Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 22-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: Barta Ferenc aljegyző, Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági
osztályvezető, Bibókné Simon Mária a kiskincstári csoport vezetője,
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető, Csöröginé Bodnár Erika adóügyi csoportvezető, Tokai Lajos a Kunhegyesi Rendőrőrs őrsparancsnoka,
Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyesi Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója, Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű
Kft. ügyvezetője, Rózsa Lajos a Kunhegyesi Szennyvízberuházó Víziközmű
Társulat elnöke, Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője tanácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné Házi Judit
jegyzőkönyvvezető és 41 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 kilenc tagja jelen van.
A közmeghallgatást 15 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.
Az elhangzott tájékoztató után várják a lakosság köréből a kérdéseket, felvetéseket.
Ezt követően az alábbiak szerint számol be a 2011. évben történtekről:
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„Tájékoztató Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi feladatainak teljesítéséről
Tisztelt Lakótársaim !
Szeretettel köszöntöm Önöket a 2011-es év közmeghallgatásán, amikor beszámolok
Önöknek az év leglényegesebb történéseiről.
2010 évi választásokat követően 2011 évben tovább tudtuk folytatni a 2006-ban elkezdett
munkánkat.
A 2009 évi gazdasági válság ebben az évben is éreztette hatását, az önkormányzat
költségvetési kondíciói továbbra sem javultak. A lakosság körében is nagy az
elszegényedés, sokan nehezen tudnak megbirkózni a közüzemi számlák kifizetésével,
mindennapi megélhetési gondokkal küszködnek. Az önkormányzat igyekszik segíteni a
rászorulóknak, segélyeket és tüzelőt osztani. A korábbi évek gyakorlatát követve az elmúlt
héten 150 családnak utaltunk ki 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 támogatásra közel százezer forintot
fizettünk ki.
A fűtési támogatás központi rendszerének évközben történt változtatása miatt az
önkormányzatoknál igényelhető lakásfenntartási támogatás feltétel rendszere is változott,
így szeptembertől jelentősen megnövekedett az igénylők száma. Jelenleg településünkön
754 család részesül ebben a támogatásban, ami havonta 4 millió Ft kifizetést jelent,
melyből 10 % a város költsége. Ez is olyan kiadás, ami nagyon sok önkormányzatot nem
terhel, hiszen vannak gazdag önkormányzatok is.
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.
Hagyományosan, 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 kiemelkedő tanulmányi – kulturális és sport eredményeket értek el.
Köszöntjük és megköszönjük munkájukat a pedagógusoknak, az egészségügyben és
szociális területen dolgozóknak, közszolgálati munkatársaknak.
Kitüntetések átadásával elismerjük mindazokat, akik életük, munkásságuk során
Kunhegyest szolgálták, többet tettek, mint egy átlagpolgár. Az elmúlt évben alapította a
képviselőtestület a „Kunhegyes Város Díszpolgára” kitüntető díjat, amelyet ebben az
évben Fabó Zsigmondné nyugdíjas tanítónő kapott meg, sajnos már nincs közöttünk.
A képviselőtestület rendeletet alkotott arra vonatkozóan is, mivel a szülőotthon
megszűnésével már nem Kunhegyesen születnek a gyermekek, így az abban az évben
született lakótársakat ünnepélyes keretek között „Kunhegyes polgárá”-vá fogadjuk. Első
alkalommal a Mihály Napi Sokadalom rendezvény keretében került sor erre a megható
eseményre.
Az önkormányzat bevételei évek óta stagnálnak, hisz a gazdasági válság hatásaként a
településünkön gazdálkodó cégek, vállalkozások is a fennmaradásért küzdenek, ami az
önkormányzat iparűzési adó bevételében is tükröződik. Kiadásainkat sikerült ésszerűen
csökkenteni, a gondos és felelősségteljes gazdálkodással, nagy-nagy odafigyeléssel. Azt
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viszont örvendetes ténynek tartom, hogy a településen jelentősen nem csökkent a
vállalkozások száma, nem voltak tömeges elbocsátások. A varroda ugyan felszámolásra
került, de sikerült új vállalkozót találni, aki újra indította a varrodát.
Évről-évre kevesebb az önkormányzatokat megillető központi finanszírozás, ami
takarékossági – megszorító intézkedésekre kényszerít bennünket.
A kormány takarékossági intézkedései ellenére önkormányzatunk egy önállóan működő és
gazdálkodó intézmény, a Polgármesteri Hivatal és három önállóan működő intézmény által
látta el feladatait 2011-ben is. Az egyre rosszabb feltételek ellenére ebben az évben is
sikerült talpon maradni, minden hónapban sikerült a bérekre a pénzt előteremteni, sikerült
számláinkat 60 napon belül kiegyenlíteni.
Minden lehetőséget megragadunk, hogy takarékosan gazdálkodjunk. Az idén az
intézményi rendszerben változás nem volt. Már több éve társulási formában működtetjük
az általános iskolát és óvodai intézményt is, jelenleg nincs olyan intézményünk, mely ne
társulási keretek között működne.
A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat továbbra is a Tiszafüred Kistérség
Többcélú Társulásának fenntartásában működik.
A közművelődési feladatainkat is társulási keretek között látjuk el.
A társulási döntések indoka egyértelműen a jobb finanszírozási feltételek elérése és a
településünk mikrotérségi szerepének erősítése.
Reméljük, ilyen jellegű munkánkat és lobbi tevékenységünket felhasználva Kunhegyesen
járási hivatal működhet. Minden reményünk megvan arra, hogy az önkormányzati törvény
módosítása kapcsán Kunhegyes járási hivatal működtetésére lehetőséget kapjon, ezzel is
erősítve a kistérségben elfoglalt pozícióját.
A költségvetési körön kívülre szervezett kötelező önkormányzati feladatok egy részét a
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány látja el. Tevékenységüket a közfoglalkoztatás
nyújtotta lehetőségek maximális kihasználásával végzik.
Sikeres volt a Startmunka mintaprogram pályázat, amelynek keretében 2011-ben 81 fő
dolgozott 8 órában, 2012-ben pedig 298 személy foglalkoztatására nyílik lehetőség. Ez a
pályázat is a kapcsolatrendszer hatékonyságát bizonyítja, hisz ilyen nagy létszám
foglalkoztatásának engedélyezésére nem sok településen volt lehetőség.
