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Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. december 21-én 
megtartott közmeghallgatásán. 
 
A közmeghallgatás helye: Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ színházterme 
           Kunhegyes, Szabadság tér 7. 
 
Jelen vannak: Szabó András polgármester elnökletével: 
 Dr. Horváth Lajos, Kontra József, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy 

Kálmán, Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna, Szabó István és Vincze László 
önkormányzati képviselők. 

 
Jelen vannak továbbá: Dr.Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Szabó György a 

Városi Gyámhivatal vezetője, Bibókné Simon Mária a kiskincstári csoport 
vezetője, Répászky Gabriella törzskari csoportvezető, Szabó József a 
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője tanácskozási joggal 
meghívottak, valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető és 61 fő 
érdeklődő. 

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelent minden résztvevőt, a 
képviselőtestület tagjait, a Polgármesteri Hivatal munkatársait és a lakosság köréből 
jelenlévő érdeklődőket. 
Megállapítja, hogy a közmeghallgatás határozatképes, azon a képviselőtestület mind a ki-
lenc tagja jelen van. 
Az ülést 17 órakor megnyitja. 
 
A közmeghallgatás a lakosság körében közhírelésre került az önkormányzati újságban.  
A rendezvénynek egy napirendi pontja van, polgármesterként egy rövid beszámolót tart az 
elmúlt év eredményeiről, eseményeiről, majd a szóbeli beszámolót követően néhány 
képben bemutatásra kerülnek a fontosabb városi események, önkormányzati eredmények. 
Ezt követően a képviselőtestület lehetőséget adott Nagy Kálmán református lelkésznek, 
hogy bemutassa azt a projektet, amit a volt munkásőr bázison szeretne a Református 
Egyházközség megvalósítani.  
Az elhangzott tájékoztató után várják a lakosság köréből a kérdéseket, felvetéseket. 
 
Ezt követően az alábbiak szerint számol be a 2010. évben történtekről: 
 



 
 

„Tájékoztató Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi feladatainak teljesítéséről 

Tisztelt Lakótársaim ! 
 
Szeretettel köszöntöm Önöket a 2010-es év közmeghallgatásán, amikor beszámolok 
Önöknek az év leglényegesebb történéseiről. 
2010 a választások éve volt, tavasszal országgyűlési képviselőket választottunk, ősszel 
pedig polgármestert és önkormányzati képviselőket.  
Országos szinten mindkét választás a Fidesz elsöprő győzelmét hozta, ez településünkre 
vetítve is igaz, Fidesz többséggel alakulhatott meg október 12-én az új, immár a 
polgármesterrel együtt kilenctagú képviselő-testület (Polgármester + 5 képviselő Fidesz, 2 
képviselő MSZP, 1 képviselő független). A továbbiakban is a megkezdett úton kívánjuk 
folytatni munkánkat.  Köszönöm, hogy ehhez a bizalmat megszavazták. 
A 2009-es év a gazdasági válság éve volt, aminek hatása 2010 évben is érzékelhető volt. 
Egyre több a szegény sorsú ember, aki nehezen tud megbirkózni számlái kifizetésével, 
mindennapi megélhetési gondokkal küszködik. Az önkormányzat igyekszik segíteni a 
rászorulóknak, segélyeket és tüzelőt osztani. Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben 
is közel 120 személynek utaltunk ki december 15-én 2-2 q tűzifát. Sajnos az önkormányzat 
pénzügyi lehetőségei is szűkösek, egyre kevesebb jut segélyezésre. Ebben az évben 
csökkentenünk kellett a segélyezésre fordítható keretösszeget, így is közel kettőmillió 
forintot költöttünk átmeneti segélyekre, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásból közel 
félmillió forintot fizettünk ki.  
Az anyagi és természetbeni segítségnyújtáson kívül minden évben szeretnénk egy-egy 
alkalommal kiemelt figyelmet fordítani a város lakosságának egy-egy rétegére, így az 
idősekre, tanulókra és kiemelkedő egyéniségekre.  
Karácsony előtt köszöntjük a város 65 év feletti lakosait és gesztus értékű ajándékkal 
kedveskedünk részükre egy meghitt ünnepség keretében. 
A tanév vége előtt köszöntjük mindazokat a diákokat és nevelőiket, akik megyei vagy 
országos versenyen tanulmányi – kulturális és sport eredményeikkel öregbítették 
hírnevünket. 
Kitüntetések átadásával elismerjük mindazokat, akik életük, munkásságuk során 
Kunhegyest szolgálták, többet tettek, mint egy átlagpolgár. Ebben az évben alapítottuk és 
elsőként adtuk át a „Kunhegyes Város Díszpolgára” kitüntető díjat Dr.Borsos Imre 
háziorvosnak és Pál Károlynak, a szerbiai Feketics település tanácsa elnökének.  
A 2009-es évhez hasonlóan 2010-ben sem számolhattunk a bevételek növekedésével, hisz 
a gazdasági válság hatásaként a településünkön gazdálkodó cégek, vállalkozások esetében 
is csökkent a bevétel, ami az önkormányzat iparűzési adó bevételében is látszódik. Azt 
viszont örvendetes ténynek tartom, hogy a településen jelentősen nem csökkent a 
vállalkozások száma, nem voltak tömeges elbocsátások, amiből arra lehet következtetni, 
hogy mindenki a maga módján küzd a fennmaradásáért. Ez elmondható az önkormányzatra 
is. Évről-évre kevesebb az önkormányzatokat megillető központi finanszírozás, ami 
takarékossági – megszorító intézkedésekre kényszerít bennünket.  
A kormány megszorító intézkedései ellenére önkormányzatunk feladatait 2010-ben is jó 
színvonalon látta el. A csökkenő tendenciájú normatívák mellett sajnos a gyermeklétszám 
is drasztikusan fogy, egyre kevesebb az első osztályba beíratkozók száma.  Az egyre 
rosszabb feltételek ellenére 2010-ben is sikerült talpon maradni, minden hónapban sikerült 
a bérekre a pénzt előteremteni, sikerült számláinkat, ha késve is, de kiegyenlíteni.  
Minden lehetőséget megragadunk, hogy talpon maradjunk. A Családsegítő Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat továbbra is a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásának 
fenntartásában működik. Így a társulási formában történő feladatellátást a központi 



 
 

költségvetés előnyben részesíti, pótlólagos támogatásokat biztosított az intézmény részére. 
A közművelődési feladatainkat is társulási keretek között látjuk el. A Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ feladatellátásához csatlakozott önkormányzatok: Tiszaroff, 
Tiszagyenda, Tomajmonostora, Tiszaszentimre, Tiszaigar és Nagyiván.  
Már több éve társulási formában működtetjük az általános iskolát és óvodai intézményt is, 
jelenleg nincs olyan intézményünk, mely ne társulási keretek között működne. A társulási 
döntések indoka egyértelműen a jobb finanszírozási feltételek elérése és a településünk 
mikrotérségi szerepének erősítése. 
 
Fejlesztéseinkről: 
2010. évben is a fejlesztési pályázatokhoz az önerőt sikerült megteremtenünk az 1,1 
milliárdos kötvény lejegyzéssel. Fejlesztési eredményeink önmagukat igazolják, melynek 
nyomán épül, szépül településünk.  
Ezek után szeretném az ez évi nagyobb fejlesztéseinket röviden bemutatni.  
 
Hosszú-hosszú előkészítő munka után ez év májusában megkezdődhetett a mikrotérségi 
tornaterem építése, amelynek a küzdőtere 20x40 méter, tehát hivatalos kézilabda, illetve 
kispályás labdarúgó mérkőzések megrendezésére is alkalmas lesz és ezer néző 
befogadására nyílik lehetőség. Az építkezés már szinte befejezést nyert, jelenleg még belső 
munkálatok folynak, a beruházás végső befejezésének határideje: 2011. január 17. Az 
ünnepélyes átadásra tavasszal kerül sor, amelyre a város minden polgárát ezúton is 
szeretettel meghívom. 
A Közalapítványunk eszközfejlesztésére is nyertünk pénzt a LEKI pályázaton, erre a célra 
21 millió forintot költöttünk, munkaeszközöket, gépi adaptereket, szerszámokat 
vásároltunk, mely a közcélú munkások munkavégzésének hatékonyságát növelheti, illetve 
a városgazdálkodási feladatok ellátását segíti. A pályázat keretében sikerült felújítani a 
Dózsa György út és Rákóczi út járdáit is. 
86 millió forintot nyertünk még pályázaton a kompetencia alapú oktatás fejlesztésére, 
melynek során a pedagógusok képzettségi szintjét tudtuk növelni, illetve eszközök 
vásárlásával az oktatás hatékonyságát, színvonalát emelni.  
44 millió 938 ezer Ft támogatást nyertünk a főtér felújításának második ütemére, amelynek 
során a park mozi felőli része teljes egészében megújult. Szökőkút, ivókút került 
kialakításra, amelyet felújított sétány, díszkert határol. A felújított parkrész és a Városháza 
között egy rendezvénytér került kialakításra, amelyet a karácsonyi ünnepségek 
megrendezésére már birtokba is vettünk. Itt került felállításra a kivilágított rénszarvasok – 
szánnal és új elemként a betlehemes, amelyet Czupp Pál, városunk népi iparművésze 
készített.  
E pályázat keretében bővítettük a játszóteret további elemekkel, amely nemcsak a 
gyerekkorú, hanem a fiatalabb korosztály kikapcsolódását – fölösleges 
energiatartalékainak levezetését is szolgálja.  
Az önkormányzati utak fejlesztésére 83 millió 513 ezer Ft támogatást nyertünk, amelyből 
megvalósulhatott a Gyepszél utca és Árpád krt. aszfaltburkolatának teljes felújítása. 
A nevelési-oktatási intézmények felújítása és korszerűsítése a szűkös anyagi lehetőségek 
ellenére is folyamatos volt. A Kunhegyesi Általános Iskola részére elsősorban nagy értékű 
és nagy mennyiségű informatikai eszközök beszerzése valósult meg pályázati forrásból, 
valamint folyamatos a már meglévő tárgyi eszközök cseréje, szintén pályázati forrásból.  
A TIOP program keretében a városi könyvtár informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére 
4 millió 626 ezer Ft támogatást nyertünk, melyből a könyvtár részére informatikai 
eszközök és szoftverek kerültek beszerzésre. Ugyancsak pályázati forrás felhasználásával 
megkezdődött a könyvtári állomány számítógépes feldolgozása, amely által on-line 



 
 

adatbázis válik elérhetővé.  
A leghátrányosabb kistérségen belüli LHH pályázaton 195 millió Ft támogatást nyert 
önkormányzatunk, amelynek részeként már elkezdődött a Művelődési Központ külső 
hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje. E program részeként valósul meg a központban 
járdák, parkolók, sétálóutca és piaccsarnok építése, a református és katolikus templom 
külső felújítása és 10 buszváró felújítása. 
Tiszafüred kistérség településeihez kapcsolódva pályáztunk az Öregek Napközi 
Otthonának új épületére, amely a Dózsa u. 14-ben, a régi iskola helyén valósul meg. Az 
épület bontása megkezdődött, az új épület építése jövőre kezdődik el. A beruházás 
bekerülési költsége 48 millió Ft. 
Az előzőleg felsoroltak többsége már megvalósult, de több mint 3 milliárd fejlesztést 
készítettünk elő, melyek reményeink szerint 2011 évben elkezdődhetnek.  
Első ilyen: Abádszalókkal közösen pályáztunk a szennyvíztisztító telep fejlesztésére, 
illetve a két városban a szennyvízhálózat teljes körű kiépítésére. Pályázatunk az első 
fordulón sikeresen túljutott, már a második körben is sikeresen vettük az akadályokat. 
Sajnos a pályázati rendszer bürokratikussága miatt egy-egy pályázat esetében több év 
eltelik, mire a megvalósítás fázisába kerülhet. A kormány ígérte, hogy ezen változtatni fog. 
Ez a pályázatunk is már több éve húzódik, a megvalósítás első határideje 2010 volt, 
azonban reméljük, hogy a döntést követően a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után már 
2011-ben megkezdődhet az építkezés. A beruházás bekerülési költsége 2,2 milliárd forint.  
A következő pályázatunk a Vásárhelyi Tervhez, vagyis a tározóhoz kapcsolódik, melynek 
során Kunhegyes egy részén rendbe tesszük a belvízcsatornákat és a Kakatot. Ezt nagyon 
fontos feladatnak tartjuk, mivel az utóbbi időben a rendkívüli csapadékos időjárás 
következtében megnövekedett a belvízveszély. A védekezési feladatokat az önkormányzat 
ellátja, azonban a végleges megoldást a belvízhálózat kiépítése jelenthetné. A megvalósítás 
során a Kakat piactér előtti részén a meder kővel lesz burkolva, a Tűzoltóság előtt és a 
Mirhó-köz Petőfi utca közötti szakaszán pedig cölöpös meder kialakítás lesz. Erre a 
pályázatra bruttó 637 millió forintot nyertünk.  
Azt gondolom, ha ezek a fejlesztések megvalósulnak, Kunhegyes város nagymértékben 
fejlődik, lakosságának életminősége javulni fog. 
Már második éve nagy feladatot kaptunk az „Út a munkához” program megvalósításával. 
Ebben az évben a közcélú munkavégzésben havi átlagban 228 személyt foglalkoztattunk, 
így összesen több, mint 400 személy kerülhetett be a programba. Ez azt is mutatja, hogy a 
városban a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. Ennek a foglalkoztatási formának 
az összes költsége Kunhegyes vonatkozásában 168 millió Ft, melyből a város 
költségvetését megközelítőleg 8,5 millió Ft-tal terhelte (95 %-os a támogatottság). 
Ez a program 2011. január 1-től megváltozik, hogy jobb lesz, vagy sem, majd a 
gyakorlatban megmutatkozik.  
Annak ellenére, hogy az önkormányzatnak nincsenek jogai és eszközei 
munkahelyteremtésre a Képviselőtestület törekszik a munkanélküliség csökkentésére, ezzel 
együtt a város foglalkoztatási helyzetének javítására. Ennek érdekében együttműködik a 
város munkáltatóival, igyekszik saját foglalkoztatási lehetőségeit kimeríteni és az erre 
rendelkezésre álló költségvetési forrásokra pályázni.  
A magán- és társas vállalkozások munkahelyteremtő elképzeléseit, szándékait, a 
kiegyensúlyozott foglalkoztatási struktúra kialakítása érdekében minden lehetséges 
eszközével támogatja, például: 

- a telephely-létesítési szándékkal érkező vállalkozások számára a tevékenységhez 
szükséges földterületet jelképes áron biztosítja; 

- az önkormányzat a tulajdonában lévő – használaton kívüli – ingatlanokat munka-
helyteremtésre térítésmentesen felajánlja; 



 
 

- iparterületen vállalkozás céljára alkalmas területen telekmegosztást hajtottunk vég-
re, stb. 

