74/435-209.

 OKTATÁS 

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Vendég látás szer-
vező, Vendéglátó üzletvezető, 
Ven déglátó Eladó, Aranykalászos 
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/637-
4750. www.minervakft.hu (E-
000909/2014/A001-A011)

KERESEK 

Palackot vásárolok (PB, ipari 
gáz). Tel.: 06-20/9275-689.

VEGYES 

Mélyhűtő láda 2 éves, 250 literes 
eladó. Érd.: 06-30/292-1646

Vásárolnék lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gép-
satut, üllőt, CO hegesztőt, műsze-
részesztergát, marógépet, komp-
resszort, invertert, kis gépeket. 
0670/624-5475

4 db horgászbot, 500 db kisméretű 
tégla, 160 L-es hűtő, Orion színestv 
eladó. Tel.: 06-30/891-5823

Elektromos talpmasszírozó és 
székre helyezhető hátmasszírozó 
olcsón eladó. Érd.: 06-72/333-
278.

200 L-es fagyasztóláda, 2,5 fiókos 
fagyasztószekrény, és nagyképer-
nyős tv eladó. Tel.: 06-74/464-749

Masszőrágy Dombóváron eladó. 
Tel.: 06-20/470-5315

Búza, kukorica és napraforgó 
zsákolva eladó, szállítás megold-
ható. Tel.: 06-30/9562-815

Faragott falióra eladó 10.000 Ft-
ért Dombóváron. Érd.: 06-20/486-
4174

Tűzifa, körfűrész 220V, szecska-
vágó, garázsajtó vaskeretben, 4 
db acélfelni gumikkal eladó. Tel.: 
74/469-773, 06-70/206-1256 dél-
utáni órákban.
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