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Jegyzőkönyv 
 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. december 20-án 
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, Nagy István 

ügyintéző, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Fűtő Georgina ügykezelő, 
Mészáros Orsolya ügyintéző, Kerekes Lukácsné ügyintéző, Varga György 
ügyintéző, Balogh Hajnalka ügyintéző, Csöröginé Bodnár Erika adóügyi 
csoportvezető, Soós Istvánné ügyintéző, Himer Csaba ügyintéző, 
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 Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető és 37 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 16 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 2012. évben történtekről: 
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Tájékoztató Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi feladatainak teljesítéséről 

„Tisztelt Lakótársaim! 
 
Szeretettel köszöntöm Önöket a 2012-es év közmeghallgatásán, amikor beszámolok 
Önöknek az év leglényegesebb történéseiről. 
 
A 2012. év úgy került be a történelembe, mint a gazdasági válság újabb éve, amikor 
fokozódott a világon, de különösen Európában az elszegényedés, fokozódtak a gazdasági 
és morális problémák. Kunhegyes városa, a lakosság is megérezte ezt a krízist, nagyon sok 
lakótársunkat hátrányosan érintett. Egyre több volt ebben az évben a villany és gáz 
kikapcsolás a lakásokból, mivel a számlát képtelenek voltak fizetni. Önkormányzatunk 
igyekezett a leghátrányosabb lakótársainknak segíteni, segélyeket, tüzelőt osztottunk. 
December 12-én 160 családnak adtunk tűzifát, melyet teljes egészében önkormányzatunk 
finanszírozott, mivel ehhez állami segítséget nem kaptunk. 
 
Gazdálkodásunk eredményességét bizonyítja az a tény is, hogy január 1-től nem vettük 
igénybe a közel 50 millió forintos munkabérhitelt, mellyel több mint 6 millió forintot 
takarítottunk meg. Márciusban és szeptemberben a lejegyzett 1,1 milliárd forintos kötvény 
kamatát és tőkéjét minden nehézség nélkül tudtuk törleszteni. Ez annak is köszönhető, 
hogy a kötvény annak idején igen jó feltételekkel sikerült lejegyeztetni. A 450 millió 
forintot letétbe helyeztük és ennek kamathozadéka jóval magasabb volt, mint az 1,1 
milliárd forint svájci frank kamata. A különbözet 20 millió forint körül volt az előző és a 
mostani évben is. Ezt a plusz forintot a kötvény tőketörlesztésére is fel tudtuk használni. 
Sikerült a folyószámla hitelkeretünket is 160 millióról 145 millióra lecsökkenteni, sőt 
ebből csak 115 millió forintot vettünk igénybe.  
Ebben az évben a pénzügyi helyzetünk stabil volt, hisz a munkabéreket az előző évekhez 
hasonlítva, először nem hitelből fizettük, hanem saját bevételből. Nem kellett attól 
tartanunk, hogy nem tudunk minden hónapban bért vagy segélyeket fizetni. Sajnos, az 
előző években, nem ez volt a helyzet. Ebben az évben több olyan pénzt igénylő problémát 
is sikerült megoldani, melyre az előző években nem volt lehetőségünk.  
 
A lakosság biztonságának javítására több mint 3 millió forintért térfigyelő kamerarendszert 
építettünk ki. A városba bejövő és kimenő öt közlekedési útvonalon elhelyezett kamerákkal 
az éjjeli autó közlekedés is jól nyomon követhető. Az okmányiroda melletti területen 
elhelyezett kamerarendszer már az első időszakban lebuktatott két erős fiú csapatot, akik a 
padokat igyekeztek kiszakítani a rögzített helyzetükből.  
 
Végre sikerült a mezőőri szolgálatot is megszervezni, főállású mezőőrt is alkalmaztunk. Ez 
a szolgáltatás is közel 2 millió forintjába került a városnak. Úgy gondoltuk a 
képviselőtestülettel közösen, hogy a lakosság biztonsága és biztonság érzetének javítása 
mindnyájunknak közös felelősségteljes feladata.  
 
Nagy probléma volt városunkban, hogy a lakosoknak Karcagra vagy Szolnokra kellett 
menni a vérmintavételre, ugyanis a tiszafüredi Pro Labort eltiltották a kunhegyesi 
tevékenységtől. Több mint 3 millió forintért kialakítottuk az orvosi rendelőben a J0-ás 
vérmintavételi labort, amely a karcagi kórház telephelyeként fog működni. 
 
 Ebben az évben sikerült megfelelő lobby tevékenységgel elérni, hogy Kunhegyes járási 
székhely legyen. A megyében nagyobb városok, például Kisújszállás sem kapott járási 
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székhely státuszt. A járási hivatal 2013. január 1-től egyenlőre a mostani okmányiroda 
épületében fog működni. Nagy előny a kunhegyesi lakosoknak, hogy helyben intézhetik 
azokat az ügyeket, melyek a járási hivatalhoz tartoznak. A járási hivatalnak lesz 
földhivatala is, ezentúl a lakosoknak nem kell Törökszentmiklósra utazni. Reméljük, hogy 
a későbbi években olyan döntés születik, hogy Kunhegyesen járás bíróság is fog működni.  
 
