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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. december 19-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. Nagy Levente, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna és Vincze 
László önkormányzati képviselők. 

 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Bibókné Simon 

Mária kincstári csoportvezető, Nagy István ügyintéző, Himer Csaba 
ügyintéző, Richter Károlyné a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság tagja, Emődi Imre az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, 
Egészségügyi és Sport Bizottság tagja, Páldiné Dr. Ágoston Lívia a 
Kunhegyesi Járási Hivatal vezetője, Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és 
Csatornamű Kft. ügyvezetője, Szabó József a „Kunhegyes Városért” 
Közalapítvány csoportvezetője, Kisné Veres Edit könyvtárvezető 
tanácskozási joggal meghívottak, valamint Barta Zsanett 
jegyzőkönyvvezető és 10 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 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 2013. évben történtekről: 
 
Tájékoztató Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi feladatainak teljesítéséről 
 
„Tisztelt Lakótársaim! 
 
Szeretettel köszöntöm Önöket a 2013-es közmeghallgatáson, amikor beszámolok Önöknek 
az év leglényegesebb történéseiről. 
A 2013. év úgy kerül be a történelembe, mint a gazdasági válság vége, de tovább 
fokozódott a világon, de különösen Európában az elszegényedés, fokozódtak a gazdasági 
és morális problémák. Kunhegyes városában a lakosság is megérezte ezt a krizist, nagyon 
sok lakótársunkat hátrányosan érintett.  Ebben az évben már kevesebb volt a villany és gáz 
kikapcsolás a lakásokból. Ez nagyrészt annak volt köszönhető, hogy mindent megtettünk, 
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hogy minél többen bekapcsolódhassanak a közmunka programba, ahol kétszeresét, 
háromszorosát lehetett keresni a segélynek. Önkormányzatunk igyekezett a 
leghátrányosabb lakótársainknak segíteni, segélyeket, tüzelőt osztottunk. December 11-én 
205 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 volt 
fizetési nehézségünk. Márciusban 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 helyeztünk és ennek kamat hozadéka 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 Művelődési Központ tetőjavítására, valamint a Dózsa 
Tagozatú Általános Iskola teljes külső felújítására tudtuk fordítani.  
 
Ebben az évben Kunhegyes város irányításával elkezdődött a 3,5 milliárd forint költségű 
Abádszalók-Kunhegyes szennyvízcsatorna és szennyvíz tisztító telep építése, valamint a 
hat település összefogásával a 2,5 millió forintba kerülő belvíz elvezető rendszer kiépítése. 
Mindkét társulásnak én lettem az elnöke, amely nagyon sok feladatot, munkát ró rám, de a 
lakosság szolgálatát szívesen végzem. Az építkezés nagyon sok talajmunkával jár, ezért az 
utcák járhatóságával itt-ott lehetnek gondok, de a kivitelezők megígérték, hogy igyekeznek 
az ilyen jellegű problémákat a minimálisra csökkenteni és kérik a lakosság türelmét. 
Elkezdődött ebben az évben az ivóvízminőség javítása és a volt szeméttelep rekultivációja 
is, amelyek költsége közel 1 milliárd forint lesz. 
A Mihály-napi Sokadalom városi ünnepségen adta át ünnepélyes keretek között Dr. 
Fazekas Sándor miniszter úr a modern buszvárókat, melyek jól szolgálják az utazni vágyó 
kunhegyesi lakosok kényelmét. 
Nagy esemény volt városunkban az FTC – Debrecen női felkészülési meccs az új 
sportcsarnokunkban, ahol „teltház” előtt kezdődött a mérkőzés. Mindkét csapat a legjobb 
összeállításban játszott, minden válogatott játékos itt volt és a mérkőzés után nagy 
szeretettel adtak autogramot a kunhegyesi gyerekeknek. Történelmi volt az esemény, hisz 
ilyen híres játékosok a női kézilabda „világából” még nem jártak Kunhegyesen. 
Hét év alatt sikerült a város pénzügyeit rendben tennünk, ezért lehetőségünk volt a 
gyerekeknek olyan programokat megvalósítanunk, amelyet a környéken, de még a 
megyében sem sehol. A december 10-én felállított műjégpálya nagyon nagy sikert aratott. 
Igaz, hogy a kunhegyesi gyerekeknek építettük de ahogy, a játszótérre még Karcagról is 
átjárnak, a környék apróságai a jégpályánkat is megtalálták.  
Saját erőből a nyári szünet után kívülről teljesen felújítottuk a Dózsa Tagintézmény 
épületeit, amelyet lefestettünk, csatornát, ablakokat, ajtókat cseréltünk, ennek értéke közel 
ötven millió forintot ér. Szintén saját erőből sikerült a Művelődési Központunk fejlesztési 
programját végleg befejezni a tetőfelújítással, hisz a belső székek cseréje, parketta 
csiszolása és javítása után ablakokat és ajtókat cseréltünk és teljes külső és belső festést 
végeztünk.  
Sikerült a város díszkivilágítását is fejlesztenünk, amely szintén közkedvelt nemcsak a 
kunhegyesi gyerekeknek, hanem a környékbelieknek is. Én is találkoztam Abádszalókról 
külön busszal érkező óvodás csoporttal, akik a Betlehemes és a Rénszarvas Szánnal 
Kompozícióért jöttek városunkba 
 
