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Tisztelt Monoriak! 
 
Az előkészítés alatt álló sportcsarnokunkkal összefüggésben, az országos médiában is megjelent 
félinformációkra és sejtetésekre ezúton szeretnénk határozott, egyértelmű választ adni. 
 
A „hírek” által sugalmazott, félrevezető, pontatlan tájékoztatással szemben egyértelműen 
szeretnénk leszögezni, hogy önkormányzatunk igyekezett a kezdetektől körültekintően, az 
érintett civil szervezetek, intézmények bevonásával, véleményének kikérésével, a nagy 
nyilvánosság előtt, teljesen átláthatóan meghozni a csarnokkal kapcsolatos valamennyi eddigi 
döntését. Ezt fogjuk tenni ezután is. 
 
Kollégáinkkal az előkészítés során nyolc, az elmúlt évtizedben megvalósult, vagy építés alatt álló 
csarnokot néztünk meg a telepítés, építészet, üzemeltetési tapasztalatok oldaláról is. 
 
Nyilvános, a helyi civilek, intézmények előtt és a nyílt testületi ülésen is többször tárgyalt 
előterjesztés készült, melyek a lehetséges helyszíneket veszi számba és objektíven vizsgálja az 
adott telepítés előnyeit, hátrányait, a benne rejlő lehetőségeket és veszélyeket. 
 
Az egyeztetések alapján a vásárteret önkormányzatunk végül elvetette, hiszen messze van a 
városközponttól, és az iskolák, testnevelő tanárok legfőbb érve az volt, hogy az intézményektől is 
távol esik, gyalogosan a gyerekeknek nehezen megközelíthető. 
 
A Balassi úti, a GWH Kft. tulajdonában álló terület ugyanakkor több iskolából is könnyebben 
elérhető, az uszodánk és a sporttelepünk közvetlen szomszédságában van, megfelelő méretű és 
lehetőséget ad arra, hogy városunk valódi sportközpontot létesítsen ott, kihasználva a néhány 
méteren belül található sportlétesítmények szinergiáit! 
 
A vételárral kapcsolatos felvetésekre: 

- 2009-ben, a szocialista-szabaddemokrata kormány idején, amikor az önkormányzat az 
ingatlant eladta, válságban volt az építőipar, válságban volt a lakáspiac. Alig volt kereslet 
a hasonló, befektetésre, főleg lakásépítésre alkalmas ingatlanokra. 

- Az önkormányzatok többsége az előző, balliberális kormányzat idejére, 2009-re 
eladósodott, azokat a polgári kormányzat csak később konszolidálta. A vételár akkor 
fontos volt a város költségvetésében. 

- A családi adókedvezménynek, a családi otthonteremtési támogatási rendszernek 
köszönhetően az elmúlt hónapokban jelentősen felértékelődtek a lakóingatlanok 
építésére alkalmas telkek.  

- Az eladó GWH Kft-nek nem állt szándékában a telek értékesítése, a Balassi úti ingatlanra 
társasházak építésére tervdokumentációval rendelkezett. Ha az önkormányzat nem veszi 
vissza, ott 118 lakást és 19 sorházat épített volna – nyilvánvalóan sokkal nagyobb 
haszonnal. 

- A négy-öt, méreténél és elhelyezkedésénél fogva szóba jöhető lehetséges helyszín között 
sajnos csak egy volt önkormányzati tulajdonú, a vásártér. A másik háromért szintén fizetni 
kellett volna, volt, amelyikért többet is.  

- Az ingatlanra a szerződéskötés előtt független értékbecslés készült, mely a vételárat 
alátámasztotta. 
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