Ebben az évben még jól működtek a kistérségi illetve a mikrotérségi társulások. A 
Családsegítő Központot és a Gyermekjóléti Szolgálat működtetése a Tiszafüredi Kistérség 
Többcélú Társulásának fenntartásában működött. Így a társulási formában történő 
feladatellátást a központi költségvetés előnyben részesíti, pótlólagos támogatásokat 
biztosított az intézmény részére, így önkormányzatunknak nem kellett hozzájárulnia. 
Ugyanígy a közművelődési feladatainkat is társulási keretek között látjuk el. A Városi 
Könyvtár és a Művelődési Központhoz továbbra is hat település tartozott. Ezek a 
települések a következők: Tiszaroff, Tiszagyenda, Tomajmonostora, Tiszaszentimre, 
Tiszaigar és Nagyiván. Ezeken a településeken mozgókönyvtári szolgáltatást nyújtottunk. 
Jelenleg nincs olyan intézményünk, amely nem társulási keretek között működne. A 
társulási döntések indoka egyértelműen a jobb finanszírozási feltételek elérése és 
településünk körzetközponti szerepének erősítése volt. A következő évben ezek a társulási 
formák megváltoznak, hisz a járások létrehozása átírja a települések eddigi kapcsolatát, 
együttműködését.  
 
 
Fejlesztéseinkről:  
 
Ebben az évben, ez megválasztásunk utáni hatodik év, sikerült a működési feltételeket 
biztonságossá tennünk, amint előzőleg is elmondtam visszamondtuk az OTP-nek a 
bérhitelt. A fejlesztéseink az előző években is intenzívek voltak, hisz a strand, a labdarúgó 
pálya és öltöző, a piac felújítása, a játszótér és tornacsarnok építés, a főtér felújítás, nyolc 
utca és az Árpád körút és Gyepszél utca aszfaltozása is komoly feladat volt, ez mind 
városunk intenzív fejlődését szolgálta. 
 
Ebben az évben az Öregek Napközi Otthonát adtuk át, melyet közel ötvenmillió forintból 
építettünk, melyhez az Európai Uniós támogatás 95 %-os volt. A középiskolánk épülete 
tanévkezdéskor teljesen felújítva, korszerűsítve várta a diákokat. Ez a beruházás közel 
félmilliárd forintba került. 2013-ban készítettünk elő több mint 3 milliárdos pályázatokat. 
A legnagyobb a szennyvíz csatorna és szennyvíztisztító építése közösen Abádszalókkal. 
Abádszalók adósságrendezési eljárás alá került, így a gesztorságot Kunhegyes városa vette 
át a megalakított társulás elnöke én lettem. A támogatási szerződést már aláírtam, még a 
kivitelezési közbeszerzéssel vannak problémák mivel az abádszalóki csatorna építésen két 
cég birkózik ide-oda megtámadják egymást ezért még jogerős határozat nincs, még most 
sem tudjuk ki kezdheti el a munkát. Még nem zajlott le a Magyar Fejlesztési Bankkal az 
önerő biztosítására a közbeszerzés. Ha minden jól megy tavasszal elkezdődik a beruházás, 
melyet 2014. június 30-ig kellene befejezni.  
A jelenlegi állás szerint a szennyvíz pályázat a következőképpen alakult: 
Első rész:  Abádszalók csatorna építés: kivitelező Sade Kft. 799 876 000 Ft 
Második rész: Kunhegyes csatorna építés: kivitelező Dunaaszfalt AHid 1 546 970 000 Ft 
Harmadik rész: Szennyvíztisztító építés: Dunaaszfalt + Veola Zrt. 788 989 000 Ft  
 
A másik nagy beruházásunk a csapadékvíz elvezetési, rendezési program, amely a 
Vásárhelyi Tervhez kapcsolódik. Itt is Kunhegyes városa a gesztor és engem választottak 
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meg a társulás elnökének. Ez a feladat is nagyon nagy munkát ró ránk, szinte mindent mi 
csinálunk a pályázattal kapcsolatban. Ennek a pályázatnak az összértéke 2,5 milliárd forint 
és hat település van benne ezen pályázatba. Ezek a települések: Jászkisér, Tiszasüly, 
Vezseny, Abádszalók, Tiszabura és Kunhegyes. Jelenleg az építési közbeszerzés 
előkészítése folyik, ha minden jól megy tavasszal itt is elkezdődnek a kivitelezési munkák. 
A Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulással közösen két pályázatunk fut. Az egyik a 
szeméttelep rekultivációja, amely az árajánlatoktól függően több százmillió forintba kerül. 
A másik a buszmegállók építése. Kunhegyesen 10 korszerű ilyen jellegű építmény lesz. 
Elkezdődött az ivóvíz javító pályázatunk is, amely több száz millió forintba fog kerülni. 
 