Ezt a lehetőséget kihasználva jelentkezett egy kínai vállalkozó, aki településünkön szeretné 
tevékenységét bővíteni. Ehhez a szükséges előkészítő munkálatok már el is kezdődtek. 
Összességében elmondhatom, hogy az önkormányzat működőképességét 2010 évben is 
fenn tudta tartani, kiemelt feladataihoz a pályázati lehetőségekkel élve jelentősen növelte a 
rendelkezésére álló saját forrás összegét, ezzel biztosítva az intézményi működés zavarta-
lanságát, a fejlesztések megvalósulását. 
Ennyiben próbáltam összefoglalni a 2010-es évet, mely akkor lesz teljes, ha a modern 
technika segítségével, képekkel is kiegészítem a beszámolót.  
 
A képes beszámolót követően felkéri Nagy Kálmán önkormányzati képviselő, református 
lelkészt, hogy tartsa meg prezentációját.  
 
Nagy Kálmán kommentálva a látottakat elmondja, mindenki előtt ismert a bázis főépülete. 
Jelenleg a meglévő főépülete a bázisnak palatetővel fedett, amit magáról a főépületről, 
illetve minden egyes más épületről le kell szedni, mert a palatetőhöz most már nem adják 
ki a működési engedélyt, mivel azbeszttel terhelt. Ezért az épületeket cserépfedéssel 
tervezik. A meglévő épület ugyanúgy maradna, kivéve magát a tetőfedést, ami cserép 
lenne. Ebben az épületben lenne elhelyezve az ajtótól jobbra a balneológiai központ. Négy 
olyan helyiségben képzelik el ezt a balneológiai központot, ahol a gyógyító munka folyna. 
Lenne egy olyan helyiség, ahol négy ágyon elektromos kezelések történnének, egyszerre 
négy személynek a kezelése folyhatna megfelelő elszigeteléssel. Mintegy 35-36 fajta 
kezelést lenne képes adni az a szolgáltatás az elektromos kezelőben, amit elképzelnek. A 
másik egy úgynevezett vizes-elektromos kezelés lenne a balneológiai központban, ahol a 
tangentor, a víz alatti masszázs, a szénsavfürdő, illetve a négyrekeszes galván lenne 
elhelyezve. Itt egyszerre három személynek a kezelése folyhatna, ha teljes kapacitással 
működik ez a kezelőhelyiség. A harmadik a gyógymasszázs helyiség lenne, ahol szintén 
négy ágyat szeretnének elhelyezni, és egyszerre négy személynek a masszírozása 
folyhatna. A negyedik helyiség az az iszapkezelés, ott is négy ágyat szeretnének elhelyezni 
és a hévízi gyógyiszappal történő kezelést szeretnék folytatni. Tehát az ajtótól jobbra lévő 
részen lenne a földszinten ezeknek az elhelyezése. A másik épület, ami a főépület mellett 
van, a fáktól eltakarva látszik, e közé a két épület közé épülne be az általuk elképzelt 
medencetér. Két medencét terveznek, ami tulajdonképpen hat medence lenne, mert a két 
nagymedencében lenne egy-egy olyan sarok, ahol a hidromasszázs, egy wellnesz elem 
lenne, hidromasszázs szolgáltatást tudnának nyújtani az ott lévőknek és mindegyik 
nagymedencénél lenne olyan kismedence, ahol a súlyfürdő, mint gyógyító elem kerülne 
előtérbe. Itt a medencetérben lenne a medencetorna, a vízitorna gyógytornász vezetésével.  
A főépület melletti kisebb épületben ott lenne elhelyezve a férfi-női szociális blokk, egy 
száraz tornaterem és az orvosi rendelő a megfelelő kiszolgáló helyiségekkel. A főépület 
emeleti részén lennének szállodai szobák, összesen 16 szobát tudnak kialakítani. Egy olyan 
szoba lenne, a kiemelt homlokzattal, amely lakosztály szintű szolgáltatást tudna nyújtani. 
Az emeleten lévő szobák mindegyike önálló vizesblokkal rendelkezne, alapjában kétágyas 
elhelyezést tudnának biztosítani, de a nagyobb szobák pótágyazhatók, tehát a kihúzható 
fotelágy akár négy és ötágyasra bővíthető. A medencetér teteje is ugyanarra a szintre lenne 
felemelve, mint a nagyépület. Azért is mert nagy a páralecsapódás, minél nagyobb tér 
legyen, és ezek az ablakok biztosítanák a medencetérnek a szellőztetését.  
A főépülettől balra ott található egy épület, ami korábban gazdasági egységként, 
tanteremként funkcionált, később laktak is ebben az épületrészben. Ebben az épületben 
lenne elhelyezve két konferenciaterem. Az egyik egy 100 fős terem lenne, a végében pedig 



 
 

egy 40 fős konferenciaterem. Mind a kettőnek önálló bejárata lenne és középen is meg 
lehetne közelíteni ezeket a termeket és innen nyílna, erről a folyosóról a vizesblokk, amely 
férfi-női vizesblokkot jelent. Ennek a folyosónak a végén lenne elhelyezve a 
szinkrontolmács stúdió, ha van rá igény, akkor nemzetközi konferenciákat is lehessen 
tartani.  
Ez az épület most is áll, egy lapostetős épület jelen állapotában, ami a kazánház volt. Az 
előzetes tervek alapján nem igazán kazánházként funkcionálna, lesz olyan része, hogy 
kazán is lesz beleépítve, elsősorban pelletkazánban gondolkodnak és nem gázkazánban. A 
pelletkazán azért jelentene nagy előnyt, mert mezőgazdasági melléktermékeket, akár 
zöldhulladékot, esetlegesen a temetőben lévő felhalmozott hulladékot is fel lehetne 
pelletizálni és ezzel lehetne kiegészíteni a fűtést.  
A mellette lévő épület az, ami egy melegítő konyhával, illetve büfével rendelkezik és 
majdnem 180 m2 nagyságú ebédlő volt. Ugyanígy megmaradna melegítő konyhának, 
tálalókonyhának és büfének.  
A faházak egy kivételével érintetlenül maradnának. Az a faház, ami a kutatóintézet felől 
lévő sarokban van annyira rossz állapotba került, hogy nem szabad rá költeni egy fillért 
sem és nem az idő tette tönkre, hanem a vandalizmus. Szanaszét rugdalták, törték. Ezekben 
a faházakban a legalacsonyabb árfekvésű szállást szeretnék biztosítani. Egy-egy ilyen 
faházban, amely megmarad összesen 24 férőhelyet tudna biztosítani, ez négy lakóegységet 
jelent. Szobánként hat főnek az elhelyezését tudják biztosítani ezekben a faházakban. 
Ezeknek a faházaknak a szociális blokkja most is áll, ezt újítanák fel és a faházakban lakók 
ezt a szociális blokkot tudnák használni.  
Van még kettő faház ezen kívül a bázison. Ezek azok a faházak, amelyek a végükről 
kapták a bejáratot és tulajdonképpen négyfős kétterű apartmanok. Úgy lettek kialakítva, 
hogy a terasz részről megközelíthető ezeknek az apartmanoknak a vizesblokkja. Úgy 
szeretnék felújítani, hogy mindegyik négyfős apartmanhoz egy önálló vizesblokk legyen és 
ne a teraszról legyen megközelíthető, hanem az apartmanból belülről. Így nem zavarják az 
egymás mellett lévő apartmanban lakók egymást a szociális helyiséget illetően. 
Összesen 8 ilyen négyfős, kétterű apartman alakítható ki önálló vizesblokkokkal. Így 32 fő 
elhelyezésére nyílik lehetőség. Tehát ezekben a faházakban 72, itt pedig 32 fő 
elhelyezésére lesz lehetőség.  
Terveznek egy szabadtéri színpadot a bázisnak a területére. Korábban, akik emlékeznek rá 
a helyi alkotótáborok idején nagyon jó színjátszó alkotótáborok is voltak, sokszor jelentett 
gondot, hogy nem tudják bemutatni a saját darabjaikat. Egy szabadtéri színpaddal akár az 
egész objektumnak a kulturális életét is szeretnék fellendíteni.  
Egy faház, ahogy említette lebontásra kerül, mert annyira rossz állapotban van, hogy az 
előzetes felmérések alapján nem szabad felújítani. 
Terveznek egy ún. miniskanzent, amely magában foglalna egy földbe ásott házat, 
amelynek több típusát a Nagykunságban ismerik, a tanyához kapcsolódó kiszolgáló 
helyiségeket és magában foglalna egy, a Nagykunságban hagyományos polgári házat, 
amely egy oszlopos verandás ház, amely bemutatja a kunsági építészetet is. Ezek az 
épületek, amiket ide szánnak, ezek funkcionálisan működhetnének, kézműves 
foglalkozásokra alkalmas műhelyeket, helyeket szeretnének kialakítani. Az interaktív rész 
pedig abból állna, hogy megfelelő média felszereltséggel, fülhallgatóval, számítógépes 
segítséggel meghallgatható, megnézhető lenne képek segítségével a Nagykunságnak a 
története.  
A főépület hátulról nézve, ahol van egy új épület is, ez az egész projektnek a 
legköltségesebb része, ez az ún. medencetér, ide egy teraszt is terveznek és egy kisebb 
medencét is a szállóvendégeknek. Ebben az épületben nyerne elhelyezést az orvosi 
rendelő, kiszolgálóegységei, férfi-női szociális blokk és ezen a bejáraton lehetne 



 
 

megközelíteni azoknak a személyeknek a medenceteret, akik kezelésekre jönnek. Terveik 
szerint minden nap 8-16 óráig tartanának a kezelések és heti rendszerességgel, 
elképzeléseik szerint heti két alkalommal reumatológus szakorvos végezné a szakorvosi 
munkát szerződéses jogviszonyban. A megépítendő tetőtérben az itt dolgozó 
személyzetnek a szociális helyiségei lennének elhelyezve.  
Akik ismerik a bázist tudják, itt nincsenek parkolók, a felmérések alapján kiderült az, hogy 
muszáj megnövelni a parkoló nagyságát és úgy tervezik, ha megnyerik a versenytárgyalást 
és dolgozhatnak a bázison, a főépület és a főbejárat közötti terület lesz az, ahol a 
kezelésekre bejáró személyeknek a parkolását tudják biztosítani, kerékpárral, illetve 
gépkocsival is megközelíthető lesz a bázis. 
Harmadik célként, látványelemként, hozzákapcsolódva ehhez az ún. látogatóközponthoz 
egy ún. őshonos állatparkot szeretnének kialakítani. Azokat az állatokat szeretnék 
bemutatni, amelyek őshonosak voltak a Nagykunságban. Az elmúlt esztendőben volt 770 
éve annak, hogy a kunok betelepültek Magyarországra és nagyon komoly állattenyésztési 
kultúrával rendelkeztek őseink és mivel nagyon lecsökkent az állatállomány és rengeteg 
gyermek most már úgy fog felnőni, legfeljebb csak képen lát állatot, egy őshonos 
látogatóparkot is terveznek olyan elemekkel, ahol esetleg pónilovagoltatás, vagy lovaglás 
is lehetséges. Ez alapja lehet a lovasturizmusnak is.  
 
Szabó András polgármester a beszámoló és Nagy Kálmán tájékoztatója után elmondja, 
lényegében 25 embernek ad munkahelyet, ha minden megvalósul 50 főnek. Ez Kunhegyes 
életében jelentős beruházás lenne. Most nincs ennyi szakember, azonban a Munkaügyi 
Központ vállalja a képzést, hogy elindítja, ha a terv közeledik a megvalósításhoz. 
Tavasszal már indul is a tanfolyam. Aki tervezi magában, hogy el tudja végezni, akkor 
bizonyára jelentkezhet. 
Ennyiben számolt be a 2010. évről és a terveikről. Ezek után a hagyományoknak 
megfelelően tegyenek fel kérdéseket, mondják el véleményüket, a jó javaslatokat is 
fogadják. 
 
Richter Károlyné kéri, engedjék meg, hogy az előző közmeghallgatásokhoz képest 
hozzászólását egy kicsit másképp kezdje. Mivel közeleg karácsony ünnepe, a szeretet 
ünnepe úgy gondolja, hogy a sok számonkérés helyett jólesik a vezetőségnek egy-két 
elismerő szó. Ebben a nagyon nehéz gazdasági helyzetben is úgy látja, hogy a város 
vezetése, a képviselőtestület megtalálta az utat, megkereste a lehetőséget, hogy a város 
épüljön, szépüljön és gazdagodjon. Egy-kettőt kiemelne. Nagyon csodálatos a játszótér, 
amit átadtak a gyerekek számára. A tornacsarnok, ami a közeljövőben kerül átadásra és 
nagy sportrendezvényekre is alkalmas. A park átépítése, amely egy nagy teret biztosít a 
lakosság számára a csodálatos szökőkúttal. Így karácsony előtt, esténként olyan jó érzés 
feljönni a parkba sétálgatni, körbenézni a teret a csodálatos díszkivilágítással. Kíván 
továbbra is erőt, egészséget a testületnek és a vezetésnek és szeretné megkérdezni a 
Polgármester Úrtól, hogy a 2011. évben milyen lehetőségek és elképzeléseik vannak 
Kunhegyes város fejlesztésével kapcsolatosan annak ellenére, hogy egy-kettőt már ecsetelt 
a beszédében. 
 