Fejlesztéseinkről:
Hosszú-hosszú előkészítő munka után 2010. év májusában megkezdődhetett a mikrotérségi
tornaterem építése, amelyet ez év koratavaszán fejeztünk be és a nagyszabású áprilisi
ünnepélyes átadást követően birtokba is vehették iskolás gyermekeink, sportolni vágyó
felnőttek. A tornaterem küzdőtere 20x40 méter, tehát hivatalos kézilabda, illetve kispályás
labdarúgó mérkőzések megrendezésére is alkalmas és ezer néző befogadására nyílik
lehetőség. A megye legkorszerűbb tornaterme geotermikus fűtésével, a nemzetközi
minősítésű sportpadlójával, a modern árnyékolástechnikával. Az avató ünnepségen a nap
folyamán több mint 2 ezer személy fordult meg. Az eddigi működtetés során
bebizonyosodott, hogy nem a sportrendezvények lebonyolítására alkalmas, hanem egyéb
kulturális események megrendezésére is. Teljesen telt ház volt az ír táncosok műsorán, a
Csík zenekar fellépésén és a néptáncosok betlehemes produkcióján.
2011. évben folytattuk a főtér megújítását. Ennek keretében a Művelődési Központ
épületének hőszigetelése történt meg teljes nyílászáró cserével, homlokzat felújítással.
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A központi területen új járda és zöldövezet került kialakítása, illetve az okmányiroda
melletti területen parkolókat és sétálóutcát hoztunk létre.
Az okmányiroda előtti utcaszakaszon került felállításra Szabó György szobrászművész
Hidrák szobra, amely látványos szökőkutat működtet.
A piac területén megépült egy hét különálló egységet tartalmazó üzletsor, amit az
úgynevezett sétálóutcán keresztül is meg tudnak közelíteni a lakosok.
A református templom két tornya és első homlokzata teljesen felújult, a toronytető hibáit
kijavították, a zsalugátereket kicserélték, a falazatot újravakolták és festették.
A katolikus templom teljes tetőcserét, a falnedvesedés megakadályozására vízzáró réteget
és teljes külső felújítást kapott.
Mindezen beruházások össz. értéke közel 300 millió Ft.
A leghátrányosabb kistérségen belüli LHH pályázaton Tiszafüred kistérség településeihez
kapcsolódva pályáztunk az Öregek Napközi Otthonának új épületére, amely a Dózsa u. 14ben, a régi iskola helyén valósul meg. Az új épület építése már elkezdődött, a beruházás
bekerülési költsége 48 millió Ft.
Több alkalommal szót ejtettünk már a közeljövő nagy beruházásairól, ami közel 3 milliárd
forint összegben valósul meg. Az egyik az Abádszalókkal közösen megvalósuló
szennyvíztisztító telep fejlesztése, illetve a két városban a szennyvízhálózat teljes körű
kiépítése. Abádszalók pénzügyi nehézségei miatt őt választották meg a társulás elnökének
és a gesztor Kunhegyes lett, a pályázat irányítója is Kunhegyes lett.
Sajnos a pályázati rendszer bürokratikussága miatt a pályázat elbírálása elhúzódott, de már
most a döntés megszületett és a nap folyamán aláírta a támogatási szerződést, a szükséges
dokumentumokat. Ezt követően a közbeszerzési eljárás lebonyolításával a nyertes pályázó
megkezdheti az építkezést, reményeink szerint 2012 nyarán.
A beruházás Kunhegyesre eső 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 években 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. Ennek a pályázatnak az irányítója is
Kunhegyes, hiszen 6 település (Jászkisér, Abádszalók, Kunhegyes, Tiszabura, Vezseny,
Tiszasüly) összesen 2,5 milliárd forint EU-s pénzt nyert erre, a pályázatnak nincs önereje,
az összes költséget az EU biztosítja. Ez a 6 település szintén társulást hozott létre,
amelynek úgyszintén Kunhegyes a gesztora, az elnöknek őt választották meg.
Azt gondolom, ha ezek a fejlesztések megvalósulnak, Kunhegyes város nagymértékben
fejlődik, lakosságának életminősége javulni fog.
Sajnos azt kell elmondanunk, hogy a településen a legnagyobb foglalkoztató az
önkormányzat. A közszolgálati és közalkalmazotti munkavállalókon kívül jelentős
számban foglalkoztatunk közmunkásokat. Ennek a rendszere az utóbbi években jelentősen
változott. Mint ahogy korábban már említette, ez év végén pályáztunk a Start munka
mintaprogramra, melynek keretében október 27-től – december 31-ig 81 munkavállaló 8
órás foglalkoztatására kaptunk lehetőséget.
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A mintaprogram célja az értékteremtő munka. Ennek keretében négy témakörben lehetett
pályázatot benyújtani: zöldségtermesztés, földutak karbantartása, illegális hulladéklerakók
felszámolása és biokazán program.
Ez év végéig a Dózsa Sportcentrum mellett, a volt gyakorlókertben megépítünk egy
fóliaházat, valamint egy üvegházat.
Mivel településünk a leghátrányosabb kistérségben fekszik, a program támogatottsága 100
%-os.
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 (1,- Ft/m2);
az önkormányzat a tulajdonában lévő – használaton kívüli – ingatlanokat
munkahelyteremtésre térítésmentesen felajánlja;
Az Önkormányzat úgy döntött, hogy a vállalkozások által nem működtetett ingatlanok után
január 1-től építményadót kell fizetni. Ezzel arra kívánja ösztönözni az ingatlanok
tulajdonosait, ne az legyen a céljuk, hogy kihasználatlanul álljanak jelentős építmények,
hanem azokat vagy saját működésükhöz használják, vagy más cégeknek bérbeadással
működtessék.
Összességében elmondhatom, hogy az önkormányzat működőképességét 2011 évben is
fenn tudta tartani, kiemelt feladataihoz a pályázati lehetőségekkel élve jelentősen növelte a
rendelkezésére álló saját forrás összegét, ezzel biztosítva az intézményi működés
zavartalanságát, a fejlesztések megvalósulását.
Ennyiben próbáltam összefoglalni a 2011-es évet, mely akkor lesz teljes, ha az év
eseményeiből összeválogatott képekkel is kiegészítem a beszámolót.
Szabó András polgármester a diavetítést követően megköszöni türelmüket és kéri, mondják el véleményüket, észrevételeiket.

Hozzászólások:
Molnár Ferenc ( Ady E. u. 6.) köszönti a közmeghallgatás résztvevőit, a képviselőtestület
tagjait. Néhány gondolatot szeretne elmondani. Az elhangzott tájékoztató és a bemutatott
képek alapján betekintést kaptak abba, hogyan fejlődött, változott Kunhegyes. Mindehhez
gratulál a Polgármester úrnak és a képviselőtestületnek, hogy ezt mind idehozták Kunhegyesre, az ebben az évben megvalósult létesítményeket. Úgy érzi, mások szegények lettek
ezzel, más önkormányzatok. Ugyanis ezt meg kellett pályázni. Ahhoz, hogy ezt megnyerje
Kunhegyes, ezért sokat kellett harcolni, hogy ezek a létesítmények itt valósuljanak meg.