Ebben az évben teljesedett ki a Start program, itt 309 embert foglalkoztattunk három 
projektben. Ezek a következők voltak: Mezőgazdasági, Illegális Hulladék lerakók 
megszüntetése és a Közút Fejlesztési Program. A Közút fejlesztési program keretében 
sikerült a város aszfalt utjainak nagy részén a kátyúzást elvégezni, melyet tavasszal fogunk 
folytatni. A Mezőgazdasági Program keretében volt a leglátványosabb a munka eredménye, 
hisz a fólia sátor palántáit, az itt termelt paprikát és paradicsomot még a Vidékfejlesztési 
miniszter Dr. Fazekas Sándor is megcsodálta. Természetesen szántóföldi növénytermesztés 
is hatékony volt, mivel a területet öntöztük is. Különösen sok termett burgonyából. 
 
Ennyiben próbáltam összefoglalni a 2012-es évről a beszámolómat, amely akkor lesz 
teljes, ha a modern technika segítségével, képekkel is kiegészítem az elmondottakat.” 
 
 
Szabó András polgármester a diavetítést követően megköszöni türelmüket és kéri, 
mondják el véleményüket, észrevételeiket. 
 
 
Hozzászólások: 
 
Tóth Imre  (Berzsenyi u. 4/a) elmondja, hogy kiépítették a kamerarendszert, amely nagyon 
hasznos és hatékony rendszer lehet, csak a helyi rendeletben öt napra van korlátozva a 
rögzíthetőség. Tehát öt napig vannak rögzítve a képek. Megkérdezi, hogy ezt lehetne-e 
bővíteni esetleg a rendeletben, mert öt nap alatt nem biztos, hogy fény derül mindig a 
bűncselekményre. Utána már ugye nem lehet visszanézni ezeket a helyi rendelet szerint. A 
másik kérdése az, hogy Dr. Nagy Levente bejuttatása mikorra várható. Elmondja, hogy 
volt egy olyan rendelet, amelyet nemrég helyeztek hatályon kívül a kirívóan 
közösségellenes magatartásról szól, megkérdezi, hogy miért lett hatályon kívül helyezve. 
Polgármester úr előadásában hallották, hogy a mezőőrség fel lett állítva egy fővel. 
Megkérdezi, hogy a későbbiekben ennek várható-e fejlesztése.  
 