Molnár Ferenc köszönti a polgármestert és a képviselőtestületet, majd megragadja az 
alkalmat, hogy egy-két gondolattal kiegészítse az elhangzottakat építő jelleggel, 
konstruktív javaslattal. Bevallja, hogy nem vette be az adrenalin tablettát, mégis örül annak 
– igaz, sokan nem jöttek el a közmeghallgatásra, pedig érdemes lett volna eljönni és 
tájékozódni, mindarról, amit itt láttak. Megmondja őszintén és a politikát is hozzákeverte, 
hogy ebben az évben új kormány van és úgy érzi, elkezdődött a demokráciának a 



 
 

gyakorlása. Ami nem 10 év, meg 20 év, hanem több évtizede, fél évszázada kellett volna, 
hogy elkezdődjön. Ugyanis a Szovjetunió felbomlott, a kommunizmust nem lehetett 
kivitelezni, hipotézis lett. A két nagyhatalom ismét megegyezett, Gorbacsov és az 
Amerikai Egyesült Államok vezetője. Ekkor eldaraboltak ismét bennünket, átcsapódtunk a 
másik oldalra és vergődtünk, az igazi rendszerváltás nem történt meg. Hál'Istennek úgy 
gondolja, most el fog kezdődni és azért nem vett be tablettát, mert ennek örül a legjobban 
és annak örül a legjobban, hogy ettől a pillanattól kezdve, az alkotást, az építő munkát 
tudják képviselni. Nagyon sok hiba van. Nem is lehetett egy nyolc év munkája után mást, 
mint amit hagyott, megmondja őszintén, egy tánc született. Két lépés hátra, egy lépés előre. 
Eddig mi volt? A Fidesz 1998-tól 2002-ig és a regnáló kormány, amit nem is nevezne 
szocialistának, ez volt a két lépés hátra. Most ettől kezdve úgy gondolja a lépéseket 
megtehetik és elhúzhatnak. 
A bevezetést követően röviden elmondja a véleményét. Tisztelettel köszöni, hogy ebben az 
évben elhunyt festőművész unokatestvére gyászszertartására január 17-én a képviselő-
testület kocsit biztosított és elküldte koszorúját a gyászszertartásra. Gy.Molnár István 
Kunhegyesről származott unokatestvére neki segített az Ady Endre u. 6. szám alatt lévő 
vendégfogadójában úgy, hogy az épület a népi jellegét megtartsa. Nagyon sokat dolgoztak 
mindazért, hogy a Református Templomtól 100 méterre lévő épület a turizmus, a 
kunhegyesiek tiszteletére és rendelkezésére álljon és abban akár gyönyörködhetnek is. Még 
egy olyan udvarral is, amiben van egy olyan lehetőség, ahol kert, zöldség megterem, ebben 
az egészségük is hasznosulni fog, nem vesznek olyan terméket, ami mérgezett és még 
kevesebb pénzbe is kerül. Azt ajánlja, aki arra jár, nézze meg és egész Kunhegyesen van 
sok melléképület, van sok olyan terület, amit nem ásnak fel, próbálják meg gyakorolni, 
nem fognak rosszul járni. 
Olvasta és megnézte a Polgármesteri Hivatal 2. számú épületében Kunhegyes város 
településfejlesztési tervét. Abban olyan is van, hogy az épített környezet alakításáról és 
védelméről. Itt érez némi hiányosságot, de már volt itt Kunhegyesen, ebben a helyiségben 
olyan bemutató, ami Kunhegyesről, későbbi tervekről mutatott be dolgokat, pl. Kunhegyest 
elkerülő szilárd burkolatú útról. Azt most nem látta benne. Konkrétan miről szólnak ezek a 
védett dolgok. Szeretné a segítségét kérni a képviselőtestületnek, hogy az ő vendégháza is 
nem-e bekerülhetne a védett épületek csoportjába, amit látott ebben a tervben. Hogyan 
lehet ezt kivitelezni, ki az, aki megmondja, hogy ez a tornácos épület, ami valóban a 
jellegét tartalmazza, hogyan nyerhetné el ismét azt a védelmet, amibe nagyon sok épület 
benne van a tervben. 
Az építkezésekkel kapcsolatban elmondja, tornacsarnok, stb. nem sorolja fel, mert az előtte 
szóló ezt már megtette, ő maga is gratulál ezekhez, ehhez a fejlődéshez. Mi mást tudott 
volna megtenni Kunhegyes Képviselőtestülete, mint amit már felsoroltak. Annyira pozitív 
mind és ezeknek annyira tud örülni és örül is, hogy Kunhegyesen lakik. 
A tornacsarnokkal kapcsolatban úgy érzi, ne legyenek kételyei a kunhegyesi polgároknak, 
ne legyenek kételyeik azzal kapcsolatban, hogy ezt miért csinálták. Nagyon sok emberrel 
beszélt, miért kellett csinálni, másra is kellett volna a pénz. Egyszerűen erre kapott az 
önkormányzat pályázatot, ezt kihasználták és őszintén megmondva, ez munkahelyet is 
teremtett. A további kivitelezések is kunhegyesi szakmunkásoknak teremtenek lehetőséget 
ahhoz, hogy ne legyenek munka nélkül. Elmondja, volt Karcagon és a karcagi sportcsarnok 
is hasonló, mint a kunhegyesi és beszélgetett egy ott dolgozóval, már egyszerűen nincs 
lehetőségük arra, hogy bekapcsolódjanak, és újabb programot adjanak akárkinek. Ez 
mikrotérségi terület, költségvetés lesz a fenntartására és itt nagyon sok program lehet. 
Legutóbb volt a gálaműsoron a művelődési házban. Telt ház volt, mindenki körben állt. Ez 
nem 200, 400, ez ezer fős létesítmény lesz. Ott meg lehet majd tartani ezt a gálaműsort. 
Azon kívül sok minden más egyébre ad lehetőséget, ne féljenek, örüljenek, hogy ezt a 



 
 

pályázatot Kunhegyes Város Képviselőtestülete megnyerte és ezzel Kunhegyes csak több 
lehet. A városközpont, ha szép, ha látják a történelmi épületeket – kérdezi. Őszintén 
megmondja, akárki keresztül megy Kunhegyesen, mit lát. Egy szép városközpontot. A 
periféria is hasonló kezd lenni. Mit jelent? Még ide dolgozni is érdemes eljönni, 
könnyebben el fognak ide jönni a demográfiai adatokat növelni. 
Volt szó korábban a Kunhegyesi Híradóban olyanról, kerékpárút a Kossuth úton és a 
Rákóczi úton ki egészen a fürdőig. Ennek a megvalósításának is örülne, de még jobban 
örülne annak, és nem tudja kihez tartozik, de ahogy a 34. út leálló sávja kinéz. Ide 
vályogdaraboktól kezdve mindent hordanak az útba. Utána, ha leállnak a kocsik felhordják 
az útra. Utána jönnek az egészségügyi problémák. Úgy érzi, hogy ezeket az útviszonyokat 
meg kellene javítani. 
Azt, hogy meghosszabbították az EU segítségével a földről szóló moratóriumot, ismét 
három évre lehetőséget ad, hogy ismét hazánké, Magyarországé maradjon a föld. Úgy 
gondolja ez idő alatt sikerül majd felzárkózni a mezőgazdaságnak, a gazdáknak, 
megkapják a megfelelő lehetőséget, hogy munkahelyhez jussanak. Kunhegyesen is nem 
kimondottan az iparról kellene gondoskodni, hanem arról, mint ahogy az ősök is megéltek 
a földből Kunhegyesen, továbbra is ez az egyik, a mezőgazdaságnak a fejlesztése. Nem 
beszélve az iparról, amit a polgármester úr is említett, a kínai gyárnak a letelepítését. 
Másik dolog, egy kis hiányosság a szolgáltatásban. Kunhegyesen, ha elromlik valami, vagy 
bármilyen pl. villany problémája van, egy villanyszerelőt nem talál, akihez bejelenthetné, 
eljön és megcsinálja. Hasonló a gázszerelő. A szolgáltatást is kellene bővíteni, valamikor 
Kunhegyesnek volt olyan területe, ahol ezt figyelembe vették, és ha egy-két ilyen embert 
felvennének a Polgármesteri Hivatalba, akkor ezzel együtt lehetne megoldani ezt a fekete 
munkának a kiküszöbölését. 
Befejezésképpen tisztelettel köszönti a Képviselőtestületet, úgy látja – sportnyelven szólva 
– érdekesnek és jónak találja, hogy Kádár doktornő, aki már volt képviselő a parlamentben, 
Pro Urbe díjas, Állami kitüntetett úgy érzi, és úgy gondolja, hogy a munkáját, konstruktív 
alkotását, hozzászólását Kunhegyes polgárai hasznosan fogják értékelni és eredményes 
lesz a munkája. A Polgármester Úr, aki jelenleg most képviselő úr Kontra képviselő úr 
szintén 8 éves tapasztalattal csak hasznosan fogja tudni segíteni Kunhegyes munkáját és 
akkor gazdaságilag, nevelés szempontjából, egészségügyi szempontból várja azt, hogy 
mindenben szépen helyre álljon az ország. Türelmet kér Kunhegyes lakosságától, ez a 
munka, amit most elkezdtek, ez nem gyerekjáték, megkezdődött az alkotás, segítsék, értsék 
meg a kormány munkáját, itt lesz az EU parlament féléves képviselete. Ha mindenki úgy 
gondolkodik, hogy alkotójelleggel, akkor élvezhetik és a demokráciát gyakorolhatják. 
Köszöni a türelmüket, és mindenkinek kellemes karácsonyt, boldog új évet kíván. 
 
Szathmári Istvánné Gy. Molnár úr hozzászólására mondaná, ez a sok csodálatos dolog, 
ami megvalósulhatott a pályázati pénzekből azért azt hozzá kell tenni, az MSZP-s kormány 
által valósult meg, a Fidesz még ezután fog jönni. 
Nagyon üdvözli a tiszteletes urat, hogy ilyen csodálatos látványtervvel állt elő, lenne  
néhány kérdése ezzel kapcsolatban. Az egyik dolog, hogy mennyi volt az az összeg, 
amennyiért sikerült megvásárolni a munkásőr bázist. A másik dolog, a gyógyvíz az hogyan 
kerül oda a munkásőr bázisra, és valószínű tisztelet úr tiszteletes mivoltában van, mert ez a 
látványterv a Református Egyház képviseletében került bemutatásra. 
Másik dolog, hogy a másik szeme pedig sír. Tulajdonképpen azért sír, mert évekig 
parlagon volt hagyva a munkásőr bázis, amit jól tud mindenki, hogy Kunhegyes lakosai 
építettek, Kunhegyes lakosai hoztak létre annak idején, mint úttörőház, ha jól emlékszik 
ilyen funkcióval jött létre. Egy balul sikerült szerződés folytán, majdnem kicsúszott a város 
kezéből, nagy nehézségek árán sikerült visszahozni városi tulajdonba, a város kezelésébe. 



 
 

Ahogy tiszteletes úr is elmondta, hogy milyen lehetőségek rejlenek a munkásőr bázisban 
azt nem érti, hogy az elmúlt évek során ezt mint képviselő, mint Kunhegyes város 
képviselője, ezzel miért nem jött elő. Tudják nagyon jól, akik voltak az elmúlt ciklusban 
képviselők, mennyit küzdöttek. Metzinger képviselő, mint a Városfejlesztési Bizottság 
elnöke, voltak heves szócsaták ebből kifolyólag, hogy most hagyják az enyészetnek, vagy 
mi legyen vele. Senki a kisujját nem mozdította. Akkor, amikor a kötvénykibocsátásra 
került sor, akkor azt gondolták, többed magával azt gondolta, na akkor majd most ki fog 
törni a város, kihasználja ezt az isten adta lehetőséget. Közben gyógyvízzé nyilvánították a 
strandfürdő vizét. Most majd lehet fejleszteni, beruházni, lehet indítani a gyógyturizmust. 
És semmi, semmi. Lett park, lett minden, amit kiírtak pályázatot és nem érti az egészet, 
hogy ez a csodálatos terv miért nem az elmúlt évek során, mint Kunhegyes város 
képviselője fejéből született meg. 
Van több kérdése is, nem tudja, most erre kap-e választ. 
 
Szabó András polgármester válasza, tegye fel egyszerre a kérdéseit. 
 
