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MilliÃ³s kÃ¶lcsÃ¶nt vesz fel a Vadas
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MÃ¡r a jÃºliusi Ã¶nkormÃ¡nyzati Ã¼lÃ©sen is feltÅ±nÃ©st keltett, hogy a Vadas fÃ¼rdÅ‘ mintegy 3 milliÃ³ eurÃ³s bankkÃ¶lcsÃ¶n
kÃ©szÃ¼l felvenni, luxusbungallÃ³k megÃ©pÃ-tÃ©sÃ©re.
Azzal, hogy a kÃ©pviselÅ‘-testÃ¼let vÃ¡rosi telek- Ã©s vagyonÃ¡truhÃ¡zÃ¡srÃ³l dÃ¶ntÃ¶tt a fÃ¼rdÅ‘ javÃ¡ra, a Vadast
tulajdonkÃ©ppen feltÅ‘kÃ©sÃ-tettÃ©k, hitelkÃ©pessÃ©gÃ©t megerÅ‘sÃ-tettÃ©k Ã©s megfelelÅ‘ gazdasÃ¡gi alapot teremtettek a
hitelek Ã¡tszervezÃ©sÃ©hez, restrukturalizÃ¡lÃ¡sÃ¡hoz is. A Vadas felÃ¼gyelÅ‘tanÃ¡csa Ã©s a polgÃ¡rmester szintÃ©n okos,
megalapozott gazdasÃ¡gi dÃ¶ntÃ©snek tartja a vÃ¡rosi vagyon Ã©s telekÃ¡truhÃ¡zÃ¡st, Csepregi ZoltÃ¡n kÃ©pviselÅ‘ pÃ©ldÃ¡u
kifejtette, hogy a hitelek Ã¡tstrukturalizÃ¡lÃ¡sÃ¡val csak a kamatterheken mintegy 200 ezer eurÃ³t spÃ³rolhat a cÃ©g.
Ugyanakkor tÃ¶bb vÃ¡rosatya sokallja a kÃ¶lcsÃ¶n Ã¶sszegÃ©t. Szigeti LÃ¡szlÃ³ a pÃ©nzÃ¼gyi bizottsÃ¡g elnÃ¶ke pÃ©ldÃ¡ul Ã
gondolja, ahhoz kÃ©pest, hogy a luxusapartmanokkal mÃ©g nem vÃ¡lik egÃ©sz Ã©ves Ã¼dÃ¼lÅ‘kÃ¶zponttÃ¡ a Vadas, nagyon
komoly Ã¶sszegrÅ‘l van szÃ³. JÃ¡n Oravec polgÃ¡rmester viszont Ãºgy fogalmazott, a jÃ¶vÅ‘ tavaszra elkÃ©szÃ¼lÅ‘ bungallÃ³k
magasabb minÅ‘sÃ©gÅ± komfortfokozatot jelentenek, a gazdasÃ¡gossÃ¡guk pedig biztos, Ã©s meg fog tÃ©rÃ¼lni a belÃ©jÃ¼k
fektetett pÃ©nz, mert mÃ¡r most is tÃ¶bb, igÃ©nyesebb vendÃ©g foglalta le elÅ‘re a kialakÃ-tandÃ³ lakosztÃ¡lyokat. Hogenbuch
Endre, a Vadas igazgatÃ³ja szerint is jÃ³ lÃ©pÃ©s a bungallÃ³k megÃ©pÃ-tÃ©se.
-Az Ã¶sszeg valÃ³ban nem kevÃ©s, 3 milliÃ³rÃ³l beszÃ©lÃ¼nk, Ãºgy, hogy 2,5 milliÃ³ eurÃ³s kÃ¶lcsÃ¶nt veszÃ¼nk fel erre a
cÃ©lra, a Vadas pedig Ã¶nerÅ‘bÅ‘l 500 ezret tesz hozzÃ¡. Viszont mi, akik a Vadasban dolgozunk, tudjuk, hogy a jelenlegi
szÃ¡llÃ¡sok mÃ¡r elavultak Ã©s egyre nehezebben eladhatÃ³ak. Ugyanakkor a legjobb helyen lÃ©vÅ‘ szÃ¡llÃ¡sokrÃ³l van szÃ³, a
kereslet irÃ¡ntuk nagyon magas. Erre a legfÅ‘bb bizonyÃ-tÃ©k az, hogy jÃºlius elejÃ©n, amikor kÃ©t banneren hirdettÃ¼k meg a
Ãºj apartmanokat, elÅ‘jegyzÃ©sben Ã©s kedvezmÃ©nyes Ã¡ron, nos, - a fÅ‘szezon kivÃ©telÃ©vel, amit mÃ©g nem is Ã¡rultunk
Ã¶sszes hetet mÃ¡r most, jÃ³ elÅ‘re, szÃ¡z szÃ¡zalÃ©kban eladtuk. Ezekre a szÃ¡llÃ¡sokra, 10-20 mÃ©terre a medencÃ©ktÅ‘l na
nagy igÃ©ny van. Nem szabad elfelejteni, hogy hÃ¡rom csillagos minÅ‘sÃ©gben Ã©pÃ¼lnek meg az apartmanok, de olyan Ã¡ro
kÃ-nÃ¡ljuk majd Å‘ket, mint a mostaniakat. A rÃ¡juk fordÃ-tott kÃ¶ltsÃ©get tehÃ¡t mindenkÃ©pp behozzÃ¡k, a projekt ezÃ©rt
mindenkÃ©pp megtÃ©rÃ¼l. RÃ¡adÃ¡sul a Vadas pÃ©nzÃ¼gyileg jÃ³l Ã¡ll, megengedhetjÃ¼k magunknak ezt a beruhÃ¡zÃ¡st, e
semmikÃ©pp sem veszÃ©lyezteti majd a gazdÃ¡lkodÃ¡st â€“ fejtette ki lapunknak a fÃ¼rdÅ‘ igazgatÃ³ja.
Az Ãºj luxusbungallÃ³kat a Vadas idÃ©n Å‘sszel kezdi megÃ©pÃ-teni, jÃ¶vÅ‘ Ã¡prilisig el kell kÃ©szÃ¼lniÃ¼k. Az igazgatÃ³ sze
olyan korszerÅ± technolÃ³giÃ¡t hasznÃ¡lnak, amely fÃ¼ggetlen az idÅ‘jÃ¡rÃ¡stÃ³l, nem lesz beÃ¡zÃ¡s, szÃ©tfagyÃ¡s,
penÃ©szesedÃ©s. A Vadas Ã¶sszesen 11 luxusbungallÃ³t Ã©pÃ-ttet meg, 5,6, 7 lakosztÃ¡lyos Ã©pÃ¼letekrÅ‘l van szÃ³.
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