 
Molnár Ferenc (Ady E. u. 6.) köszönti a közmeghallgatás résztvevőit, a képviselőtestület 
tagjait. Néhány kérdéssel és egy kis kommentárral készült. Szeretné elmondani a 
véleményét, meglátását. Egy kis körsétával a fürdőnél kezdené. Megmondja, őszintén 
május 1-től szeptember 31-ig van nyitva. Jó lenne, ha január 1-től lenne nyitva december 
31-ig. Az ottani tartózkodása ideje alatt sok mindent észrevett, volt, amikor 56 autót 
számolt meg. Mondhatja, hogy nem csak Jász-Nagykun-Szolnok megyéből, hanem több 
megyéből voltak itt, Kecskemétről, Szegedről, Budapestről stb. Szinte alig látott 
kunhegyesi arcot. Látott olyan csoportot, akik úszásoktatáson voltak, szinte elfoglalták a 
kisebb medencét és szinte azt lehetett látni, hogy nem mindenkinek jut hely. 
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Természetesen gondolja, hogy a későbbiekben lesz pályázat és meg lesz oldva az, hogy 
Kunhegyes, ami járási székhely lesz, aminek nagyon örül. Ez nem csak azt jelenti, hogy 
járási székhely, hanem a turizmussal kapcsolatban is és egyéb hasonló cselekedettel is el 
tudják érni, hogy az idelátogatók megelégedéssel legyenek.  Természetesen, mint 
vendégfogadós nagyon örülne neki, mert jobb lenne a szobalétszám látogatása. A másik, 
kérdés is egyben, nagyon szép látványtervet látott két évvel ezelőtt, amit a tisztelt Nagy 
Kálmán tiszteletes úr mutatott be itt a színpadon. Az azóta, nem hogy el van felejtve, de 
inkább kérdése, hogy körülbelül mégis mikor lehet olyan program, ami megvalósul. 
Természetes, hogy egy ilyen fizikoterápiás kezelés, és amiket megtudtak, hogy milyen célt 
szolgálna, az szintén a városnak az előnyére lenne a turizmussal kapcsolatban. Nagy 
tisztelete van polgármester úrnak, mint konzorcium vezetőnek, aki megoldotta 
Abádszalókkal együtt, amit a kormányprogram is meg fog valósítani 3,5 milliárd forintban, 
amikor el fog végeződni ez a program, ami a beszámolóban is elhangzott. Az is 
fantasztikus módra fogja Kunhegyes hírnevét és azokat a körülményeket biztosítani, amit a 
lakosság és a környéken el kell, hogy indítva legyen. Egy kicsit beljebb jön, javaslattal. 
Tudják azt, hogy van egy BHG és annak a tulajdonosa Széles Gábor televízió tulajdonos is 
és aki a Videoton Székesfehérvár nagy vállalkozója. Megkérdezi, hogy nem-e lehetne 
fölvenni a kapcsolatot, hogy az az épület ne legyen már üres, hanem munkahelyet 
teremtve, tudják, hogy ezek a beruházások, hírközlések, nagy program és hátha 
folytathatnák azt a tevékenységet, amit annak idején a BHG. Beljebb megy a 
lakóépületéhez a Dózsa Gy. út és a Bethlen G. úti sarokhoz és annak a belső területéhez, 
ami közterület, udvar. Úgy érzi, hogy az nem kimondottan csak olyan közterület, hogy 
elmennek mellette, de oda nagyon sok mindenki jár szolgáltató helység, az SZTK ott van 
és ott van garázs, annak a járműnek ami a szolgálatot végzi. Nem tudják egyáltalán 
eldönteni, hogy ott a közterületen egyáltalán ki tartja karban. A fákat festeni kell, a lombot 
összekaparni, 24 család aki ott lakik, de ő körülbelül három ismerőst lát ott tevékenykedni, 
mindenki másra utal. És nem mindegy ha ott a páciensek és az SZTK épületébe jönnek 
belül parkolnak, hiába van kint parkoló a Dózsa Gy. úton. Ott állnak meg és nehezen 
tudnak megállni. A Remondis már nem megy oda, megállapodtak, hogy a kukát mindenki 
kitolja. Ha már itt tart a Remondisnál, akkor annyit szeretne elmondani, hogy a Bethlen G. 
u. 20. szám alatti lakásban öten laknak évek óta 5 kukáért számol a Remondis és minden 
hónap minden héten kettő kuka az, ami nincs megtelve. Abba az épületbe már mindenki 
szelektíven viszi a szemetet. Azokat a hulladékokat, ami hasznos, azt mind olyan helyre 
viszik. Szinte csak a konyhai hulladék marad. Másfélszeres haszonra tesz szert. Ez 
problémája, bár úgy érzi, hogy a kormányprogram a hasznos hulladéknak a kezelése és az 
abból való haszonszerzés. Ha már itt tartanak, ebbe az udvarba, még nem akar elmenni, 
mert ebben az udvarban, ha eső esik akkor a csatornából folyó víz elég kemény problémát 
okoz  az épületnek a fundamentumának, a víz ott áll meg. Az épület föl lett töltve, miért 
lett föltöltve, mert utólagosan két garázs is épült oda a szolgálati kocsinak a garázsa és egy 
másik lakótársának a garázsa, ami az aknára épült, ami elég magasan volt a kivitelezés és 
így aztán ahhoz lett föltöltve. Tehát az eső, a víz az nem tud lefolyni és az épületeknek a 
tövére folyik. Persze így a megközelítés is és a följárás is nehezebb. Ha már itt tartott akkor 
az SZTK épületével kapcsolatban, az jutott eszébe, hogy olyan kellemetlen helyzet érte 
amikor ment a társadalombiztosítási szolgáltatásra a körzetéhez és mondhatja őszintén, 
hogy nincs megelégedve azzal a szolgáltatással, azzal a felvilágosítással, amit a körzetéhez 
tartozó orvos biztosított részére. Ez már az Egészségbiztosítási Pénztár is elindított egy 
vizsgálatot, lehet, hogy Guiness rekordot ér el Berekfürdőbe, már eddig 64-szer ment be 
gyógytornára. Kérése lenne az, hogy ebben az udvarban, amit elmondott, ezen a köztéren 
nem jó a világítás, azt meg kellene csinálni, annál is inkább mert történt egy másik 
atrocitás is, lehet hogy pontosan ezzel kapcsolatban, mert a világítás nem volt jó. Egyetlen 
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egy kellemetlen helyzet történt nappal, a többi éjszaka. Lakótársaikkal együtt feljelentést 
tettek a kunhegyesi kirendeltségen a rendőrségi hatósághoz, ismeretlen tettes ellen 
megszűnt a nyomozás. Az ügyészséghez nem fordultak tovább és más nagyobb dolga is 
van a rendőrségnek, de ami fölvételre történt az 15000 forintos olyan kár, ami az udvarban 
történt. A virágcserepektől kezdve, a virágoknak a tönkretétele, azonkívül az ott felépített 
játszóteret, a hintát megrongálták, a kukákat kivitték az udvar közepére ott szétszórták a 
szemetet. A bejárati vaskaput 30 méterre találták meg. Egyetlen egy kínzási pont lehetett 
volna, amit az úgynevezett Lukács Pál nevezetű úr, aki használtfém kereskedő, valakitől 
megbízást kapott arra, hogy az utcán levő fát metssze meg és vigye el. Ez olyan másfél 
méter magasságban történt és elvitte, ezzel valaki őt megbízta. Feltételezhető, hogy aki őt 
megbízta, ugyanaz a személy lehetett az elkövető a többi vonatkozásban is. Mivel 
ismeretlen személy, csak gyanú merül föl, de ilyen dolgok történnek azon a helyen. 
Megköszöni, hogy meghallgatták. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván 
mindenkinek.   
 