Szathmári Istvánné folytatja, az előbbi volt az első számú kérdése. Olvasta a Kunhegyesi 
Híradóban a sok csodát, ami Kunhegyesen történt, többek között olvassa, hogy a működési 
hiányt sikerült 125 millió forintra lecsökkenteni. A 150 millió forint, ami a kötvényből 
működésre lett költve, az vissza lett esetleg helyezve a kötvénybe, vagy még mindig ez a 
150 millió gyarapítaná a működési hiányt. 
Másik kérdése: az Árpád krt. és Gyepszél utca, 5 %-os önerőről beszéltek, de ha megnézik 
azt, hogy 83.512.947 Ft az önerő az össz.bekerülési költség pedig 91.772.469 Ft, ezáltal 
8.259.522 Ft az önerő ez 9 %-os, és nem 5 %. Van egy 2010. 08.09-i előterjesztés, 
amelyben erről a 8 milliós önerőről volt szó és a megvalósuláshoz szükséges további 
önerőt egyedi döntések alapján 2010. évi költségvetésből biztosítja az önkormányzat. 
Mennyi a további önerő – kérdezi. 
Tudják nagyon jól, hogy a Víziközmű Társulásnak készfizető kezességet vállalt 
Kunhegyes városa. Kunhegyes város évente nagyobb összegeket biztosít a víziközmű 
társulásnak és lehet-e tudni, hogy évente mennyibe kerül a városnak a víziközmű társulat. 
A kötvényről szeretne még bővebben hallani. Tudja mindenki, hogy 1,1 milliárdos kötvény 
kibocsátására került sor, amelyet csakis fejlesztési célra lehetett használni. Már említette a 
150 milliót, ami működésre lett felhasználva, teljesen szabálytalanul. Szeretné, ha 
beszámolna Polgármester Úr a 600 milliónak a hollétéről, hogy mire is lett költve. 
Már beszélt arról, hogy tiszteletes úr csodálatos módon képviseli a református egyházat, 
összeegyeztethető-e ez a Református egyház képviselete a Kunhegyes város 
képviseletével. Olykor-olykor a két dolog ütközik, és azt lehet látni, azt a tendenciát 
Kunhegyesen, hogy a Református Egyház míg fejlődik, virágzik, addig Kunhegyes város 
egy kicsit lefelé csúszik ezen a létrán. 
Bezárt a kenyérgyár, sehol egy szó nem volt róla. A város milyen lépéseket tett annak 
érdekében, hogy megtartsa a kenyérgyárat, ezáltal több mint 30 munkahelyet. 
Örökzöld téma a Remondis. Mindenkinek ez az égető problémája, hogy olyan 
szolgáltatásért fizet, amit nem vesznek igénybe. Saját maguk is, téli időben mivel 
vegyestüzelésű kazánjuk van, eltüzelik a papírhulladékot, a többi hulladékot pedig a 
szelektív hulladéktárolóba hordják. A szerződés azt tartalmazza, hogy a Remondisnak 
biztosítania kellett volna a kunhegyesi lakosok részére a kukát. Ezt mindenki tudja, hogy 
nem történt meg, mert mindenki saját maga megvásárolta a régi Gamesz-nál. Ha a 
Remondisz nem állta a szerződést, a szerződésben foglaltaknak nem tett eleget, akkor a 
város miért nem kényszerítheti arra, hogy vonalkóddal lássa el a lakosok saját kukáit annak 
fejében, hogy ő ne adjon kukát. Ez megoldható Kenderesen, Bánhalmán a környező 



 
 

településeken, akkor itt miért nem oldható meg. Az öreg néninek fél év alatt gyűlik össze 
annyi szemete, mint egy ötgyermekes családnak. Ezt azért valahogyan szorgalmazni 
kellene és látványos módon. 
Hallottak arról, hogy nagyon rossz helyzetben van a város, mint ahogy a magánemberek, 
ugyanúgy a város is nagyon rossz anyagi helyzetbe került. Etikus dolog volt a tiszteletdíjak 
megemelése a képviselő uraknak – kérdezi . 
Nagy probléma a temetőkben a biztonság, nagyon sok a lopás. Arra esetleg valami 
megoldást, ötletet, kamerákat, vagy kerítést körbe, hogy egyáltalán ne lehessen ki-be 
járkálni. Mint más városokban, hogy nyitva tartási rendje van a temetőnek. Olcsón meg 
lehet oldani, drótkerítéssel, körbe sövénnyel, de ennél biztos vannak jobb ötletek is. 
Az úttakarításról elmondja, a Jó Isten most adott havat, ónos esőt, mindent, az elmúlt 
napok során, vagy csak elkerülte a figyelmét, az utak takarítása az önkormányzati utakon 
nem történt meg. Még annyira sem, hogy homokkal, vagy sóderral fel legyen szórva. Nem 
tudja történt-e baleset, de ha nem történt, akkor az isteni gondviselésből fakad. 
Szeretne hallani az új közmunka programról. Azt tudja, hogy módosul januártól, ez 
mennyiben érinti a várost. 
Véleménye szerint katasztrofális a belvíz. Mindig beszélnek arról, hogy a belvíz elvezetés, 
meg kell oldani és mindig itt kimerül a dolog. Ez a fránya víz pedig azt csinálja, hogy a 
gravitációnak engedelmeskedik és nem hajlandó felfelé folyni. 
Nem tudja milyen megoldásokat kívánnak foganatosítani a munkanélküliség 
csökkentésére, az előbb elhangzott, hogy vannak elképzelések. 
Kunhegyes város honlapjáról nagyon sokan tájékozódnak különböző dolgokról és amit Gy. 
Molnár Ferenc mondott más városok honlapján fenn van, nem tudja fenn van-e az, hogy ha 
gázszivárgás van, vagy valami meghibásodás milyen telefonszámon, vagy e-mail címen 
lehet a hibát bejelenteni, villanyt, vizet, ezt így meg lehetne oldani. 
Nagyon hasznosnak talál olyan dolgokat, mint pl. a képviselőtestületi ülések 
jegyzőkönyvei és nem két hónapi késéssel. Még most is csak az októberi, az alakuló és azt 
követő van fenn a honlapon. Azt gondolja, nagyon szívesen követik az emberek a város 
eseményeit és szeretnének tudni dolgokról nem két hónap múlva. 
Eddig fenn voltak a honlapon a város tulajdonában lévő intézmények felügyelő 
bizottságának a névsora és az illetményei. Most nem tudja miért nincs. 
Nincs frissítve még az sem, hogy a Megyei Közgyűlés elnöke már nem Fejér Andor. 
Olvassa, hogy módosította az önkormányzat az önkormányzati közutak rendjének 
szabályozását, döntött az Árpád krt.-on súlykorlátozás bevezetéséről. Most ez azt jelenti, 
hogy a kamionok nem mehetnek be az Árpád krt.-ra- kérdezi. Mert, hogy épp ezért lett 
kitalálva, hogy az Árpád krt. az eltereli a kamionforgalmat, hogy ne jöjjön fel a főtérre, 
hogy a gyerekeik élete, az idősek élete védelmét szolgálja. Ezt nem tudja jól tudja-e. 
Az mit jelent, hogy döntött a strandfürdő értékbecslésének elkészítéséről, miért kell 
értékbecsültetni a strandot, azt is el kívánja adni az önkormányzat – kérdezi. 
A közalapítványban és az önkéntes tűzoltó köztestület elnökségében kik foglalnak helyet 
és mennyiért. 
Az mit jelent, hogy a képviselőtestület elviekben támogatta 12 fő általános iskolás tanuló 
részvételét az Arany János Tehetséggondozó Programban. Tehát elviekben, a gyakorlatban 
nem – kérdezi. 
Ennyi volt a kérdése egyelőre. 
 
Szikszai József kevés szót szeretne szólni a szemétszállítással kapcsolatban. A 
szemétszállítási ügynek még nincs vége. Még csak most kezdődik, mivel a Megyei 
Közigazgatási Hivataltól megkapták a levelet, amit az aljegyző úr adott rá választ, az 
egyenlő a nullával. Azokra a kérdésekre nem válaszolt, amit kérdeztek. Nem a válaszolt az 



 
 

aljegyző úr a 15. §-ra, az (1) bekezdésére. Azt mondja, mindenkivel közszolgáltatási 
szerződést kell kötni. Azon kívül, ami a Remondiszra vonatkozik: a közszolgáltató 
kötelessége statisztikát vezetni, hogy kitől mennyi szemetet vitt el. Lásd Kenderes példája, 
vagy Törökszentmiklós. Ezt úgy kell csinálni. A Polgármester úr megint elmulasztotta egy 
feladatát, hogy meg kellett volna a Remondisztól hívni valakit beszámolóra. Mivel a 
Majoros úr annyit mondott a tavalyi évben, hogy a Polgármester Úr nem hívta meg, igaz 
2007-ben meghívta, de kit küldött el. Egy olyan hozzá nem értő embert, aki azt sem tudja, 
bű vagy bá. Itt van a 16. §, amire az Igazságügyi Minisztériumtól visszakaptak választ az 
(1) bekezdése mindennel stimmel. De nem stimmel a (2) bekezdéssel, ami egyértelműen 
kimondja, aki kommunális adó fizetésére kötelezett, helyette kötelessége az 
önkormányzatnak kifizetni a szemétszállítási díjat. Ezt megint elmulasztotta az 
önkormányzat. 
Itt van egy téma, ha a szomszédjával megbeszél valamit, kedves barátom neked sincs egész 
héten szemeted, nekem sincs, összefognak és kiteszik ketten együtt. Erre is van lehetőség, 
ez pedig a (6) bekezdés. Tehát a szemétszállítással kapcsolatban nagyon sok visszásság 
van, most újra az önkormányzat meg fogja kapni az átírást Dr.Kollár István 
főosztályvezető úrtól. Nem tudja az aljegyző úr milyen választ ad, mert megkapja pontosan 
paragrafus szerint mire kérnek választ. 
A kunhegyesi emberek olyanok, hogy a jót nem nagyon látják, csak a rosszat. 
Szeretné a tiszteletes úrtól megkérdezni, annak idején, amikor a téglagyárban kinn voltak, 
az első téglától az utolsó tégláig ők vetették ki társadalmi munkában, ki lett fuvarozva a 
tégla az úttörő üdülőnek induló, most bázisra. Azt nagy nehézség árán visszaszerezte az 
önkormányzat. Száz meg ezer aláírás történt, hogy visszakapják a bázist. Most pedig 
egyszerűen csak elsimítják a bázist, valahogy nem ért vele egyet. 
A Kakatot említette a polgármester úr, hogy rendbe kell tenni. Igaz, rendbe kellene tenni, 
2007-ben meg is indult. Csak elfelejtette a Polgármester úr azt, hogy a Kakat nem a Petőfi 
Sándor utcánál kezdődik és nem az Ady Endre utcánál ér véget. Eleje is van és hátulja is 
van. Végig kellene menni és akkor megoldódna a csapadékvíz elvezetés is. 
Menyjenek szépen végig a Pósa Lajos utcán. Négy éve ki lett hordva az átereszekhez a 
betoncső, a mai napig nincs megcsinálva. Van, amit már elloptak, van, aki bevitte az 
udvarára megőrzésképpen. Mi lesz ennek a sorsa. Mi lett a sorsa a Füleki Sándor utcának. 
Már most nemhogy kocsival, még gyalog se nagyon lehet menni olyan rossz állapotban 
van. Két éve meg lett csinálva a Damjanich utca és a Ságvári utca, új útalapot kapott. Most 
csinálták az Árpád krt.-t, a Ságvári utcát már fel kellett újítani olyan rossz minőségű volt. 
Oda hordták ki a felmart aszfaltot. De nemcsak oda, a Csokonai utcára, Tompa Mihály 
utcára, a Füleki utcára már nem jutott egy szem se belőle. Pedig arról volt szó, tavaly 
megígérte a Polgármester úr, nem 100 %-osan, de 90 %-ban kész lesz ott is az aszfaltozás. 
Érdemes végigmenni kocsival, mert az már tűrhetetlen, ami ott van. 
Ezekre a dolgokra szeretne további intézkedést, választ kapni. Az Árpád krt.-tal 
kapcsolatban annyit, ami ki van tábla téve az egyenlő a nullával. Olyan, hogy egy gyerek is 
ki tudja rakni és mint járművezető, azt a táblát figyelmen kívül hagyja. Mert az nem 
szabvány méretű tábla. Tessék megnézni a Vénkert utcában. Le van táblázva szabvány 
méretű táblákkal és a járművezetők tudomásul veszik. Ezt a táblát, ami ott van, nem veszik 
tudomásul és jogos is, hogy nem veszik tudomásul. Most ezeket a 40-50 tonnás autókat 
nem lehet onnan kitiltani, ha az önkormányzati út. Ha KPM út, akkor igen is, hadd 
menjenek rajta, akkor milyen jogon csinálta meg az önkormányzat azt az utat, igaz két éve 
lett felújítva. Hogy ment az az út tönkre ilyen rövid idő alatt. Azért, mert a nehézjárművek 
ott járnak. Itt van a Gyepszél utca. Nem tudja mi szükség volt annak a felújítására, mert 
egyetlen egy helyen volt rossz a burkolata, a Tomaji utca kereszteződésében, de ott, amikor 
a vízmű, amikor vízcsőtörés volt felszedte és nem állította helyre. Meg lehetett volna 



 
 

csinálni ugyanúgy a Ságvári utcát, Damjanich utcát és a Füleki Sándor utcát is ennek a 
költségéből és le lehetett volna aszfaltozni. 
A betonjárda építéséről sokat nem akar mondani, mert a Polgármester út adott választ, 
hogy miért ott és miért nem. Azt nem tudja, hogyan van, hogy egyes helyen lehet 
nagykapu bejárót is csinálni a Dózsa György úton,  és kapuátjárót csinálni. Ez hogy 
megyen. Az anyag összetétele árulkodik, végig lehet sétálni. 
A szennyvízhálózattal kapcsolatban szeretne még valamit felhozni. Rózsa úrral beszélt 
januárban és olyan nevetséges dolgot mondott, azt még az óvodás gyermek sem hiszi el. A 
kapacitás nem bírja az Abádszalókkal közös szennyvizet, mert kicsi. Az az igazság, 
Kunhegyes városról az összes szennyvíz odamegy, csak annyi különbség van, hogy a 
szippantásért fizet és a volt ÁFOR telepen oda engedik bele. Tehát bírja. Akkor is, ha nem 
bírná, miért nem lehetett ezt 2006 óta csinálni. Ahogy a Kontra Polgármester leköszönt, 
azóta ezek a munkálatok leálltak, nem csináltak egyetlen métert sem, ki ezért a felelős. 
Ami akkor most hasára ütve egy méter csatorna ezer forintba került, most négyezer 
forintba. Ki ezért a felelős. Gondolja nem a Polgármester úr, hanem a Rózsa úr a felelős, 
hogy ezt a csatornát nem csináltatták végig. Miért nem, miért álltak ezek a munkálatok 
meg 2006 óta, egy méter csatorna nincs kész. Mert, hogy nem köthettek volna rá, azt 
megértették volna, de azt, hogy nincs kész a csatorna, azt nem tudja megérteni és nem is 
emészti fel. És most jönnek hátulról, hogy írjanak alá ezt, azt, amaszt, hogy rákötnek-e a 
csatornára. Azt hiszik, hogy 134 ezer forintot csak úgy kidobálnak az ablakon? Azért 
fizették ki, mert rá is akarnak kötni, mint hogy a talajterhelési adót fizessék. Ez volna a 
rettenetes probléma, hogy miért nincs, a felelősöket megállapítani. Hogy most egy újabb 
sápot akar az önkormányzat a lakosságra rádobni – kérdezi. Ezt nem tűrhetik el szó nélkül 
és szeretné, ha ezekre a kérdésekre kaphatnának választ. 
 