Kunhegyes és a Kunhegyesen élő polgárok lettek ezzel gazdagabbak. Mondhatná azt is,
hogy gondoljanak másra, hogy lett volna, ha a periférián kezdik és azok a mellékhelyiségek megteltek volna jószágokkal. Azokat a füveket nem nyírták volna le – kérdezi. Arra
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nem volt pályázat, ezt a nélkül is meg lehet csinálni. Gondolkozzanak azon, ki az, aki ezt
megcsinálja, hogy ne kelljen a piacra menni, hogy abból a kevés nyugdíjból, vagy költött
pénzből ezzel hozzá tudnának járulni és még bio is lenne és az egészségüket is fokozná.
Nem akar senkit megsérteni.
Itt azért, miután megtapasztalta saját maga is az építmény után, amikor a sportcsarnok kinn
volt, a Csík együttes műsorán, valamint a néptánc gálán, valahogy úgy érezte, hogy a sport
legyen a sportlétesítményeké, a kulturális műsor a kultúrházé. Nemcsak az ő véleménye,
akikkel beszélgetett olyan vélemények hangzottak el, egyszerűen az akusztika nem arra
való, az a hangos zeneműsor, nehezen lehet érteni a szöveget, valahogy nincs összhangban.
Bár annak örülhet, hogyan lehetett volna itt elhelyezni annyi embert, mert van amikor túlzsúfolt egy ilyen kulturális programon. Ezen kellene valahogy javítani, ha ilyen műsor
lesz, akkor hogy lehet azt megvalósítani, hogy jobban tudják élvezni az előadást, a hangot,
a hangeffektusokat. Ez egy kicsit zavaró volt.
Másik felvetése: Olyan szép ez a tér, ami megvalósult, szinte úgy érzi aki idejön, hogy
ahhoz már nem egy ilyen 34-es átmeneti főút, ami Kunhegyesen keresztül megy nem illik
ide. A téren le lehet ülni a padokra, és egy elkerülő szakasz kellene, hogy a nagy forgalom
ne legyen olyan bosszantó.
Ezek voltak a pozitívumok, és ha jót mond, nem a rosszal folytatja, hanem egy-két olyan
véleménnyel, ami szintén jó lenne, ha megvalósulna és lesz rá idő, csak várják ki. Pl. az
Ady Endre úton egészen a piacig benyúló szakaszán, ott van a vendégfogadója, elég nehezen tudja az árkot kitakarítani, be van omolva az útszegély, ami tartja azt a részt. Gondolja,
ez is benne lesz a belvízprogramban.
Észrevétele, hogy az orvosi rendelő udvara már egy nagy közterület lett, sok ott élő család,
akik ott laknak az emeletes épületben, ott nagy az átmenő gépkocsiforgalom. Van olyan, ki
sem tud állni az ügyeleti autó, vagy a Remondisz ott megy át a szemétszállítás miatt. A fű
nincs levágva. Valahogy ha jobban észre lenne véve az eligazításnál, hogy azt az udvart a
közmunkások jobban figyelembe vennék és ott nagyobb rendet tartanának. Elég sokan végeznek ott társadalmi munkát, de azért nem mindenki figyelmes erre.
A Polgármester Úr beszámolójában érintette az építményadót. 10 évet dolgozott külföldön,
a szüleitől elvettek mindent, most úgy érzi, hogy a 63 ezer Ft-os nyugdíja, amit kap, ha
neki még plusz építményadót vetnek be az egyik megvásárolt épületre, a zsidótemplom
udvarán lévő épületre, amit annak idején más célra vásárolt, azt gondolja, hogy ezt nem
tudja fizetni, és akkor rá lesz terhelve az ingatlanra és azt is mondhatja, 3-4 év múlva elveszik tőle, pedig nem ezért dolgozott. Úgy érzi, hogy ebben a mai világban, ami most folyik
az Európai Unióban is, nem célszerű még ilyenekkel terhelni a polgárokat, mert ha etetik a
juhot, csak akkor tudják nyírni. Azt nem tudja milyen ingatlanokra vonatkozik, pl. a Videotonra, stb. építményére, ha igen, akkor egyet kell értsen vele. Felajánlja az önkormányzatnak, hogy eladja, ki is van írva rá, ha elfogadható áron meg tudja vásárolni és Kunhegyes érdekében pozitív irányban használni.
Örül annak, hogy itt él Kunhegyesen és egész idő alatt nem egy mosolygós arcokat látott.
Nem tudja miért. Ő maga nem éhezik, nem éhezett a múltban sem, a II. világháború után
sem és megvan a minden napi betevő falatja. Nem irigyli azokat a polgárokat, akik magyar
polgárok és külföldön élnek. Más hazájában, más kulturális körülmények között. Ő maga
inkább él és még szűkebb hazájában is, Kunhegyesen érzi jól magát. Jó érzéssel tölti el, ha
látja a fejlődést, ha nyernek és mindehhez erőt, egészséget kíván mindazoknak, akik ezt
kiharcolják. Fogjanak össze, cigányok, magyarok és más kisebbségek. Ne nézzék azt, hogy
milyen társadalomban, milyen formában, politikailag nekik kell ezt megcsinálni. Nagyon
jól látják, senki nem csinálja meg helyettük. Legszívesebben ő is agresszív lenne, volt fórum, amikor azt mondta Magyarországért az életét odaadná. Most is ezt mondja. Gondolkozzanak nyugodtabban mások helyette, reméli, hogy ki tudja várni.
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Köszöni, hogy meghallgatták és mindenkinek kíván kellemes karácsonyi ünnepeket, vidámságot és Arany János azt mondta, Akarat legyen, mely előbb-utóbb borostyánt arat.