Szathmári Norbert (Mikes u. 9.) köszöntést követően elmondja, hogy igyekszik minél 
konkrétabban feltenni kérdéseit. Az egyik arról szólna és lenne egy gazdasági és egy 
erkölcsi elvi vallási kérdése. A gazdasági kérdése arra vonatkozik, hogy az elmúlt 
hónapban nézegette az előző ciklus képviselőtestületi üléseinek a jegyzőkönyveit. 2008. 
június 9-i képviselőtestületi ülésen az önkormányzat felvett 160 millió forintot forinthitelt, 
azért hogy a béreket ki tudja fizetni az önkormányzat. A jegyzőkönyvben egy számára 
nagyon furcsa dolog állt. Az egy dolog, hogy az önkormányzat hitelt vesz fel, viszont 
ebben az állt, hogy befektetési tanácsadó javaslatára, ez a 160 millió forintos hitel ne forint 
alapú hitelben történjen felvételre, hanem deviza alapon. Szeretné megkérdezni, hogy 
melyik az a befektetési tanácsadó, aki a gazdasági válság előtt nem látja azt, hogy milyen 
körülmények között fognak élni az emberek és azt javasolja, hogy a forint alapú hitelt 
devizára váltsák át. Pláne úgy, hogy a képviselőtestületben bankár is volt, az OTP-nek az 
igazgatója. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ha megnézik azt, hogy 160 millió forint 
hitelt vett fel az önkormányzat, hacsak nem számolják a kamatokat és nem számolják az 
árfolyam különbözetet, akkor ebből a 160 millió forintból 173 millió forint lett. Ugyanis 
amikor felvette az önkormányzat a hitelt, akkor egy svájci frank 153,8 forint volt. Az 
utolsó hónapban ez a kilenc hónapos törlesztési időben, a kilencedik hónapban, azaz 2009. 
február 28-án 206,8 forint volt egy svájci frank. Ez 13,2 millió forintos kárral sújtotta az 
önkormányzatot. Ezt el lehet bagatellizálni, hogy nem olyan nagy összeg ez, de ha 
belegondolnak, ha már annyira ragaszkodnak az Európai Unióhoz, akkor egy Európai 
Uniós pályázat 10 százalékának megfelelve, mondjuk akkor egy 130 milliós uniós pályázat 
önerejét képezné. De ha a többi összeget is hozzászámoljuk, kijön 40 millió forint 
körülbelül, ennyivel csonkították meg városunkat, a megszorítások közepette. Az a 
kérdése, hogy ki volt ez a befektetési tanácsadó és egy bankár a képviselőtestületben miért 
nem tudta megmondani, hogy ne váltsuk át mert jön a válság. Véli feltételezni azt, hogy ez 
nem szándékos cselekedet volt. A másik egy erkölcsi és vallási eredetű kérdés. Szégyen, 
nem szégyen nem rég tudta meg, hogy a Német Sándor által irányított cionista szekta 
hitgyülekezete Kunhegyesen tartja vidám vasárnapjait délután négy órakor a mikro-térségi 
tornateremben. Az első kérdése az, hogy nincs-e valamilyen jogszabály arra vonatkozólag, 
ami tiltaná azt, hogy egyházi felekezetek itt tartsanak egyházi célú rendezvényeket, ebben 
a tornacsarnokban. A másik pedig egy nagyon fontos kérdés, a képviselőtestületben 
református lelkész is ül. Nem tudja, hogy hogy látja képviselő úr, tiszteletes úr, hogy ez a 
szekta itt megtelepedett Kunhegyesen. Nem elég az, hogy megtelepedett, hanem 
mindenféle csábító akciókkal megpróbálja félrevezetni a kunhegyesi lakosokat. Azt 
mondja, hogy azok akik ehhez a szektához tartoznak most, azok félrevezetett emberek. 
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Mély megdöbbenéssel fogadta azt, hogy a város nem tiltakozott kézzel, lábbal az ellen, 
hogy ilyen szekta telepedhessen le Kunhegyesen. 
 
 
Szabó Istvánné (Kossuth u. 77/a.) köszönetet mond polgármester úrnak, a 
képviselőtestületnek és jegyző asszonynak, abban hogy az idén is a 24 tartós beteg 
családhoz eljutott a karácsonyi csomag. Az Idősek Otthona lakóinak nevében is köszöntet 
mond. Valamint tájékoztatásul elmondaná, hogy megjelent egy pályázat, amit a 
hivataloknak küldtek ki a Juventas Alapítvány és eljutatták az intézményükbe. 24 családból 
16 családnak készítette el ezt a pályázatot és ebből 5 család nyert. Köszönetet mond a 
hivatal dolgozóinak, Barta Ferenc aljegyző úr jutatta el hozzá, mert ebben a megyében itt 
voltak azok, akik ilyen létszámban pályázatot elkészítették. 850 pályázat érkezett be az 
országból, ebből 120 pályázat nyert. Legtöbb beteg gyermek ruha adományt kapott és 
ebből az öt családból, akik itt nyertek pénzt és a legmagasabb összeget kapták, gyógyszer 
adományt és tüzelőfát kaphatott a család. 
 