Szabó András polgármester megígéri, fog válaszolni minden felvetődött kérdésre, csak 
azért megállapíthatja az elhangzottakból, hogy Kunhegyesen a rendőrség is hülye, a 
Polgármester is hülye, mert nem tudja, hogy nem a Petőfi utcánál kezdődik a Kakat, a 
társulat vezetője is hülye, mert nem tudja, mi az a szennyvízhálózat. Azt kéri, próbálják 
meg kulturáltabban előadni a kérdéseket. 
 
Gyöngyösiné Márton Ildikó munkából esett be és nem ígéri, hogy nagyon összeszedett 
lesz a mondandója. Már négy évvel korábban is említette, hogy jó lenne, ha a 
kunhegyesieket arra bíztatnák, ne az utcán próbáljanak a város dolgairól információt 
szerezni, hanem használják ki az önkormányzati dolgozók segítségét, biztos abban, hogy 
maradéktalanul választ kaphatnak a kérdéseikre. Úgy látja, ahogy olvasta a bizottságok 
felállását, hogy talán most már van olyan szakember is a Szociális, Oktatási, Egészségügyi 
és Kulturális Bizottságban, aki egy kicsit az egészségügyben és a szociális területen 
dolgozókat támogatja, vagy segíti a munkájukat, mert úgy érzi, - előre is elnézést kérve a 
testülettől – de az elmúlt négy évben nagyon el volt hanyagolva ez a terület.  
Ismét lenne egy kérése a Polgármester Úr felé az egészségügyi intézménnyel 
kapcsolatosan, az a rendelő, amiben valamikor Kádár doktornő rendelt elég rendesen 
süllyed és az oldalfalak, a padozattól némely helyen már 5-10 cm-re el van válva. Nem 
tudja, hogy ott pince van-e, de azt gondolja jó lenne ezt egy szakemberrel megnézettetni, 
míg nem lesz nagyobb probléma. 
Mihály nap alkalmával az jutott az eszébe, nagyon sokan, de talán azért, mert ő maga is 
érintett és elnézést, ha önző lenne, azok a csapatot, akik versenyeznek, főznek 
felajánlhatnának egy-egy ebédet a tűzoltóknak, a mentősöknek, a rendőröknek, az 
egészségügyben dolgozóknak. Ez jelképes, valószínű ők is szeretnének ott lenni ezeken a 
rendezvényeken, és biztos jól esne nekik ez a gesztus. Akkor Mihály napkor gyorsan körbe 



 
 

is szaladt, és Kontra József képviselő úrnak köszöni is, mert az egészségügy kapott egy kis 
finomságot. 
Lehet, nem lesz népszerű a következő mondani valója, a volt képviselő asszony sok 
negatívumot, szabálytalanságot, vagy szabálytalan dologra próbálta a figyelmüket felhívni. 
Úgy gondolja, ha negatívumokat említenek, akkor mindent bele kellene venni, olyanokat 
is, amiben esetleg érzelmileg, barátilag érintve vannak. Négy évvel ezelőtt a Családsegítő 
vezetőjének kijelölése mégis olyan emberre esett, aki – bár nem ismeri a hölgyet – a 
pályázati kiírásnak tudtával nem igazán felelt meg. Ha összeszedik a rossz dolgokat, akkor 
próbáljanak meg ne szelektálni. Azt is vegyék figyelembe, és talán egy olyan vallomás is 
jó lenne, 2009 szeptemberében miért kellett a Jobbiknak álnév alatt cikket megjelentetni a 
városi lapban. Akkor még nem lehetett publikálni a Jobbik újságjában – kérdezi. Ezt igen 
furcsának találja, hogy más neve alatt, nem vállalja fel valaki azt, amit leír. 
 
Lukács Bálint úgy gondolja a szeméttel van borzalmas nagy probléma 5 év óta. 2005-ben 
akkor is itt voltak decemberben, az akkori polgármester azt mondta, azért emeli fel a 
kommunális adót 7 ezer forintra, hogy a tiszafüredi szemétszállítás beleférjen. Ez nem 
történt meg. Van egy szerződésük a Kunhegyes Városért Közalapítvánnyal és ezt a 
kétoldalú szerződést nem mondták fel. Arra hivatkoznak, hogy a Remondisszal van egy 
kétoldalú szerződés, amit nem mondhat fel a város, mert sok pénzbe kerül. Nekik 
ugyanannyiba kerül. A Remondisz nem adott semmiféle gyűjtőedényt, vagy szerződést. 
Benne volt a szerződésben az is, hogy a Kunhegyes Városért Közalapítvány harmadik 
személynek személyes adatait nem adhatja meg. Nem tudja hogyan került a 
Remondiszhoz. Senki más nem fizet Kunhegyesen szemétszállítási díjat, csak aki kukát 
vásárolt. Ezt senki nem mondja meg, se a Remondisz, se Kunhegyes város, hogy a 
Remondisz mennyi kukát visz el, 1500-t, 2800-t. Ezt meg kell oldani minél hamarabb. 
Még ehhez tartozik, kiadták a végrehajtást. A törvény előírja, a közszolgáltatási díjat nem 
fizeti be, adók módjára behajtható. A nyugdíjasoktól behajtják, mert annak van olyan 
jövedelme, amiből letiltható. Erről azonban a nyugdíjasnak nem küldtek ki egy papírt sem. 
Visszatérve az Árpád krt.-ra, az is öt éves dolog. Valakinek nem tetszett, képviselőnek, 
vagy alpolgármesternek öt évvel ezelőtt, kirakták a táblát a két utca végére, a Kossuth és a 
Rákóczi utcára, mindkét irányból behajtani tilos, kivéve 7,5 tonna alatt.  Alatta volt a 30 
km. Ez olyan dolog, beleszalad az ember, mert rá nem vonatkozik személykocsival. Ez 30 
ezer forintba került. Mert nem fogadják el. Mire kimenne az utca végére lefilmezni a 
táblát, akkorára a Polgármesteri Hivatal leszerelteti. 
A Sárkány-tóból a belvíz levezetése szintén öt éves téma. Most megint fel van túrva 
minden, megint jön az eső, 200-as alatt nem szabad átereszt főút alatt letenni. Van olyan 
érzése, már háromszor volt felmérve az utca, háromszor más jött, mindig ki lett fizetve a 
víz pedig nem folyik el. 
 
Kabainé Török Anita a Sarepta Idősek Otthona Támogató Szolgálatának vezetőjeként 
kíván hozzászólni. A 2011. január 1-jén induló házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás beindítása kapcsán kíván hozzászólni. Először is szeretne köszönetet 
mondani Polgármester Úrnak, hogy lehetőséget adott a múlt héten történő karácsonyi 
csomagosztás alkalmával tartott tájékoztatáshoz, a szolgáltatás bemutatására,  
jelzőkészülék működéséről a 65 év felettiek körében. Levetítésre került egy diafilm is, 
amely jól bemutatta ezen jelzőkészülék működését. Reméli, hogy a város lakossága ezt a 
szolgáltatást figyelemmel kíséri, ezáltal a város lakosságának az életminősége javulhatna, 
mivel a híradásokban is folyamatosan arról értesülnek, hogy mennyi betörés, lopás, 
fagyhalál történik Magyarországon, valamint megyénkben is. 
Szeretne még egyszer köszönetet mondani Polgármester Úrnak, hogy az idősek ezt 



 
 

meghallgathatták. Folyamatosan nagyon sok időssel és fogyatékkal élő emberrel 
kapcsolatban áll, és a tájékoztató bemutatása után nagyon sokan keresték fel ennek 
kapcsán. 
 
Túri Elek üdvözöl mindenkit, a megjelent vezetőséget és sorstársakat. Először is a járdák 
helyenként szomorú állapotban vannak, a Kossuth úton, a Pósa és Kuthenvezér úton 
helyenként úgy el van süllyedve, hogy balesetveszélyes ilyen csúszós téli időben. Évek óta 
arra nem figyel senki. Ott egy özvegyasszony lakik, még takarítani sem tudja. Ez mind 
annak a bűne, a tanács rovására lehet írni, mert megengedték, hogy a telefonhálózatot 
kiássák, a kábelcsatornát és a járda mellett fektessék le. Tömörítve nem lett, a föld 
egyrésze az árok fenekén maradt, a járdák elsüllyedtek. Ott van a Csokonai utca, a 
járdalapok el vannak csúszva, évek óta használhatatlan. Ott van a Móricz Zs. úton a kőút, 
az alap be lett hengerelve, biciklivel már veszélyes bemenni, annyira tönkre van menve. A 
nyáron szívatták a vizet, a tűzoltók felvettek egy járdalapot, az hónapokig ott volt. Ott 
lakik a 90 év körüli Apostol bácsi, az átkötötte egy bálamadzaggal, hogy baleset ne legyen. 
Kb. szeptemberben tették a helyére. Az önkormányzattól kinn volt Szabó, amikor a víz 
szívatása ment és nem intézkedtek. Ezt szomorú dolognak tartja. 
Másik dolog a szemétszállítás. Azt nem lehet elfogadni, tőle egy évben mindössze két 
alkalommal szállítanak 1-1 kuka szemetet, mert nincs. Egy csóró tsz. nyugdíjas, nincs 
pénze, nincs vásárlás. És akkor mi történik, ugyanazt a számlát küldik neki is, mint annak, 
aki 52-szer szállít. Egy másik dolog is van benne, akkor kell a lakosság, amikor választás 
van, teletömik a fejüket mindenféle marhasággal, hogy így mondja parasztosan, mikor 
megvan a bársonyszék, akkor senki az ujját nem mozdítja meg. Eltűrhetetlen állapot az, 
hogy megvolt a bársonyszék, másnap, harmadnap már hozta a posta a letiltást a 
Nyugdíjintézettől. Lefogtak tőle közel 50 ezer forintot és megint majdnem 20 ezer forintot. 
Mire. Arra, hogy elvittek tőle négy év alatt 7 kuka szemetet? Szabad ilyet tenni! Ezért 
dolgozott 40 évig, az ország kenyeréért. Ezt érdemli?! És akkor semmibe veszik. Hallotta a 
Köztársasági Elnök Úr beszédét augusztus 20-án, az ünnepi beszédében kihangsúlyozta, 
hogy ebben az országban mindenki szabadon élvezheti a munkája gyümölcsét. Ezt másnap 
este a 22 órás hírekben a Kossuth Rádió megismételte. Orbán Viktor miniszterelnök a 
választási gyűlésen azt mondta, hogy a nyugdíjasok ennél többet érdemelnek, mert 
örömmel kaparták ki az országot a romok közül. És akkor ezt most annyiba sem veszik, 
mint a kutya ugatását? Mert ha ugat a kutya, akkor a gazda kinéz, van-e valaki a kapuban. 
Tovább megy a rablás, ez nem más, mint egy mocskos rablás. Ezt elnézi mindenki. 
Beszélgetett erről 2007. december 27-én háromnegyed 12-kor a Korona gyógyszertár 
ajtajában a Herbály Imre képviselő úrral. A kisujját nem mozdította meg. Arról is tud a 
polgármester, nála járt 2009 februárjában, megkérdezi, mikor tart fogadóórát. Azt a választ 
kapta a polgármester úrtól, telefonon azt a választ adta, hogy majd megkeresi. Az ígéret 
szép szó. Tavaly ebben a helyiségben volt egy kis gyűlés, akkor is itt volt és az Andor is 
jelen volt, ő sem mozdította meg a kisujját sem. Lemehetnek a térképről, halálra vannak 
ítélve. Nem tud mást mondani. Eddig mi volt. Egyes családoktól elvették, annyira kicsi a 
pénze, hogy a gyógyszert nem tudta kiváltani, utána a villanyt kikapcsolták, most már baj 
van a fűtéssel, most már kenyeret sem tud az asztalára tenni. Odáig jutottak, mint 
valamikor a kulákkal tettek, hogy deportálták. Ha még kibírja ezt a nyomorúságos életet, 
akkor ki kell irtani, el kell pusztítani. Micsoda dolog ez! Hol vagyunk, ez jogállam? Ha 
nem tudnak semmit tenni, akkor rúgják fel az egészet, menjen a Remondisz oda, ahova 
akar. Mit nyúzza őket. 
 
Szabó Istvánné köszönt mindenkit. Szeretné megköszönni a Sarepta Idősek Otthonában 
élő lakók nevében a karácsonyi csomagot. Tavaly került először sor arra, a Kunhegyesen 



 
 

élő, krónikus betegségben élő gyermekeknek is csomagot osztanak. Ennek a kiosztására 
holnap kerül sor, ő maga is segít ebben az önkormányzatnak. Tavaly is nagyon örültek a 
gyermekek, az idén is úgy gondolja. Amiben még szeretne köszönetet mondani, hogy 
zavartalanul működik az orvosi ügyeleti rendszer, hétköznap délelőtt Dr.Kiss István látja el 
az orvosi feladatokat, délután, hétvégén pedig az ügyeletes orvosok. Fáradhatatlanul, 
azonnal jönnek segítségükre, köszöni szépen a munkájukat. 
 