Szathmári Norbert (Mikes u. 9.) köszöntést követően két minőségben szeretne szólni és
kérdéseket feltenni. Először is mint pedagógus szeretne hozzászólni és nagyon fontos információt közölni a képviselőkkel és a megjelentekkel. 2011. novemberében volt egy testületi ülés, ahol szóba került többek között a rovásírásos tábla ügye mellett nagyon fontos
kérdés, a Kossuth Iskola ügye. Végre hallhatta azon a képviselőtestületi ülésen a képviselőtestület, a polgármester úr és a szülők véleményét, és az irányú törekvéseiket, hogy aláírást
gyűjtöttek annak érdekében, hogy megmentsék a Kossuth Iskolát. Itt voltak érvek, ellenérvek. Ő most, mint a tomajmonostorai általános iskola pedagógusa szeretne gondolatot
megosztani a jelenlévőkkel. Nagyon sokan jelezték ugyanis ezen testületi ülés előtt feléjük,
azok a szülők, akik Kunhegyesről járatják az iskolába a gyermekeiket, hogy nem merik
jövőre odaíratni hozzájuk, mert félnek attól, hogy a testület, illetve a polgármester úr haragja utól éri őket, merthogy állítólag a Polgármester Úr azt mondta, azt üzente azoknak a
szülőknek, akik Tomajmonostorára járatják a gyermekeiket, hogy ők nem jöhetnek vissza
Kunhegyesre, ha az a törvény lép életbe, hogy a 2 ezer főnél kisebb településeken a felső
évfolyamok megszűnnek, ebben az esetben a tomajmonostorai iskolának meg kell válnia
ezektől a gyerekektől. Nos, ő maga ezt nem akarta elhinni, és azok a szülők is keresték,
akik jövőre szeretnék ebbe az iskolába íratni a magas színvonalú oktatás és a közbiztonság
fejlettsége miatt. Ezen a bizonyos testületi ülésen valóban elhangzott ez a mondat árnyaltabban a Polgármester Úr megfogalmazásában, hogy ezek a gyerekek, mivel az iskola a
Tiszafüredi Önkormányzat fennhatósága alatt áll, ők a fenntartók, ezért a felső évfolyamos
gyerekek majd menjenek Tiszafüredre. Ez nem titok, az iskolájukba, Tomajmonostorára 19
kunhegyesi gyerek jár, ez egy osztálynyi gyerek. Ennek a fele kb. felső évfolyamos. Nem
hiszi, hogy Kunhegyes azt mondaná ezeknek a gyerekeknek adott esetben, forduljatok
vissza és menjetek Tiszafüredre. Főleg, ha az iskolák fenntartásáról van szó. De és itt most
a Tomajmonostorai Általános Iskola teljes kollektívájának és a fenntartóinak nevében is
jött, hogy elmondja, van nekik is alternatívájuk, mint ahogy megoldási lehetőségeket más
települések is keresnek, úgy Tomajmonostora is. Jelenleg két olyan megoldási javaslatot
hallgathatnak meg, amelyik kiutat jelent abból a válságból, ami azt eredményezhetné, hogy
megszűnik Tomajmonostorán a felső tagozat. Egyik az egyházi iskola lehetősége, másik
pedig az alapítványi iskola lehetősége. Mindezeken túl azt is szeretnék, és szándékosan
beszél többes számban, azt is szeretnék tudatni, amennyiben ezek a tervek is meghiúsulnak, abban az esetben is van egy olyan lehetőség, amely mindenképpen megteremti, ha
más kisebb településeken nem, de Tomajmonostorán meg fogja teremteni a felső tagozatos
képzést is. Azért látta fontosnak azt, hogy ezt most megossza a hallgatósággal, mint ott
dolgozó pedagógus, mert úgy érzi, hogy egy hatalmas méretű ellenkampány folyik itt
Kunhegyesen. Tudja, nyilván úgy tüntetik fel az ott dolgozókat, illetve az ott tanulókat,
akik Kunhegyesről járnak át, hogy ők valamilyen óriási bűnt követnek el, de vegyék azt
figyelembe, és ez nem hangzott el a testületi ülésen sem, hogy se a szülők, se az Önök
megfogalmazásában, azt, hogy a gyerekek Tomajmonostorára járnak, az nem ok, az okozat. Itt valami elromlott, amiben a megoldást egy nagyvárosból egy pici, egy kétezer fő
alatti településen találják meg. Ezúton szeretné kérni a képviselőtestületet, hogy ezt az ellenkampányt, amit az iskolával szemben folytatnak, ezt sürgősen fejezzék be, mert el fogja
rémíteni a szülőket és nem beszélve arról, hogy ezek a vádak teljesen alaptalanok.
Másik nagyon fontos dolog, mint megyei közgyűlés tagja szeretne néhány észrevételt indítványozni. Néhány adminisztrációs dologról lenne szó. Meg szokta kapni és nagyon szépen köszöni a testületi ülésekre a meghívókat, azonban a meghívóban szerepelnek azok az
állandó meghívottak, akik a testületi anyagot is olvashatják. Sajnálatára a saját nevét nem
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találta benne, ez nem is lett volna nagyon különleges dolog, de látta, hogy Fejér Andor
országgyűlési képviselő, jegyző, aljegyző, Rózsa Lajos képviselőtársa is a közgyűlésből
megkapja az anyagot is. Azt kérdezi, ha ő, mint Megyei Közgyűlési képviselő hozzáférhet
az anyaghoz, akkor ő miért nem, mint Jobbik-os képviselő.
Másik kérdése: Olvashatják, hallhatják elég sokszor, hogy a szocialisták is elég erősen támadják a kormányt is itteni ügyekre is kitérnek, hivatkoznak jegyzőkönyvekre. A kérdése
viszont arra irányulna, ha megnézik Kunhegyes város honlapját, 2006-tól, tehát az előző
testület megalakulásától számítva láthatnak ott feltöltve jegyzőkönyveket, kérdezi, 2006.
előttről miért nem láthatnak. Azokban is fontos információk vannak benne, mint pl. a
Remondisszal való szerződéskötés, és szeretnének ezekbe a jegyzőkönyvekbe szintén belelátni. Úgy érzi, hogy a mostani városvezetés és a kettővel ezelőtti városvezetés között
esélyegyenlőtlenséget vél felfedezni, mert nem látnak bele az anyagokba. Nagyon örülne
annak, ha ezek felkerülnének, hangsúlyozza, nagyon fontos információkat tartalmaznak.
Másik, munkahelyeket teremtenek. Hozott magával aktuális adatot, képviselőtársa is megerősítheti ebben. 2010-es adatokat közölt velük Deák Miklósné a munkaügyi igazgató.
2010-ben a megyei munkanélküliség 7,1 %-kal nőtt meg az előző évhez képest, az országos 3,4 %-hoz képest. Ez 3,7 %-kal magasabb az országos átlaghoz képest. Ebben a reménytelen megyei helyzetben Kunhegyes a legreménytelenebb ebben a statisztikában. Így
szerepelt, hogy a regisztrált munkanélküliek száma kiemelkedően magas Kunhegyesen,
megkérdezte, miért van ez. Deák Miklósné elmondása szerint azért, mert itt a legnagyobb a
munkanélküliség. Nem érti, hogy sikerül munkahelyet teremteni, ha rekorderek a munkanélküliség megoldatlansága terén.