 
Szabó András polgármester miután senki nem kívánt hozzászólni, az addig felvetődött 
kérdésekre megadja a választ: 
Tóth Imre volt az első hozzászóló, öt napig lehet visszanézni a térfigyelő rendszert. 
Egyelőre így működik, így kötötték meg a szerződést, ha lesz majd modernebb, meg több 
pénzük, akkor nyilván lehet majd az intervallumot megnövelni. A második kérdés az volt, 
hogy Dr. Nagy Levente bejuttatása mikor lesz. Elmondja, hogy ez a mai napon megtörtént, 
ünnepélyes keretek között letette az esküt. Elmondja a jelenlévőknek, hogy Szabó István 
igazgató úr megpályázta a tankerületi igazgatói állást és elfogadták a pályázatot. 
Összeférhetetlen a képviselőtestületi munkával, a képviselőséggel, ezért a választási listán 
a következő személy lehet a képviselő, ő pedig Dr. Nagy Levente. Ezután ő is a 
képviselőtestület tagja lesz. A kirívóan közösségellenes magatartással kapcsolatos rendelet 
hatályon kívül helyezésével kapcsolatos kérdés megválaszolására megkéri jegyző asszonyt, 
hogy válaszoljon. 
 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző az első kérdésre adott válaszát polgármester úrnak annyiban 
egészítené ki, hogy az öt nap az a jogszabályban biztosított határidő. Tehát jelen állás 
szerint nem is őrizhetik meg a felvételeket öt napon túl sajnos, de valóban ez probléma. A 
felvetést értik, parancsnok úrral is beszéltek már erről. A másik kérdést illetően egy 
Alkotmánybírósági határozat született, amely alapján hatályon kívül kellett helyezni  ezt a 
rendeletet. Azt mondta ki az Alkotmánybíróság természetesen sokkal részletesebben és 
több jogszabályt alapul véve, hogy nincs meg a kellő felhatalmazása az önkormányzatnak 
ilyen jellegű magatartásokat szabályozni. Emiatt kellett hatályon kívül helyezni. 
Természetesen nem csak Kunhegyes önkormányzatát érinti, hanem minden olyan 
önkormányzatot, aki ezen a jogszabály alapján hozott rendeletet és ezek ellen a 
magatartások ellen fel kívánt lépni. Remélik, hogy az Országgyűlés, mint jogalkotó az 
Alkotmánybíróság útmutatásai alapján megtalálja arra a megoldást, hogy mégis 
szabályozni lehessen ezeket a magatartásokat.  
 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy még egy kérdése volt a mezőőrséggel 
kapcsolatosan. Természetesen nem mondtak le a továbbfejlesztésről, tudják, az lenne a jó, 
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ha minél többen lennének, de most ennyire volt keret, hiszen ez is közel 2 millió forintba 
került. 
Molnár Ferencnek a kérdései következnek. Az első kérdés a fürdőfejlesztés volt, hogy az 
lenne jó, ha egész évben nyitva tartana. Elmondja, hogy pályáztak négy vagy öt évvel 
ezelőtt 200 millió forintra, ennél 50% volt az önerő, úgy gondolták, hogy ebbe belefért 
volna egy új kút fúrása és egy fedett gyógymedence építése, sajnos nem nyertek. 
Elmondja, ha minden kérdésre válaszolt megkéri Nagy Kálmán képviselőtársát, hogy a 
bázissal kapcsolatban mondja el a jelenlegi álláspontot. A következő kérdése Molnár 
Ferencnek, hogy a BHG Széles Gábornak, a Videoton cégcsoportnak a kezelésében van, 
hogy vegyék fel a kapcsolatot. Beszámolójában is mondta, hogy miniszteri szinten is 
felvették a kapcsolatot. Orvosi rendelővel kapcsolatosan elmondja, hogy nagyon sokan 
vannak itt akiknek az utcai front közterület mégis le vágják a füvet, gondozzák az árkokat, 
seprik a járdát, pedig az is közterület. Felajánlották az ott lakóknak, hogy vegyék meg 
szívesen átadják, természetesen ha kirívó problémákat látnak és eddig is vágták a füvet is, 
meg kerítést is csináltak. Tehát nagyon sok probléma van azon a területen a lakóknál. Nem 
tud mit mondani, ez örök téma, de ebben ők kicsik, hogy ha a kuka nincs megtelve akkor 
kevesebbet keljen fizetni, így logikusnak tűnik, de egyelőre a Remondissal nem tudnak 