Szathmári Istvánné még azt szeretné megkérdezni, hogy a munkásőr bázis 
versenytárgyalásán mások vettek-e részt, volt-e másik pályázó. Gyöngyösinének 
válaszolja, soha nem írt a kunhegyesi újságba, ha ő maga ír, akkor mindig vállalja a nevét. 
 
Molnár Ferenc előző hozzászólásából két dolog kimaradt. Volt Kunhegyesen egy Mikulás 
kupa decemberben. 13 csapatot tudott fogadni Kunhegyes a korábbi 30 csapat mellett. 
Miért. Ennek is egy része Abádszalókon játszotta le a mérkőzését. Hiába lett átadva a 
sportcsarnok most a gimnáziumban, ott is megvan a megfelelő elfoglaltság a termet 
illetően. Mit jelent ez. Az egyik része a Dózsa György úton, a másik része Abádszalókon 
lett játszva. 30 csapatot tudtak fogadni eddig, ami azt jelenti, hogy közel 20 csapatnak a 
benevezési díjától esett el Kunhegyes. A megépülő sportcsarnok átadásánál 6 pályát lehet 
felállítani és egy helyen meg lehet rendezni ezt a rendezvényt. 
Amikor a nyugdíjasoknak volt a csomag átadás, amit ezúton is megköszön, egyre többen 
jönnek el, mert kíváncsiak Kunhegyes életére, és egy jóleső érzés volt, amikor a 43 éves 
munkája után a Polgármester Úr kezet fogott mindenkivel és elismerte azt, hogy mit tettek 
a nyugdíjasok az elmúlt években. Még rájuk is lehet szükség. Itt is három-négy csoportban, 
amikor ezt megrendezik a kultúrházban ezt az átadást. Egyszerre át lehet adni a 
sportcsarnokban. 
Tiszteletes úrhoz mondja, miután kezében van a Kunhegyes fejlődő város újságcikk. 
Ebben fel van sorolva a projekt, és benne van a Katolikus templom, a Református templom 
és egyéb ilyen kivitelezés. Csak azt szeretné ajánlani a következő időkre, nagyon kemény 
műszaki ellenőrt fogadjanak minden egyes átadásnál. Pénzbe kerül a városnak, a 
polgároknak, ha valamit megcsináltatnak. Amikor a református templomnak volt a 
rekonstrukciós munkája a Műemlékvédelemtől megbízást kapott. Csellő úrnak, a festőnek 
elmondta, miért nem jó, amikor a kerítést csinálta. Azóta nem köszön. Ezt nem bánja, de a 
kerítés még most is állja a sarat, ahogy megcsinálták. Sok esetben nagyon fontos a műszaki 
ellenőr, arra nem kell sajnálni a pénzt. A Rákóczi úton is át lett adva a betonjárda. 
Végigment rajta, már 5 helyen keresztbe van repedve. A dilatációt miért nem lehet 
keresztbe fűrészelni. Nem kőműves, de akkor nem repedt volna meg – gondolja. 
Tiszteletes úrnak is szeretne gratulálni a 16 éves ittléte alatt kifejtett munkájáért, és úgy 
érzi nagyra értékelte a hozzászóló, hogy lelkész lehet-e, vagy egyéb tevékenység. A 
tiszteletes úr erejébe úgy látszik még ez is belefér, hogy a lelkészi munkát is ellátja és 
Kunhegyesért már nagyon sokat tett. Lásd a Sarepta épületet, nem lehet azt tudni, kit hova 
sorol a sors. Amikor a három generáció együtt élt, akkor el tudtak menni a másvilágra 
otthonról, volt, aki gondját viselte. Most az egyik gyerek Kunhegyesen, a másik a világ 
minden táján van. Örüljenek neki, hogy valahová elmehetnek, orvosilag, bármilyen ellátás 
szempontjából a gondjukat viselik. 
 
Szabó András polgármester miután további kérdés, felvetés nem volt, megpróbál 
válaszolni, amire tud, de voltak olyan felvetések is, ami nem rájuk tartozik, de azért 
megpróbál erre is válaszolni. Sőt, olyan probléma is van, amit nem ők okoztak, de már 
nekik kell rá válaszolni. Megpróbál a felszólalók sorrendjében válaszolni a felvetett 
kérdésekre, természetesen a javaslatokat, véleményeket köszönik. 



 
 

Richterné Erzsike kérdezte, milyen elképzelések vannak még, amiről nem ejtettek szót. 
Egyrészt a beszámolóban, másrészt a képkivetítés alkalmával elmondták, de a legfontosabb 
a munkahelyteremtés. Hisz Kunhegyesnek gazdaságilag meg kell erősödni, mert ha lesz 
munkahely, akkor kevesebb önerőt kell hozzátenni az 500 közcélúnak a 
foglalkoztatásához. Ugyanakkor a személyi jövedelemadóból is több kerül a városhoz, a 
helyi adó bevétele is növekszik, mert aki termel, az helyi adót is fizet. A város kasszájába 
nagyon kellenének ezek a pénzek is. Reméli, hogy ezek sikerülnek. Nincs olyan hónap, 
hogy ne tárgyalna befektetővel, ma éppen a kunmadarasi befektetést intéző csoporttal 
tárgyalt. Olvashatták az újságban, hogy a kunmadarasi repülőtér 4 milliárdra van 
meghirdetve és egy orosz befektetőcsoport érdeklődik iránta. Ezekkel felvette a 
kapcsolatot, a mai napon tárgyalt is velük, ha valóban az ő tulajdonukba kerül a repülőtér, 
akkor logisztikai területet tudnak adni úgy, ahogy ígérték a kínai befektetőnek is. 
Ugyanakkor az előző héten tárgyalt egy fűrészüzem létesítéséről és abban is nagyon 
reménykednek, hogy egy elektromos gyártó cég idetelepüljön. Nekik is írt levelet. Ezzel 
csak azt szeretné bizonyítani, nincs olyan hír akár a tv-ben, akár az újságokban, hogy ne 
próbálják felvenni a kapcsolatot. Amikor még az előző ciklusban értesítették az 
Önkormányzati Minisztériumból, hogy kínai befektetők jönnek és meghívják a 
polgármestereket, ott voltak. Mit gondolnak hány polgármester volt az országból? Öt és 25 
média szakember. Ezzel csak azt akarja bizonyítani, hogy minden lehetőséget 
megpróbálnak megragadni. Hogy ezek a lehetőségek mennyit érnek az majd eldől, mert 
nem volt egyszerű a varrodát sem idehozni. Nem volt egyszerű a Samsung paneljavító 
üzemét idehozni. 20 millió Ft körüli összeget fektetett be a befektető, a régi tanyai 
kollégium épületében dolgoznak és az ő pénze van benne, hogy ez felfejlődjön. 
Molnár Ferenc javaslatait köszöni, azt nem hiszi, hogy Kunhegyesen egyhamar lesz 
elkerülő út, sajnos, mert az lenne az igazi. A kerékpárút terve megvan, az erre vonatkozó 
előző pályázatot elbukták. De a terv él és bármikor lehet olyan pályázat és lehetőség, hogy 
ezt felélesszék. Azzal egyetért, hogy a szolgáltatás nemcsak Kunhegyesen, hanem az egész 
országban visszaesett. Tudna további példákat mondani, hogy nemcsak villanyszerelőt, 
vagy gázszerelőt egyet-egyet lehet éppen találni, már suszterből is egy van Kunhegyesen. 
Szathmári Istvánné esetében jól sejtette, 22 kérdést tett fel, ezek között van olyan, 
amelyikre ő maga is tudja a választ, csak feltette. Az az igazság, nem járt a tápos zsákok 
környékén, de ha ott járt volna, könnyebben tudna válaszolni ezekre a kérdésekre. Az első 
kérdése, a 150 millió forint vissza lett-e helyezve, ami nem volt 150 millió, kevesebb, de 
még nem lett visszahelyezve. Az Árpád krt-tal kapcsolatosan mondta, hogy 83 millió 
forintot nyertek a pályázaton, ehhez kellett az önerőt hozzátenni. Kellett, hozzá is tették, de 
megnyerték az önerő pályázatot. Épp ma hívta a képviselő úr, Fejér Andor, hogy az Árpád 
krt. - Gyepszél út építésére az önerőt megkapták. Ha így nézik, akkor az Árpád krt. és 
Gyepszél út egy fillérjükbe sem került. Mennyibe kerül a viziközmű társulat, ott van egy 
elnök, aki már hónapok óta nem kapja meg a tiszteletdíját, van egy főállású dolgozó, neki a 
bére, amibe kerül. A kötvényből 600 millió forint mire lett költve, nincs 600 millió, nem 
lett mind elköltve. Kezdődött azzal – amiről a volt képviselő asszonynak is tudomása van – 
a strand megnyitásához, ha nem lett volna a kötvény, nem tudták volna megnyitni, mert 
nem volt rá pénzük, hogy a strandot rendbe tegyék a lakosság szolgálatára. Mindenféle 
fejlesztéshez az önerőt ebből biztosították. Van, ahol kevesebb volt, van, ahol több. 
Kevesebb a park, 4-5 millió Ft. A legnagyobb a tornaterem, amihez nyertek 250 milliót, 
ahhoz több mint 200 milliót hozzá kellett tenni. 466 millió forintért nyerte meg a 
vállalkozó a kivitelezést, de voltak olyan ajánlatok, amelyek 600-700 millióról szóltak. 
Akkor nem tudták volna megépíteni, de nagy szerencséjükre, hogy egy kunhegyesi 
konzorcium Gönczi János vezetésével olyan ajánlatot adott, amiből meg tudják oldani ezt a 
feladatot. Kunhegyesnek nagyon régen vágya már, hogy legyen tornaterem, tornacsarnok, 



 
 

mert amint itt Molnár Ferenc mondta ide nem férnek el egy néptánc gálán, ott nem jelent 
problémát, olyan nagy rendezvényeket is meg tudnak oldani, nemcsak 
sportrendezvényeket, ami itt, ebben a teremben nem fér el. 
Bezárt a kenyérgyár, a város milyen lépéseket tett. Csak annyit tehettek a kenyérgyárral 
kapcsolatosan állandóan kapcsolatban voltak a vezetővel, megbeszélték hogyan áll a dolog. 
Először jól sikerült, hogy Tiszafüreden megépült a Tesco, és ott van kenyérkészítés is és 
akkor a kenyérgyár vezetői úgy döntöttek, hogy nem Kunhegyesen szűntetik meg, hanem 
Tiszafüreden. Aztán sajnos ismét előjött ez a megszorító intézkedés, de örömmel jelentheti, 
hogy Szőlősi József is beindított egy kenyérgyárat. Reméli, hogy talpon marad és 
kunhegyesi vállalkozó, ha nem is foglalkoztat annyi embert, mint eredetiben a 
kenyérgyárban, de szépen fejlődhet. Néhány év múlva lehet, hogy meg is közelíti azt a 
létszámot. A minőségről pedig a lakosság fog véleményt mondani. 
A hulladékgazdálkodással kapcsolatban felvetődött kérdésekre egyben kíván válaszolni, a 
végén fel fogja olvasni az Alkotmánybíróság állásfoglalását, mert sok mindenkinek ez 
válasz, hisz az Alkotmánybírósághoz is sokan fordultak és a tiszaroffi polgármestertől 
kapta meg ezt a leiratot, amiben az Alkotmánybíróság ezekre a kérdésekre választ adott. 
Maga a hulladéklerakó nem most indult, 2006 előtt voltak a szerződések. Az, hogy az 
akkori polgármesterek nem tudták vállalni az önerőt abból ered az, hogy a Remondisz vette 
át és most már ő diktál. Ha felolvassa az Alkotmánybíróság állásfoglalását, abból megértik, 
hogy itt senki nem tehet semmit, a törvényt kellene megváltoztatni. 
A tiszteletdíjakról elmondja, valóban 15 ezer Ft-tal meg lettek emelve, de takarékosabban 
oldották meg, még megmaradt több százezer forint, ugyanis a képviselőtestület úgy 
határozott, hogy csak három bizottságot működtet az öt helyett és azok sem héttagúak, a 
háromból csak egy lett héttagú. Itt is több százezer forintot takarítottak meg azzal, hogy 
előzőleg 14 képviselő volt, most nyolc plusz a polgármester. Mindenképpen több százezer 
forint megtakarítás lett. 
A temetőnek a nyitva tartási rendje véleménye szerint most is megvan. Az, hogy 
kifüggesztve kilegyen, erre majd Nagy Kálmán lelkész úr fog konkrét választ adni. 
Az úttakarítás nem történik meg, ez véleménye szerint nem igaz, vannak vállalkozók, 
akikkel szerződést kötöttek. Az, hogy mindig lesz probléma az úttakarítással, az biztos, 
ilyen kisvárosban is. Mindenkinek más az elképzelése, ő maga is azt szeretné, ha tökéletes 
lenne mindenütt a járda is, de az sem ártana, ha a lakosoknak egy kicsit önmagukkal 
szemben nagyobb lenne az önbecsülésük a járda takarítását illetően. Valóban, ha elesik 
valaki, lehet, hogy a per végén ő fog fizetni, mert nem takarította le a járdát. 
A közmunkaprogramról még pontosan, konkrétan mindent nem tudnak. Annyit tudnak, 
hogy négyórás foglalkoztatás lesz, nem rendelkezésre állási támogatást, hanem bérpótlék 
juttatást kapnak. Még a Munkaügyi Központ sem tudja teljesen hogyan fog ez működni, de 
január 1-től már e szerint kellene végezni a munkát, hisz azt nem tudják biztosítani, hogy 
január 1-jén ne essen hó, ne kelljen takarítani a közterületeket. 
A belvízpályázatról elég bőven beszélt, nemcsak a Kakatról fog ez szólni, hanem nagyrészt 
a város belvízelvezetéséről, mint Tiszaroffon meg kell, hogy tudják oldani. Más megoldás 
nincs. Sajnos végigjárva a várost, nagyon sok a gond. Erről tett említést Lukács Bálint és 
Túri Elek is. Nem tudtak mit tenni, a Kossuth Iskolában egy tantermet berendeztek 
vészhelyzetre, ha nem tudnak ott aludni, akkor oda tudjanak menni. Korábban is volt egy 
vészhelyzet, amikor kiégett egy ház belseje, akkor a lakókat néhány éjszakára a 
Szélkakasba tudták csak elhelyezni. Most már gondoskodtak arról, ha ilyen problémák 
vannak, akkor közintézményben is el tudják őket helyezni. 
A hibabejelentésről már volt szó, a jegyzőkönyv legyen rajta a honlapon hamarabb. Ezt 
megpróbálják gyorsítani. Felügyelő bizottság névsora és illetménye legyen rajta. Nem 
tudja az erre vonatkozó rendelkezést, amennyiben ez publikus, akkor ezt is fel fogják tenni. 