Másik fontos dolog: ez inkább a Fidesz-es képviselőket érinti. 2012-ben várható lesz-e
kunhegyesi szinten a telephely és ingatlanadó, amellyel állítólag az önkormányzatokat arra
készteti az állam, a tartozás állományukat ezen adó formájában hajtsák be. Nagyon fontos
lenne, nagyon várja erre a választ, ez minden kunhegyesit érdekel és fontosnak tartja.
Másik és erről szintén nincsenek információi, hogy a hulladékgazdálkodási törvény, ami
2012. január 1-én lép életbe, fogja-e befolyásolni a Remondisszal való kapcsolatot és kíván-e az önkormányzat szerződést módosítani jogi egyenlőtlenség miatt a Remondisszal,
vagy szerződést bontani. Beláthatják, nagyon sokan panaszkodnak, mert azért kell fizetniük, amilyen szolgáltatást nem is vesznek igénybe.
Végezetül szintén egy adatot hozott magával, a Heti Válaszban jelent meg és valószínű
olvasták a 100 legeladósodottabb település listáját. Itt az 1 milliárdnál nagyobb tartozásállományú településeket vették figyelembe. Szomorúan vette tudomásul, bármennyire szépen
fejlődik a város, ehhez képest a 100 között a 49. helyen áll Kunhegyes. Ha lebontják a tartozásállományt, akkor egy főre Kunhegyesen 215.572 Ft adósság jut. Az a kérdése, hogyan
fejlődik a város, milyen áron.
Szathmári Istvánné (Mikes u. 9.) bemutatkozást követően köszönti a jelenlévőket. Néhány javaslattal kérdést szeretne intézni a képviselőtestület felé. Van egy újszászi kollégája
és onnan vette az ötletet, hogy Újszászon van egy nagyon-nagyon színvonalas helyi újság
és ezt a helyi újságot pénzért adják. Úgy gondolja, hogy ebben a mai gazdasági válságban,
amikor Jézus koporsóját sem őrizték ingyen, akkor mi lenne, ha kibővítenék a kunhegyesi
újságot, több oldalas lenne és színes lenne minden oldala és az emberek pénzért tudnák
megvenni és csak az venné meg akit érdekel. Tényleg olyan színvonalú lenne benne a cikk,
amiért lehet vállalni felelősséget.
Másik kérdése: Nem hallott az 1,1 milliárdos kötvény kibocsátás alakulásáról, a csodálatos
tornaterem mennyibe került. Ezzel kapcsolatban kérdezi, már a levegőben van az, hogy
úgymond államosítják az iskolákat és az új mikrotérségi tornaterem és iskola önkormányzati fenntartásban van. Ennek az árát keményen elkezdi csengetni Kunhegyes város lakos-
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sága is, mert a kötvényt azt el kell kezdeni visszafizetni. Az úgymond államosítással elkerül a hozzátartozó tornaterem is és akkor a város fizeti tovább majd.
A munkásőr bázissal kapcsolatban felveti, arról sem hallottak. Tavaly Nagy Kálmán képviselő úr elmondta, bemutatta a látványos terveket és mindenféle szóbeszéd van a városban.
Úgy tudja még nem nyerte meg a Református Egyház a pályázatot és talán nincs is kifizetve a város részére az egész vételár. A tulajdoni hányad az most hogyan alakul. Amikor
átvételre került, a Református Egyház átvette a munkásőr bázist, akkor még hetekig közmunkások dolgoztak, de lehet, hogy ez is csak szóbeszéd. Azért vannak most itt, hogy öntsenek tiszta vizet a pohárba.
Molnár Ferenc hozzászólásához csatlakozva elmondja, most volt a néptánc gála, tényleg
nagyon szép a tornaterem, de nem erre alkalmas. A gyerekek, pedagógusok annyi energiát
öltek bele a szülőkkel együtt ebbe a gálába és egyszerűen élvezhetetlen volt. Nem lehet a
zenét élvezni, Magyar Gyuri összekötő szövegét sem hallották. Egyszerűen nemhogy élvezhető lett volna, élvezhetetlen volt, nem is látták rendesen. A Művelődési Központban
igaz, zsúfolásig meg szoktak telni, mert olyan érdeklődés követi ezt a műsort. Még ha fél
lábon kell állni, még akkor sokkal jobban élvezhető Nem beszélve arról, hogy a színpad is
nagyon csúszós volt, el is estek tánc közben, mivel az ő lánya is táncol, azt mondta, borzalmasan csúszós volt a színpad. Úgy gondolja, akinek ilyen kultúrháza van, az legyen arra
büszke és töltse meg azt minél többször, annál jobb.
Van egy probléma és valószínű ezt többen is tapasztalhatták, hogy kiemelt útszegély van a
Béke utcán. Egyszerűen nem hajlandók az emberek bemenni a járdára és nem lehet autóval
közlekedni. Attól tart, hogy egyszer majd egy olyan kimenetelű baleset fog bekövetkezni,
amit el lehetne kerülni azáltal, hogy ott esetleg fél 8 – 8 óra magasságában polgárőrök,
rendőrök járnának és beterelnék a járdára az embereket, utána pedig büntetnének is. Úgy
gondolja, hogy a KRESZ szabály vonatkozik a gyalogosokra is.
Tényleg nagyon szép a főtér, igaz, elrondítja a mozi. Arról lehet-e esetleg tudni, hogy mikor kerül az felújításra, mert tudja, hogy a Szegediéké, de ebben a mai gazdasági helyzetben nagyon nehéz boldogulni, talpon maradni. De ha azért büntetnek, mert le van rakva
sóder, úgy gondolja az nem akkora látványosság, vagy veszélyforrás, akkor lehetne-e esetleg kényszeríteni, hogy rendbe tegyék azt az épületet. Egyik oldalon a szökőkút, másik
oldalon a romos épület.
Borzalmas a Nyílt utca, Zádor utca, láthatják, amit a belvíz tett. Ott is rendszeresen vágni
kellene a füvet, kulturálttá tenni a környezetet.
Jó lenne, ha vonzóvá teszik Kunhegyes várost, egyszer a szélmalom és környékét is vonzóvá tennék. Az alapvető emberi körülményeket megteremtve, vagy rákényszeríteni az ott
lakókat, hogy alapvető emberi körülményeket teremtsenek maguknak.
Kun Istvánné (Lejtő u. 26.) a szemétdíjjal kapcsolatban elmondja, ő maga egyedülálló,
soha nem rak ki szemetet és méltánytalannak tartja, hogy ki kell fizetni a hulladékszállítás
díját. Kapta a levelet, hogy 2005-re visszamenőleg hátraléka van, tudomása szerint mindig
rendesen fizette.