ilyen megállapodást kötni. Reméli, hogy előbb-utóbb lesz egy olyan chiprendszer, hogy 
mindenütt a kukának a súlyába fognak számlázni. A csatornából kifolyó vízzel 
kapcsolatosan remélik, hogy beleesik az Orvosi Rendelő mögötti közterület is. A 
csapadékvíz rendezési tervükben, amely jövőre elindul, nagyon sok utcán az árkokat 
rendbe rakják és a Kakat felé a vízelvezetés meg fog történni. A társadalmi biztosításra 
nem mi vagyunk a felelősök, esetleg segíteni tudunk, ha ilyen probléma merül föl, de 
ebben nem tudnak dönteni. A közvilágítás ha nem jó jelezni kell a hivatal felé, Szabó 
Józsefnek jelzi, ő szól és másnap már működik. Elmondja, hogy mindig vannak erős 
gyerekek, akik a kukákat kiborítják, de nagyon reméli, hogy elég erős a Rendőrség.  
Szathmári Norbert kérdéseire válaszolja, hogy a 160 millió forint hitel a folyószámla 
hitelre vonatkozhat. Az hogy vannak befektetési tanácsadók, rengeteg javaslatot kapnak, 
ezek is meg akarnak élni és mindenféle ajánlatokkal kecsegtetik őket. Nincs az 
önkormányzatnak befektetési tanácsadója. A kötvénnyel kapcsolatban elmondja, hogy ott 
van egy cég, aki forgatja, de ez nem okozott Kunhegyesnek kárt. Az önerőt minden 
fejlesztéshez tudták biztosítani, amikor még nem csak a 450 millió volt, mert most csak 
annyi van az 1,1 eredetileg felvett pénzből, hanem még többet tudtak forgatni. Volt amikor 
70 millió forint volt a kamat, amit kaptak, hiszen forgatták a pénzt. Viszont volt olyan év, 
például ebben az évben csak 9 milliót kellett fizetni a svájci frankért. Megkérdezi, hogy 
miért. Azért mert a svájci franknak a nemzeti bankja annyira levitte a kamatot a svájci 
franknak, 0,5 körül van. Ezt a pénzt volt amikor 10 – 11 %-on is tudták forgatni magyar 
forintban természetesen. Ez egy nagyon jó feltételekkel felvett konstrukció, nem mindenütt  
így vették, hisz amikor az Erste bank először felajánlotta nem fogadtuk el, Karcag, 
Tiszafüred elfogadta és ott 2 %-os kezelési költséget kérnek, az nagyon nagy pénz. Úgy 
gondolja, hogy jó üzletet kötöttek nem beszélve arról, hogy ez így ahogy volt, eddig még 
hasznot hozott és mindig tudták törleszteni a tőkét is. Tehát a kamatból 20 milliót hozzá 
tudtak tenni, 33 milliót kellett törleszteni egy-egy alkalommal. Mindig rendben ment, tehát 
Kunhegyesnek a pénzügyi helyzete jó volt, persze sokat kellett ezért tenni, ahogy mondta a 
beszámolóban is. A munkabérhitel 50 millió, azt az OTP-nek visszamondták. Ez a 160 
millió, ha ez az amire gondol, ez folyószámlahitel. 2006-ban amikor megválasztották őket, 
akkor ennyi volt, utána lecsökkentették. Ez úgy néz ki, hogy az OTP oda adta ezt a pénzt 
egybe és akkor minden évben meg kellett újítani, tehát 2008-ban is meg kellett újítani, még 
akkor azt hiszi 160 millió volt még akkor, mert az elmúlt évben csökkentették ezt. Nem 
volt szükségük csak 155 millióra, ebben az évben meg csak 115 milliót vettek igénybe, ez 
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a folyószámlahitel. Nem tud erre válaszolni, hogy ki volt a bankár, sokan vannak, akik 
szeretnének ilyen pénzügyi tevékenységet folytatni, egyetlen egy céggel állnak 
kapcsolatban. A hitgyülekezettel kapcsolatban nem tudja, hogy ez bejegyzett egyház-e, 
benne van a nevébe hogy hitgyülekezet, gondolja, hogy országos bejegyzett hitgyülekezet. 
Úgy gondolja, hogy bárki, aki jelentkezik ilyennel és megfelelő térítés ellenében tudnak 
segíteni. Nem tudja, hogy ki kellene-e tiltani, megtehetnék, hiszen tulajdonosai a 
tornacsarnoknak.  Szabó Istvánnénak köszönetet mond, hiszen a pályázattal kapcsolatban 
nagy munkát végzett, 16 gyereknek adta be a pályázatot és 5 gyerek nyert. Ez mutatja, 
hogy szociálisan igen érzékeny. Átadja a szót Nagy Kálmán képviselő úrnak. 
 