 
 

Az Árpád krt.-at többen is érintették, hogy a kamionok nem mehetnek ott. Ez 
önkormányzati út és közel 100 millió forintba került, azért ne engedjék már, hogy ezek a 
nagy kamionok tönkre tegyék egy fél év alatt, mert nem biztos, hogy a következő 5-10 
évben lesz rá lehetőség, hogy így felújítsák. 
A strandfürdőnek az értékbecslése azért vált szükségessé, mert a vagyoncsoportnál 
nyilvántartásba kell venni a mai értéken. A bázis értékelése is régebben megtörtént, 57 
millió forint. 2007-ben egy budapesti cég értékelte fel, az 61 millió forint volt. Most a 
legutolsó felértékelés 65 millió forint. Tehát ez azt jelenti, hogy az értéke nőtt, attól 
függetlenül, hogy az állapota nem nőtt. Amikor 2006-ban átvették a munkásőr bázist, 
akkor nyakig ért a gaz és a főépületbe mindenütt folyt be a víz. Kicserélték azokat a 
palákat és nem ázott be utána a főépület. Sajnos a vandáloktól nem mindig tudták 
megmenteni, ugyanis az őr jelentette, nem mer kimenni, mert olyan banda tevékenykedik 
ott. Ez mindenképpen nemcsak azért jó, hogy a Református Egyházközség átveszi, 
szolgáltatást ad, munkahelyet teremt, azért is jó, mert ez Kunhegyesnek egy olyan 
építménye lesz, amint látták is, amire büszkék lehetnek. 
Az Arany János Programban támogatás elviekben, erről is tudnia kellene, mert míg 
képviselő volt, addig is így működött, az ebben a programban résztvevőket a testületnek 
csak elviekben kell támogatni és utána dönt a középiskola. Az önkormányzatnak nem kell 
pénzt adni, ez nem egy túl jó rendszer, hogy a képviselőtestületnek dönteni kell ebben, 
holott csak elviekben kell dönteni. 
Szikszai József, mint polgármestert már többször megsértette. Egyszer azt mondta neki, 
hagyja el az irodáját, mert mindenkivel megpróbál normálisan beszélni, nem sérti meg 
önérzetében, nem akarja idézni Szikszai úr szavát, de meg is értette akkor, hogy 
megsértette és kivonult az irodájából. Többen voltak jelen akkor szemét ügyben. Ettől 
függetlenül ássák el a csatabárdot, megpróbál válaszolni a kérdésére, mivel nem volt sosem 
haragtartó. 
Egy dologban lehet, hogy igaza van, nem tudja, hogy a beszámolóra a Remondisz 
képviselőjét meg kellett volna-e hívni. Ez lehet, hogy az ő hibája, ennek utána fog nézni, 
de a kérdésre tud válaszolni, hisz itt van előtte az Alkotmánybíróság állásfoglalása, amit a 
végén fog felolvasni. Ebből minden kitűnik, sajnos az önkormányzat kicsi abban, hogy 
bármit is tegyen szemét ügyben. 
Azt tudja, hogy a Kakat nem a Petőfi utcánál kezdődik, de ez egy olyan terv, amit nem ő 
csinált, mert nem ért hozzá, attól függetlenül, hogy tudja, hol kezdődik a Kakat és hol 
fejeződik be. A Kakat Kunhegyesnek az egyik legnagyobb vízgyűjtő területe és nyilván a 
három fő frekventált hely, ahogy elmondta, azokat rendbe kell tenni, de a többit is, csak 
arra már kevesebb pénz fog jutni, de úgy gondolja, ez nagy előrelépés lesz, ha ez sikerül. 
Bár már csak ott tartanának, hogy a gépek szedik a földet az árkokból és helyeznék le az 
átereszeket. 
Az is erős megjegyzés, hogy nem szabványosak a táblák. Azt gondolja, hogy csak úgy 
maguktól rakják ki ezeket a táblákat – kérdezi a kérdezőtől. A rendőrségnek a véleménye 
volt a képviselőtestület előtt, amikor ezeket a táblákat megszavazták. Az teljesen 
szabályos, bárki bármit mond. Ő maga is hallotta, aki azt mondta, nem fizet, mert nem 
szabályos. Ha valaki nem fizet a mai rendszerben akár a közszolgáltatóknak, az mindig 
meg fogja járni, persze van, aki nem tud fizetni, sajnos. Nem is egy van Kunhegyesen, 
akinek kikapcsolták a villanyt, a gázt, sajnos nagyon sok szegény ember él itt közöttük. De 
aki tud fizetni, az fizessen, abból, hogy okosabb vagyok, abból mindig csak a problémák 
lehetnek. 
A Gyepszél út felújításával kapcsolatban mondott kritikájával nem ért egyet és úgy 
gondolja, Kunhegyes lakossága sem. Ha azt pályázat útján megnyerték, miért ne legyen 
még jobb. Hogy jó volt, az egy dolog, hogy még jobb lett, abban biztos. 



 
 

Amit Rózsa Lajosról mondott azt nevetségesnek tartja, és úgy gondolja, ne nyissanak erről 
most vitát, de nagyon reméli, hogy a szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító építése 
elkezdődik a következő évben. Ebben sem biztos 100 %-ban, ezt soha nem mondja, és nem 
beszél úgy, hogy biztos meglesz. Ez nem rajta függ. Ezek EU-s pénzek. Az Európai Unió 
egy nagy bürokratikus szervezet és a magyarországi helytartói is, hiszen hihetetlen, hogy 
egy-egy pályázat kapcsán mi munkát kell végezni a munkatársainak, és akik ebben a 
pályázatban részt vesznek. Többször kérik a segítségét, hogy haladjanak a dolgok. Az 
E.On egy rettenetes szervezet, attól egy engedélyt kicsikarni ahhoz legalább egy 
főosztályvezetővel kell beszélni, hogy valami elinduljon. Mindenki másképp fogja fel és 
egy-egy engedély megszerzése hosszú, de még mindig sikerült megoldani a problémát. 
Ezzel csak azt akarta érzékeltetni, hogy nem egyszerű. 
Köszöni Gyöngyösiné Ildikónak a javaslatát, a rendelőnek a süllyedését feljegyezte, meg 
látja mit tudnak tenni, majd az építési szakemberek megmondják. A Mihály Nappal 
kapcsolatosan elmondja, a rendezők kapnak minden alkalommal étkezést. Nem tudja, kiről 
van szó, a rendezőknek, közreműködőknek az önkormányzat biztosítja az ellátást. 
Lukács Bálint felvetésével kapcsolatban az Alkotmánybíróság állásfoglalása fog választ 
adni. Azzal egyetért, hogy a Sárkány-tó is nagy probléma, volt kinn személyesen, látta, ha 
elkezdenek szivattyúzni, akkor egy-két óra múlva, vagy másnap reggelre ugyanolyan 
magasan fog állni a víz. Sok van ilyen Kunhegyesen. A probléma akkor kezdődött, amikor 
odaépítkeztek, a régiek oda nem építkeztek. Nagyon olcsón lehetett ott telket venni és 
sokáig nem volt eső, nem jött fel a víz és azt hitték, hogy az egy kitűnő hely. Olcsón 
megvették a telket, felépítették a házat és most 2006-ban is, amikor volt a nagy belvíz és 
most is, hogy tavasszal mi lesz, azt még nem tudja, de valószínű szörnyű állapotok lesznek. 
Ha lesz egy nagy hó és elkezd olvadni, lehet, még elég sem lesz az a hely, amit kijelöltek 
egyelőre vészhelyzetre, mert nagyon sok embernek nagyon rossz körülmények között áll a 
háza. 
Török Anitának köszöni a mondatait, javaslatát és véleményét, amit elmondott. 
Túri Elek véleményével is egyetért, sokat beszélgettek már fogadóórákon, de hiába ad neki 
igazat, ha a törvény mást mond ki. 
Szabóné Erika elmondta a véleményét az orvosi ügyeleti rendszerről, köszöni szépen. 
Szathmári Istvánné kérdezte, volt-e más pályázó a bázisra. Volt érdeklődő még egy, de 
nem volt más pályázó. Az nem volt elég, hogy valaki az értékbecslő által adott összeget 
megmondja, meg kellett a pályázatban azt is indokolni, hogy mit akar, az Kunhegyes javát 
fogja-e szolgálni. Azt is megkérdezték már többen, miért nem a város csinálta. A város 
vállalkozási tevékenységet nem folytathat, szolgáltathat, közfeladatot láthat el és vannak 
olyan nem kötelező feladatai, amik nagyon sokba kerülnek a városnak. Példaként egyet 
mond, ami nagyon sokba kerül, de eszükbe sincs, hogy megszűntessék, a bölcsőde. Már az 
előző kormány sem preferálta, a mostani sem, hogy van bölcsőde, és az sokba kerül. Eszük 
ágában sincs megszüntetni, sőt, ha a munkahelyek beindulnak, akkor nyilván még több 
bölcsődei helyre lesz szükség. 
Molnár Ferencnek válaszolva, a Mikulás kupával kapcsolatos részletekről a végén Bodó 
Istvánnal megbeszélik a dolgokat. Miért Abádszalókon játszottak és miért nincs 30 csapat. 
A véleményét köszöni, ami az idősek csomagosztására vonatkozott, ő maga is érintett 
ebben. Érzi azt, hogy ez egy olyan gesztus értékű esemény nemcsak a csomagosztás, 
hanem a műsor is, amivel a nyugdíjasokat egy kicsit megbecsüljék. Nem teljes mértékben 
az önkormányzat feladata, mert az lenne a jó, ha sok nyugdíjat kapnának és meg tudnának 
élni a nyugdíjból, de úgy gondolja a képviselőtestületnek ez a határozata, hogy 
megszavazta az összeget erre az eseményre, az mindenképpen dicséretes. 
Úgy gondolja mindenkinek sikerült válaszolni, ha van, aki nem teljesen ért egyet a 
válasszal, beszélhetnek róla és akkor egyeztethetik egymás véleményét. Megköszöni, hogy 



 
 

eljöttek, hogy ilyen aktívak voltak és ezt követően felolvassa az Alkotmánybíróság 
állásfoglalását a szemét ügyben, majd ezt követően Nagy Kálmán válaszol meg a hozzá 
intézett kérdésekre. 
„A háztartásban keletkező hulladék, melynek kötelező elszállítása során a szolgáltató 
részéről költségek merülnek fel akkor is, ha az edényzet üres, félig, vagy teljesen van 
töltve, ezért nem sérül az arányosság követelménye. Nem életszerű, hogy a tulajdonos az 
ingatlan használata során rendszeresen egyáltalán nem bocsát ki hulladékot. Annak alapján 
a közszolgálati díj fizetése, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűsége elvének 
sérelmét nem idézi elő. Mindezzel nem ellentétes, ha a tulajdonos a rendelkezésre álló 
edény űrtartalmát nem teljes mértékig használja ki, míg mások azt teljes mértékben 
megtöltik.  Az esetenként előforduló, a szerződött mennyiségnél kevesebb szemét 
kibocsátása miatt egy üres gyűjtőedény alapján kifizetett szolgáltatási díj a szolgáltatás és 
ellenszolgáltatás aránytalanságát nem vonja maga után, mivel a szolgáltató ilyen esetekben 
is  megjelenik, és költségei merülnek fel.” 
Ezzel lehetne vitatkozni, ezt írja az Alkotmánybíróság. Mások is megtették, panaszt tettek 
és a panasz legfelsőbb fóruma az Alkotmánybíróság. 
 