Másik felvetése, meghalt a férje 5 és fél éve és azóta is fizeti a férje nevére a csatornadíjat.
Már be is fizette a 96.400 Ft-ot és semmiféle választ, segítséget nem kap arra vonatkozóan,
hogy mi lesz ezzel a pénzzel. Visszakapja, vagy mi lesz vele. Nem tudja megérteni, miért
nem tud tenni ilyenkor valamit az önkormányzat, vagy az OTP. Most már azt mondták a
tanácsnál, fogadjon ügyvédet, hogy ennek vége legyen. Kérdezi, mi lesz ezzel az összeggel.
Szabó András polgármester miután senki nem kívánt hozzászólni, az addig felvetődött
kérdésekre megadja a választ:
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Molnár Ferenc volt az első hozzászóló, a dicséretet köszönik, a javaslatokat is. Javaslatok
hangzottak el, hogy jó volna az elkerülő szakasz lenne a városban; a kultúrházban legyenek
azok a műsorok, amik a sportcsarnokban vannak. Ebben nem mindig ők döntenek, mert
legutoljára a Pátria művészeti iskola igazgatója döntött úgy, hogy ott legyen. Ő maga hallott jó véleményeket is, ezek szerint biztos nem jó helyen ült.
Az Ady Endre úton a padka javítása úgy gondolja a belvízrendezéssel megoldódik. Azzal
egyetért, hogy az orvosi rendelő udvarát jobban rendbe kell tenni. Erre nagyobb figyelmet
fognak fordítani, szólni fog az alapítvány csoportvezetőjének, hogy erre figyeljenek oda.
Az elmúlt évben a kerítést is megcsinálták, dolgoznak ott, ha nem is mindent sikerül rögtön, azonnal megoldani.
Az építményadó, amiről döntött a képviselőtestület az nem vonatkozik a lakóingatlanokra.
Csak azokra az ingatlanokra vonatkozik, ahol termelő, vagy szolgáltató tevékenység folyt
és üresen áll. Ezzel azt akarják elérni, pl. a Videotonnak van itt egy nagyon korszerű gyára
és felszokták venni velük többször is kapcsolatot, amikor jön egy befektető jelölt, igen
sokan megfordultak már itt, és azt látják, hogy olyan nagyon nem is törekednek erre. A
könyvelők azt mondják azért, mert ez jól jön nekik a könyvérték a vagyonban. Ehhez nem
ért. Ezekre fogják kivetni. Más példákat is tudna mondani, pl. a gabonaforgalmi, régi faüzem, bélüzem, ahol üresen állnak, és ha nem törekszik se eladni, se bérbe adni vállalkozónak, se maga beindítani, akkor fizessen építményadót. Ezt csak kizárólag ezért alkották.
Nyilván ebből bevétel is lesz, számításaik szerint 12 millió forint. Még egyszer hangsúlyozza, lakóépületekre nem vonatkozik.
Szathmári Norbert hozzászólására elmondja, csak gratulálni tud a tomajmonostorai iskolának. Ha Tiszafüredre kell menni a felső tagozatnak, ahhoz is. Azt is kívánja, hogy maradjanak meg az állásukban, sok kunhegyesi dolgozik ott, a Polgármesteri Hivatalban is sok
kunhegyesi dolgozik. Jó kívánságukat mondja nekik, jövőre, azután is legyen nekik állásuk. Nem tartja nagyképűségnek, de kijelentheti, hogy nem konkurencia Tomajmonostora
Kunhegyesnek. Se a Polgármesteri Hivatal, se az iskola.
Másik kérdése, hogy Kunhegyes város honlapja miért nem tartalmaz 2006 előtti jegyzőkönyveket, valahol meg kell húzni a határt, sőt 2006 utáni irat sincs minden fenn. Amit
kötelező, amit előírnak, azt fel kell tenni. Nagyobb hangsúlyt a turisztika kap, szeretnék, ha
minél többen jönnének a városba, itt költsenek, egyenek, igyanak, strandoljanak, mert ez
bevételt jelent.
A munkanélküliség valóban magas Kunhegyesen, ezt nem is tagadja. Azért is nyerték el a
Startmunka mintaprogramot, amely keretében 298 embernek tudnak a jövő évben munkát
adni. Ezért dolgozták ki nem kis munkával a mezőgazdasági programot, amely keretében
üvegházat és fóliaházat építenek és ott fognak termelni zöldségféléket. Így próbálják pótolni a munkanélküliséget. Nem törődtek ebbe bele, hiszen azért vetették ki az építményadót is azokra az üresen hagyott üzemekre,ahol folyhatnak termelés. Itt is azt tudja mondani, nincs szándékukban sem telekadót, sem ingatlanadót kivetni.
A hulladékgazdálkodási törvény már nem ilyen egyszerű. Szerződést bontani csak akkor
lehet, ha fizet az önkormányzat. Sem Kunhegyesnek, sem a 42 településnek, akik benne
vannak a Tisza-tavi lerakóban nincs pénzük arra, hogy kiváltsák. Hisz akkor még sehol
sem voltak, amikor összefogott a 42 önkormányzat, hogy megépítsék a hulladéklerakót és
szerződéssel pecsételték meg azt, hogy elfogadják a Remondisz 500 millió forint önerőt
fizessen helyettük annak érdekében, hogy a pályázat érvényes legyen.
A 49. helyen állnak a Heti Válasz szerint az egy főre jutó adósság tekintetében. Környékbeli települések jóval előttük állnak, több nekik az egy főre jutó adósságuk. Sőt az elmúlt
héten jelentették be Abádszalókon, hogy csődöt mondanak. Tiszaderzs, Tiszabura is ebben
a helyzetben van. Azt nem mondja, hogy itt minden tökéletes, de amint látják, működnek.
Tudnak adni fát a szegényeknek, az időseknek gesztus értékű ajándékot 3 millió Ft érték-
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ben. Működtetik a strandot, a tornacsarnokot, iskolákat. Úgy gondolja, még soha nem volt
olyan, hogy a segélyeket, vagy a fizetéseket ne tudták volna időben kifizetni.
Ez egy kicsit csalóka is a 49. hely, mert Kunhegyes városnak 450 millió Ft tartalékja van.
Ezt is beleszámolták. 1,1 milliárdos kötvényt lejegyezték, de ebbe ez a 450 millió Ft is
benne van. Ha ezt kiveszik belőle, mert ez a pénz megvan, állandóan forgatják, most is 28
millió forint volt az ez évi kamata. A kötvény kamata 23 millió Ft, még mindig 5 millió Ft
haszon volt rajta, volt, amikor 70 millió, amikor az egész le volt kötve. Biztos olvassák az
újságot, hogy a forint kamata nő, a svájci franké pedig csökken. Ez a különbség az önkormányzatnak ilyen szempontból jó. A tőketörlesztésnél nem túl jó, de még akkor is a kamat
a törlesztést nagyrészt tudja kompenzálni.