 
Nagy Kálmán képviselő köszönti a megjelenteket. Először kérdez, mégpedig azt, hogy 
miért nem érdemel meg egy közmeghallgatás jobb hőmérsékletet. Hétfőn, kedden és 
szerdán a 65 év felettieknek itt a Művelődési Házban adták át a csomagokat és mindenki 
nagykabátban ült. Azt gondolja, hogy az évi három – négy alkalom megérdemelne, a 
közmeghallgatás is, azt hogy ne 12 – 13 fokban kelljen ülni. Ez a hozzászólása akár a 
Művelődési Ház felé is. Először a bázisról beszélne, mert konkrétan elhangzott a kérdés. A 
bázis pályázatával kapcsolatban elmondja, hogy két pályázat van bent elbírálás alatt. Azt 
ígérték, hogy hamarabb meg fog születni a bírálat, nem született meg. 210 millió forintról 
van bent pályázatuk. Egy 150 millió forintos, amely főleg a főépületet érinti illetve a teljes 
bázisnak az energia ellátását, és egy 60 millió forintos pályázat, ami a faházaknak illetve az 
ebédlőnek, vizes blokknak a felújítását célozná. A bírálat nem született még meg, ennyit 
tud a bázisról elmondani. A hitgyülekezettel kapcsolatban szóban több alkalommal 
kifejezték nem tetszésüket. Presbitériumi ülésen is elhangzott illetve ő maga személyesen 
is több alkalommal elmondta, hogy nem tud örülni annak hogy a hitgyülekezete itt van, 
mert annak ellenére, hogy bejegyzett egyházi felekezet. Az új egyházi törvény értelmében 
is visszakerült abba a csomagba a hitgyülekezetbe, amely egyháznak minősíti ezt a 
közösséget jogilag igazából bárhol szolgálatot végezhet. Az, hogy neki személy szerint, 
mint református lelkésznek nem tetszik az ő tevékenységük azt gondolja, hogy nem ő van 
egyedül ebben, hanem talán a teremben lévők közül is nagyon sokan vannak akik el tudták 
mondani, hogy nem tetszik az amit a hitgyülekezete tesz. Az hogy a városnak mit jelent 
pénzben, nem azt gondolja, hogy a város bevételéhez képest lényegtelen, amit a 
hitgyülekezet befizet, de az a rombolás amit a lelkekben tud végezni az sokkal több, mint 
amit a város ezért a tevékenységért kap. Nemcsak azért mert nem egy református 
közösség, ez egy új protestáns felekezet. Olyan tanokat hirdet, amelyekkel a reformátusok 
nem tudnak egyetérteni sem etikailag sem dogmatikailag a tanításaikkal nem 
összeegyeztethető és tulajdonképpen egy olyan idegen pénzből végzi a maga munkáját, 
amivel szemben nem tudják fölvenni a versenyt. Sajnos az új egyházi törvény amelyet 
elfogadott nem túl rég a Parlament két – három nekifutás után is, teret adott ezeknek az új 
protestáns felekezeteknek, így a hitgyülekezetének is. Egy ijesztő tény a kálvinista 
Rómában Debrecenbe az egyik legnagyobb általános iskolát üzemeltetik. A környékbe van 
olyan település ahol csak baptisták vették át a felkínált iskolákat, csak felekezeti iskola 
van. Nem kell túl messze menni, környékbeli település is van ahol csak baptista iskola van. 
Meg tudták oldani a közoktatási megállapodásban azt, hogy biztosítsák a felekezetileg 
semleges oktatást is, azoknak akik nem akarnak felekezeti iskolába járni, hogy a 
hitgyülekezetének mi lesz a következő lépése, nem tudják. Ezt még ő sem tudja 
megmondani, azt látják, hogy nagyon gazdag egyház az egyik legtöbb bevétele van az 1%-
kokból annak ellenére, hogy néhány tízezer főt számlál összesen a felekezethez tartozó 
tagok száma. Nagyon magas jövedelmekkel bírnak és náluk kötelező a tizedet letenni. 
Minden hónapban mindenki a jövedelmének a 10 %-át beteszi, azért hogy tudjanak 
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üzemelni. Önálló televízió társaságot tartanak fenn, ez az ATV, nem kell tovább beszélni 
róla. Az hogy itt kifizessék azt a néhány tízezer forint havi bérleti díjat, azt gondolja, hogy 
nekik nem jelent gondot. Megkérdezi, hogy egy meglévő felekezettel szemben milyen 
lépést lehet tenni. Azt gondolja, hogy onnantól kezdve mikortól elkezd tiltakozni egy 
önkormányzat ez ellen akkor joggal hozhatják azt hogy megkülönböztetés van, felekezeti 
megkülönböztetés, ha valakinek nem tetszik, neki nagyon nem tetszik hogy itt vannak, de 
jogi lépést nem tud tenni. Azoknak kellene összefogni akik reformátusnak vagy 
katolikusnak érzik magukat és nekik kellene megerősödni. A hitgyülekezetének nem kell 
egy ötezres templomot fenntartani, nem kell renoválni, mert ők kifizetik a havi 
harmincezer forintot könnyedén, azért a kultuszhelyért, amit ők vasárnapról vasárnapra 
használnak. Tavaly csak az állványozás, ami hónapokon keresztül állt ott a templomnál 18 
millió forintba került, csak az állványozás. 18 millió forintért nagyon sok vasárnapon 
tudnak helységet bérelni Kunhegyesen. Ekkora az infrastrukturális különbség. Akkor lehet 
karitatív dolgokra fordítani, csomagot osztani és minden mást, amit már ők is végeznek. 
Ezzel azt gondolja nagyon sok mindenkit meg tudnak téveszteni. A tanaikkal nagyon sok 
mindenkit meg tudnak téveszteni. Látják azt nagyon sokfelé, hogy a sok-sok pozitívum 
mellett mert emberek Istenhez közelednek, rengeteg negatívum is van a hitgyülekezetének 
a tevékenységében. Nem feltétlenül politikai célú, hanem a lelkekben való rombolás. 
Szóban tiltakozott, presbiteri ülésen is elhangzott, már a presbitériumnak a tiltakozása, azt 
gondolja, hogy eddig még kevesek voltak ebben. Megköszöni a figyelmet. 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi, kíván-e még valaki hozzászólni. Mivel további 
hozzászólás nem volt, megköszöni mindenkinek a részvételt, és kíván kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet. 
A közmeghallgatást 17 óra 18 perckor bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 

 
 
 
 
Szabó András       Dr. Pénzes Tímea  
polgármester                 jegyző 
 