Nagy Kálmán két jelenlévőtől is megszólíttatott, mind a ketten a bázissal kapcsolatban. 
Az egyik az a hang volt, hogy nem ért vele egyet, azt gondolja, hogy mindenkinek jogában 
áll. Az egy dolog, hogy kinek mi a véleménye erről, lehet nosztalgiázni. Azzal, hogy 
ingyen csinálta a téglát, kihordta a téglát, felépítette, az őseik csinálták meg, valószínű 
Jóska bácsi is benne volt abban, aki dolgozott, meg kell nézni, hogy most hogyan néz ki. 
Erről nem hozott képeket, a bázison egyetlen ajtó van, ami már kulccsal nem zárható, 
olyan szanaszét van feszegetve, hogy már lakattal sem lehet bezárni, a többi nem is 
zárható. Van olyan faépület, mutatta a képen, amelyiket szétrugdaltak. Lehet egy darabig 
még nosztalgiázni, és egy darabig még tartani, csak azt gondolja, hogy valamit kezdeni kell 
vele. Elnézést kér mindenkitől, ha Szathmári Istvánnénak úgy válaszol, hogy tegeződnek, 
hisz évekkel ezelőtt ilyen viszonyba kerültek, pertut ittak és képviselők voltak négy éven 
keresztül.  
Azt gondolja, neki is emlékeznie kellene arra, hogy voltak próbálkozások. Nemcsak a saját 
részéről, hanem a képviselőtestület részéről is. Ebben Páldi Tamás tudná megerősíteni, hisz 
volt egy olyan próbálkozás, még akkor, amikor a strand felújítása volt, hogy pályázzanak 
balneológiai központra. Akkor elutasították a pályázatot, nem lehetett. Később újra 
előkerült az, hogy lehet, és rögtön a bázis került elő és csak úgy lehetett pályázni és jelen 
pillanatban is ilyen pályázat fut, egy Észak-alföldi program, amelyik már meglévő 
balneológiai központnak a felújítását és továbbfejlesztését finanszírozza 50 %-os önerővel. 
A városnak le kellene tenni 50 %-ot, vagy akkor is le kellett volna tenni, ha lett volna 
működő balneológiai központja. Mind a két próbálkozás dugába dőlt, elutasításra nyert, 
mert nem fért bele egyetlen pályázati kategóriába ebből a kettőből a város. Akkor, amikor 
szóba került ennek az évnek az őszén, hogy a bázis tovább fog romlani, ha nem történik 
vele valami, akkor tárta a presbitérium elé ezt a lehetőséget, ezt a megoldás kísérletet. A 
presbitérium egy nem, és a többiek igen szavazatával támogatta ezt az elképzelést. A 
felértékelés 65.810.200 forint, november 2-án készült el és ezzel a 65.810.200 forinttal 
pályázott a Református Egyházközség a bázis megvételére ezekkel a tervekkel, amiket a 
képen bemutatott. Határidőre leadták az árajánlatukat, a vételi ajánlatukat megjelölve 
azokkal a célokkal, hogy mit akarnak megvalósítani. Az elmúlt 20 évben többen 
próbálkoztak a bázissal, meg kell nézni, hogy mi lett belőle. Mire építik, mint református 
gyülekezet a terveiket. Arra, hogy január 15-én megnyílik a Széchenyi terv és a Széchenyi 
tervben vannak olyan elemek, amelyek kifejezetten a gyógyturizmusra, kifejezetten 
kulturális örökségvédelmi turizmusra és úgynevezett ökoturizmusra épülnek. Ezek az 



 
 

elemek, amelyek meg fognak nyílni január 15-ével, támogatandók. Érdekes módon, ha 
gazdasági társaság próbál erre pályázni 50 %-os önerő kell. Ha társadalmi szervezet és 
sajnos idesorolják még az egyházat és nem külön kategória az egyház, sokkal kisebb önerő 
résszel pályázhat. A Széchenyi terv keretében szeretnének pályázni ezzel a tervvel, 
amelynek látványelemeit tudták bemutatni. Hisz addig, míg nem döntött a képviselő-
testület, december 28-án lesz soron kívüli ülés és akkor fogja véglegesen elfogadni azt a 
szerződést, ami jelen pillanatban még tervezet a vételre vonatkozóan. A vételről döntött a 
december 15-i ülésén, és ennek keretében fogja elfogadni a testület a végleges szerződés. 
A Széchenyi tervben szeretnének pályázni és úgy, hogy elsők között adják be és ezért 
indult el 16-ával az a tervezői csoport, akiket megkeresett, akiknek már van ilyen 
tapasztalata a tervezés elindításában, hogy az elsők között tudják beadni. Ígéret van arra, 
hogy 2011 első felében megszületik a bírálat, 2011 második felében a szükséges hivatalos 
procedúrák, elsősorban a közbeszerzés, illetve a szükséges engedélyek beszerzése 
megtörténik és 2012 második felében már használatba lehet venni ezt az objektumot. 14 
hónap a szakemberek kiképzése, OKJ-s képzés kell ahhoz, hogy akár fizikoterápiás 
szakemberként, akár gyógymasszőrként ott dolgozhassanak, akik majd munkát vállalnak a 
bázison. Miért a Református Egyház? Más előtt is ott volt a lehetőség. Heteken keresztül 
meg volt hirdetve a város honlapján az, hogy vételi ajánlattal lehet élni. A Református 
Egyház nem másodrangú szervezet itt a városban sem, mint ahogy országosan sem. Voltak 
nagyon sokáig és a Református Egyház úgy gondolta, amelynek az alkotmányuk szerint 
egy tagja és a Református Egyház úgy gondolta, hogy itt a presbitérium szavazatával, hogy 
pályázzák meg. Más előtt is ott volt a lehetőség. 20 éven keresztül ott volt parlagon a bázis, 
20 éven keresztül lehetett volna akár magánbefektetőnek, akár társaságnak, akár bárkinek a 
bázissal foglalkozni. Most hogy elkezdték, probléma? Lehet. Azt gondolja, hogy nemekből 
nem lehet építkezni. Nemet lehet mondani, évtizedeken keresztül lehet nemet mondani 
bázisra is, református iskolára is, Sarepta otthonra is, a templomra is, lehet. A református 
templomra akkor, amikor megépült 1844-ben annyira haragudtak a kunhegyesiek, hogy 
négy évig be sem tették a lábukat. 1844-ben megépült a templom és 1848. november 26-án 
tartották az első istentiszteletet. Azért haragudtak rá, mert a városnak pénzébe került, mert 
a város adósságot vett fel rá és éveken keresztül, 17 évig épült ez a templom, 17 éven 
keresztül adók módjára, még a csutkaszárat is és a venyigét is be kellett szolgáltatni. És 
megvolt a másik templom, ami nagyjából ott állt, ahol most a XX. század áldozatainak az 
emlékműve. Négy évig be sem tették a lábukat a kunhegyesiek. Nemekből nem lehet 
építkezni. Másrészt nagyon szépen köszöni az elismerést. Azt, amelyet hallhatott, hogy a 
református egyház épül. Ha rosszul hall, akkor kikéri magának, ha nem hall rosszul, akkor 
köszöni. Azt az összemosást, hogy a város csúszik lefelé, a református egyház pedig épül. 
Az elmúlt 12 évnek itt vannak a polgármesterei és ők tanúi lehetnek, megerősíthetik, akár 
Kontra József, aki 8 éven keresztül, Szabó András aki négy + néhány hónap óta 
polgármester abban, hogy a Református Egyházközség milyen pénzt kapott, hogy ők 
csúsztatták-e le a várost. Egyszer kaptak, akkor, amikor volt egy Sapard pályázat 2004-
ben, erre valószínű emlékszik Kontra József, az akkori polgármester. 500 ezer forinttal 
támogatta a pályázatukat a város és ez az 500 ezer Ft a temető útjainak lefedésére, útalap 
készítésére lett fordítva. Akkor 10 millió forintot nyertek. Az elmúlt időszakban nem 
emlékszik arra, hogy egyetlen fillért is a református egyházközség kapott volna a várostól. 
Az, hogy csúszik a város? Csúszik, mert olyan körülmények között kell, hogy éljen, amely 
nem feltétlen csak a várostól függ. Nem a város vezetése, korábbi, vagy mostani vezetése 
hozta ezeket az élethelyzeteket. Arról nem a város vezetése tehet, hogy 1994-ben még volt 
114 első osztályba beiratkozó gyermek, most pedig 63. Így fogytak el. A Kossuth Iskola és 
Dózsa Iskola is tele volt 1993-ban. A Kossuth Iskola három épületében működött az 
általános iskolai rész, ma a nagyiskola sincs tele, mert elfogytak a gyerekek. Közben 



 
 

elindult a református iskola is. Nemekből nem lehet építkezni. Lehet mondani nagyon 
sokat nemet. Lehet nagyon sokáig mondani mindenre nemet. Ki lehet mondani azt, hogy ez 
így nem jó, akkor van igazi értelme, ha ki tudja mondani, nem jó, ezt így kell csinálni. Ők, 
mint a Református Egyházközség elkezdtek valamit. Még csak képek vannak itt, még a 
tulajdonukban sincs és már nem jó. Egyszerre 15 embert fognak tudni kezelni, plusz a 
medencetérben folyhat a medence gyógytorna, összesen 30-40 ember minden nap, reggel 8 
órától délután 16 óráig folyamatos kezelések lesznek. Nagyon sokan járnak a környékbeli 
településekre. Ő maga is a Pávaiba jár, most az őszi kezelések idején nem egyszer és nem 
kétszer volt úgy, hogy a megjelenteknek a fele kunhegyesi volt. Csak a Pávaiban. 
Életminőséget fog javítani, azt gondolja igen. Van 1400 65 éves, vagy annál idősebb 
ember. Tudnak rajtuk segíteni? Nagyon jó lenne. Van egy csomó ember, aki nagyon súlyos 
mozgásproblémákkal küzd. Fáj a válla, fáj a térde. Miért nem veszi igénybe? Mert buszra 
kellene ülni, órákat kellene várni Berekfürdőn, Kisújszálláson, Tiszafüreden, esetleg 
máshol. Most ezt tudnák adni, nem jó, nem kell. A városnak egy fillérjébe nem kerül. A 
város kap 65.810.200 forintot, nem jó. A gond, a baj az övék lesz. Neki, ha Isten 
megengedi 12 év van a nyugdíjig a Református Egyház törvényei szerint. Azt kéri, ha 
megérte a 12 évet és be fogja zárni a háta mögött a református templom ajtaját, azok is, 
akik itt vannak vele megérik, menjenek és nézzék meg, mit tesz bele a talicskába. Mit visz 
el a bázisról, mert a bázis az itt fog maradni.  
Hogyan jut oda a víz? Nem vödörben. Ott jó néhány m3 vizet kell felhasználni. Abban a 
tervben, ami már kezd körvonalazódni és kezd konkrétumokat magában foglalni, benne 
van egy új kútnak a fúrása. Azt az új kutat úgy kell megfúrni a beruházónak, jelesül a 
Református Egyházközségnek, hogy 10 méteres sugarú körben legyen a mostani kútnál. Ez 
a törvény, mert akkor nem kell egy új eljárás, hogy gyógyvízzé minősítsék újra a vizet. Ha 
most a bázis területén, vagy esetleg a kutató intézet területén lévő lefojtott kútnak a vizét 
vennék igénybe, akkor azt újra eljárás alá kellene vonni. Ez senkinek sem lenne jó, mert 
Széchenyi Terv az egy lesz. Az, amit most ki fognak írni, ezer milliárd forint összesen. 
Tulajdonképpen semmi, ennyi maradt meg. Most lesz egy lehetőség, most lesz egy adott 
pillanat, történelmi helyzet. Arról nem ők tehetnek, hogy csak ők próbálkoztak vele. Sok 
embernek lehet szívügye. Sok embernek lehet nosztalgiás érzése, nosztalgiája a bázissal 
kapcsolatban, mindenki előtt ott volt a lehetőség. Az előző 20 évben, a meghirdetésnél ott 
volt most, ők megpróbálták. Azt gondolja, ha működni fog, senkitől nem kell elnézést 
kérnie, akkor, amikor igénybe fogják venni egyre többen ezt a szolgáltatást, és nemcsak a 
reumatológiai részlegét, hanem a teljes látogató központot, mert ez a város határain 
kívülről is nagyon sok embert fog idevonzani. Azért gondolták, mint Református 
Egyházközség, hogy megpályázzák, mert úgy gondolják, van egy kapcsolati tőke a 
kezükben, ami működővé képes tenni ezt a 140 főt befogadó látogató központot. Ez pedig 
a református iskolák rendszere. Az a 130 oktatási intézmény, amivel napi kapcsolatban 
vannak. A csereüdültetés a saját gyerekeik részéről, rengeteg iskola van, akiknek már van, 
vagy fenntartó, van üdülője, megunták, nyolc éven keresztül nem tudnak odajárni, de ha 
tudnak cserelehetőséget kínálni, akkor mindezt meg tudják tenni. Természetesen nemcsak 
a református emberek előtt, a református iskolák előtt, hanem mindenki előtt nyitva lesz és 
terveik szerint minden nap, a kezelések befejezése után a nagy közönség előtt is nyitva 
lesznek az év 365 napján azok a medencék, amiben gyógyvízben lehet fürödni  az adott 
időszakban. Nem hiszi, hogy elnézést kellene kérnie azért, mert próbálkoznak ezzel, azt 
gondolja, hogy ez előre visz. Akkor, amikor elindultak bármiben, igent mondtak. 
Nemekből nem lehet építkezni. Nemekből csak megállni lehet, nemekből visszalépni lehet, 
csak igenekkel lehet előre menni. Az igenek nagyon sokszor nem népszerűséget hoznak. 
Az igenek nagyon sokszor irigységet táplálnak. Kéri, hogy ne irigykedjenek, mert a munka 
az övék lesz, a munka nagy része az övé lesz, mindezt, ha megnyerik a pályázatot 



 
 

levezényelni és megígéri, egy talicska vizet nem fog elvinni és semmit a bázisról.  
 
Túri Elek még egy megjegyzéssel kíván élni, nincs olyan törvény, amit nem lehet 
megmódosítani.  
 
Szabó András polgármester igazat ad neki. Megköszöni mindenkinek, aki megtisztelte a 
képviselőtestületet azzal, hogy a közmeghallgatáson megjelent.  
A közelgő ünnepekre tekintettel mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új 
évet kívánt. 
A közmeghallgatást 20 óra 5 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

S z a b ó    András      Dr. P é n z e s  Tímea 
polgármester       jegyző 
 
 



 
 

 
 

Iktatószám: KVÖ/824/42/2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

2010. december 21-én megtartott közmeghallgatásának 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Sorszám: 1. 

 
 

 
 
 
 

 