Szathmári Istvánné az újsággal kapcsolatban egy újszászi példát hozott. Egyelőre úgy gondolja, a környékbeli újságokhoz viszonyítva, megkapják Fegyvernekről, Karcagról, Kisújszállásról nem kell szégyenkezni. Sőt az egyetlen a környékbeli újságok közül, amelynek
legalább az első és utolsó lapja színes.
Az, hogy a tornaterem és az iskola államosítva lesz, az egy dolog, de egyelőre információjuk nincs arra vonatkozóan hogyan lesz. Ott több mint 200 millió forint önerő van, 466
millióba került. Van benne önerő és nyilván, harcolni fognak a kunhegyesi érdekekért.
Hogy ez mire lesz elég, most még nem tudja megmondani.
A munkásőr bázissal kapcsolatban a válaszadását követően megkéri Nagy Kálmánt, hogy ő
mondja el az eseményeket. A mai képviselőtestületi ülésen is szó volt róla. Miért dolgoztak
ott közmunkások? A jelenlegi állás szerint 64 millió forint az értéke, 2011. évben 20 millió
forintot fizetett az egyház, 44 millió forinttal még tartozik. Ha úgy nézik, az egyrésze csak
az egyházé, az egyharmada, a kétharmada pedig a városé, tehát nyugodtan dolgozhattak ott
a közmunkások.
A tornaterem akusztikájáról már beszélt, úgy látszik most ez lesz a slágertéma. Valószínű ő
maga rossz helyen ült, mert nála ilyen probléma nem volt. Biztos, hogy meg kell szokni a
hangtechnikusoknak is, hogyan kell beállítani a hangszórókat. Lehet, hogy sose lesz olyan,
mint ennek a színházteremnek, de most is néptánc gálára 350 jegyet adtak el elővételben.
A művelődési központban volt olyan, amikor be sem tudott menni, annyira sokan voltak.
El kell dönteni a vezetőknek, hogy mi a jobb megoldás, ebbe nem szeretnének beleszólni.
Az a megjegyzése, miszerint a gyalogosok az úttesten járnak, sajnos nemcsak a Béke úton,
hanem más utcákban is, a Dózsa György úton és Mirhó-közön ő maga is tapasztalja ezt.
Amíg nagyobb baleset nem következik be nagyon nehéz hatni az emberekre, de ebbe nem
nyugodhatnak bele. Kell a felvilágosító munka, ezzel teljesen egyetért.
A mozi sarokkal kapcsolatosan felajánlotta Szegedi Sándornak, hogy a város egy egyszerű,
külső vakolást, festést megcsinál, tegyék már rendbe, mert ez szégyenfoltja a városnak. Ő
azt mondta, már biztosra mondhatja, hogy megkezdik a bontást ebben az évben. Hát ebből
már nem lesz semmi, de lehet, hogy a tavasszal tényleg bontják, mert megvan rá a pályázati pénz, a bankhitel és az önerő.
Nyílt utca és több más utcában a belvíz elvezetése reméli, hogy a belvíz pályázat megvalósításával nagyon sokat fog javulni. De lesz sok gond is, fel lesz túrva sok utca és ezúton is
kéri a lakosság türelmét. Megpróbálják úgy megszervezni, hogy minél kevesebb kellemetlenséggel járjon ez, de biztos, hogy ezt így teljes mértékben nem tudják megoldani.
Kun Istvánné felvetette a kuka problémát. Ezzel nem tud mit tenni, a Remondisz azt használja ki, hogy a hulladékgazdálkodási törvényben benne van. Abban reménykednek mindannyian, úgy fog változni a törvény, hogy az a lakosságnak jobb legyen.
A szennyvízcsatornára befizetett pénze megvan, azt senkinek nem adják vissza, mert reményeik szerint jövőre kezdődik a csatorna beruházás. Sőt még azzal járt legjobban, hogy
takarékoskodott, de lesz olyan is, akinek egyszerre kell kifizetni a hozzájárulást, vagy ráterhelik a házára.
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Kun Istvánnénak (Lejtő u. 26.) az a problémája, hogy nem az ő nevére van fizetve a hozzájárulás, hanem Kun István nevére, aki már 5 és fél éve halott. Jó lenne, ha átírnák a nevére, mert nem szeretné, ha emiatt ez a pénze elveszne.
Rózsa Lajos válasza, az OTP-nél kell a szerződést módosítani.
Vadon Lajosné (Vénkert u. 40.) a problémához kapcsolódóan elmondja, az ő férje is meghalt, az OTP-nél el tudta intézni, hogy a szerződést átírják a saját nevére. Azonban megjegyzi, a papírt elébe tolták az OTP-ben aláírni, amit csak később olvasott el és apróbetűvel
oda van írva, felhatalmazza őket arra, hogy az adatait bármilyen célra felhasználhatják.
Még nem kapta kézhez ezt az iratot, de ha megkapja, meg fogja reklamálni.
Még egyszer elmondja, az OTP-be kell bemenni, be kell vinni a halotti anyakönyvi kivonatot, személyi igazolványt és átírják a nevére a szerződést.
Rózsa Lajos is megerősíti, az a probléma, hogy az LTP névre szóló, a hozzájárulást pedig
ingatlan után kell fizetni. Azt javasolja, írassa át az LTP szerződést a saját nevére Kun Istvánné. Egyébként javasolja, hogy a konkrét ügy részleteinek megbeszélésére keresse fel a
közműtársulat irodájában.
Nagy Kálmán Szathmári Istvánné feléje intézett kérdésére elmondja, részben polgármester
úr már megválaszolta a feltett kérdést. A Református Egyházközség a bázison ebben az
évben semmit nem csinált, egyetlen négyzetméternyi területet nem foglaltak el. Ha folyt ott
valamiféle munka, azt a közmunkások végezték, mert azon túl, hogy az utolsó fázisába
került a pályázatírás, semmi nem történt. Olyan későn írták ki a pályázatot és nem azt, amire eredetileg pályázni szerettek volna. Azt ígérik, hogy lesz, három lépcsőben tudnak pályázni. Az első lépcső, amire január 9-ig kell beadni a pályázatot. Ennek van kész a teljes
pályázati anyaga, ami a főépületről szól. Azt el kell mondania, hogy tavalyhoz képest óriási rombolás folyt a bázison, a fémkerekedők igen jól megtalálták, és ami mozdítható volt
fém, azt elvitték. Még az a néhány közmunkás sem tudott mit tenni, aki ott volt. Egy 150
millió forintos pályázat készül el. Az nem igaz, hogy nem nyertek pályázatot, november
közepén nyitották meg ezt az első lehetőséget, amelyre pályázni tudnak. Folyamatosan
figyelemmel kísérték a pályázati kiírásokat. A főépület rendbe tételére fog sor kerülni és
ott egy 500 adagos konyha kialakítása fog elkészülni, illetve azoknak a kezelőhelyiségeknek a felújítása, kialakítása, ahol majd a fizikoterápiás kezeléseket fogják tudni folytatni,
illetve teljes egészében ki kell építeni a gépészetét ennek az épületnek. Ott sem víz, sem
szennyvíz, sem gáz nincs. Ezeket mind ebből a pályázatból kell megépíteni, odavinni, a
hálózatfejlesztéseket mind meg kell csinálni.
Azok, akik tervezik ennek a felújítását, a helyi szakemberekkel felvették a kapcsolatot,
megtörtént a bejárás, megtörtént az egyeztetés különböző cégekkel és készül a pályázat.
Ebből a közel 150 milliós pályázatból több mint 30 milliót fog elvinni a közművek oda- és
visszavezetése. Ezzel a teljes főépületet igyekeznek rendbe tenni, január 9. a pályázat beadásának határideje.
A Polgármester Úr érintette azt, hogy szó volt erről a képviselőtestületi ülésen is, fizetési
ütemezést kértek, hogy megtörténhessen a pályázathoz szükséges adminisztráció. Ugyanis
tulajdoni lappal kell rendelkezniük, hogy beadhassák a pályázatot és ehhez a jogászok el
fogják készíteni a papíranyagot, a munkákat. Így január 9-én reménység szerint be tudják
adni a pályázatot. Ez csak egy része lesz, nem az, ami egy évvel ezelőtt elhangzott. Az az
ígéret hangzott el, hogy a második része, a gyógyászati iparra is ki fogják írni a pályázatot
hamarosan. Olyan gyógyászati központok fejlesztésére lehetett pályázni, amelyek már mű-
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ködnek. Berekfürdőn a Pávai tudta tovább bővíteni a tevékenységét, több más környékbeli,
ilyen pl. a kisújszállási, amely hatalmas nagy beruházás, már működő balneológiai központ
volt, annak a fejlesztésére tudott pályázni. De nem működőre, új létesítésére nem született
pályázat, nem írták ki eddig. Most ígérték, talán lesz, nem rajta múlik. Azt gondolja, amit
eddig megpróbáltak elérni a Református Egyházzal ez a gazdasági válság, ami már most
nagyon sok mindenkit érint elérte a pályázatokat is. Most egy részét tudják megcsinálni, de
ha ott már valami folyik, talán hamarabb sikerül pályázni.
Szathmári Istvánné (Mikes u. 9.) véleménye szerint az érdekli a lakosokat, hogy ne kelljen bejárni kezelésekre Berekfürdőre, vagy Karcagra, Szolnokra akár. Most akkor csak egy
légvár volt az egész, mert ez nem fog megvalósulni Kunhegyesen, mert nem úgy írták ki a
pályázatot. Akkor miért áll érdekében Kunhegyes városnak eladni a munkásőr bázist. Akkor miért nem pályázik a város. Mert a város sem érne el se többet, se kevesebbet. A kötvény pontosan ezért lett volna, hogy az önrészt fedezni belőle. Az, hogy egy 500 fős konyha épül, az kit érdekel. Mert tulajdonképpen erről van szó. Akkor miért kell elkótyavetyélni, amikor tudják nagyon jól, hogy a strand ráfizetéses, csakis a turizmussal, a
gyógyturizmussal tudnák nyereségessé tenni. Most az érdekelné a várost, hogy az emberek
el tudjanak menni a kezelésre Kunhegyesen.
Nagy Kálmán elmondja, a korábbi hozzászólásában is elmondta, a kezelőhelyiségek kialakításra kerülnek. Ő maga nem orvos, Kádár doktornő elmondta Kontra képviselő úrnak
a képviselőtestületi ülésen, hogy nem olyan egyszerű. Meglesz a lehetőség, az, hogy a pályázatokat hogyan írták ki, nem rajta múlik. Ha rajta múlna, már régen megvalósult volna
mindez. Most is csak azt tudja mondani, amit már tavaly is mondott, 20 évig ott volt a
lehetőség és senki nem nyúlt hozzá a bázishoz, még elképzelés szintjén sem. Senki nem
állt a város elé, ahogy ő ezt megtette tavaly egy közmeghallgatáson és azt mondta, ezt
hajlandó vállalni. Nem egy, és nem két fejlesztést végig vittek, most már nagyon könnyű
azt mondani, hogy miért az egyház. Ahogy a pályázatok működnek, azt nem rajta kellene
számon kérni.
Szathmári Istvánné (Mikes u. 9.) úgy gondolja, ezt az alternatívát is kellett volna tavaly
felvázolni az összegyűlteknek, hogy ez azért nem biztos, mert amit bemutattak, az nagyon
jól mutatott, mindenki nagyon örült neki, de sajnos egy nem kiírt pályázatra nem lehet
építkezni. Ez is olyan, vagy lesz, vagy nem.
Nagy Kálmán válasza, minden pályázat ilyen, akár magánszemély készíti, akár más. Pontosan ilyen bizonytalan minden pályázat.
Szabó András polgármester kiegészíti a választ. Aki már pályázott, tudja, milyen sokirányú, milyen sok mindentől függ egy pályázat. De ha nem mernek nagyot gondolni, akkor
soha nem lenne semmi. Ha mindig azt gondolják, hogy nem mernek belevágni, mert nagy
dolog. Minden pályázatnál elmondja ő maga is, ha minden jól megy…, ha az EU is úgy
akarja… . Az EU malmai lassan őrölnek, látják, olyan bürokrácia van. De ha nem próbálkoznak, akkor soha semmire nem haladnak.
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Megkérdezi, kíván-e még valaki hozzászólni. Mivel további hozzászólás nem volt, megköszöni mindenkinek a részvételt, és kíván kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új évet.
A közmeghallgatást 16 óra 35 perckor bezárja.

Kmf.

Dr. Pénzes Tímea jegyző
helyettesítésével megbízott:

S z a b ó András
polgármester

Barta
aljegyző

Ferenc

15
Iktatószám: KVÖ/454/47/2011.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2011. december 22-én megtartott

közmeghallgatásának
JEGYZŐKÖNYVE

Sorszám: 1.