Nagy eredménynek tartom, hogy adósságunk 70%-tól megszabadultunk, habár ez az előbb 
elmondottak miatt nem jelentett problémát önkormányzatunk gazdálkodásában. 
1 275 563 429 Ft konszolidáltak, vagyis ennyi adósságtól szabadultunk meg. Ennek egy 
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részét, mint fejlesztési hitel, folyószámlahitel, működési hitel felvételét 2006 előtt, vagyis 
megválasztásunk előtt vette fel a város. 2006-ban megválasztásunk idején 637 millió forint 
volt a város tartozása, melyet minden évben törleszteni kellett. A megnyílt Európai Uniós 
pályázatokon nem tudtunk volna részt venni, ha nem jegyzünk le 1,1 milliárd forintértékű 
svájci frank kötvényt. Ha ez nem történik meg nincs tornacsarnok, nincs strand (ma a 
strand területén csak a gaz lenne), nem tudtuk volna a piacteret felújítani, piac csarnokot 
építeni, nem lenne a megye legtöbbet tudó, legkorszerűbb játszótere, nem tudtuk volna 
felújítani a központunkat, a templomainkat, a sportpályánkat, a Művelődési Központot. 
A kötvény lejegyzése nagy vitát váltott ki, különösen támadtak bennünket a 2010-es 
választás alkalmával egyes politikai pártok prominens képviselői, sőt legfőbb 
kampánytéma volt részükről a kötvény lejegyzés. Az idő minket igazolt, hisz a Tisza- tó 
környéki települések között Kunhegyes városa magasan a legtöbb Eu-s pénzt kapta 
fejlesztéseihez. A kormány legújabb döntése is nagyon kedvező számunkra, hisz 2014. 
február 28-ig minden adósságunkat átveszi. Így a rendszerváltás utáni időszaktól először 
mondhatjuk, hogy Kunhegyes városának nincs egyetlen fillér tartozása sem. Azt 
gondolom, hogy ez városunk történetében egyedülálló tett lesz.  
 
A szennyvíz beruházással kapcsolatban vannak, akik már negatív választási kampányt 
folytatnak ellenünk.  Olyan lehetetlen hazug információt terjesztenek a városban a lakosok 
körében, hogy a jó érzésű és okosabb emberek rögtön átlátnak a „szitán”, de sajnos vannak 
akik elhiszik. A jelenlegi helyzetet szeretném részletesen, egyszerű módon felvezetni úgy, 
hogy mindenki megértse, már aki meg akarja érteni. A pályázatunk alapján az első és 
második fordulóban a szennyvíz beruházásra 82,7 % támogatást nyertünk. Ez több mint 
kétszerese elődeink csatorna beruházásának, amikor a támogatás csak 40 % volt.  Másfél 
évig tárgyaltunk a Magyar Fejlesztési bankkal, hogy az önerőt biztosítani tudjuk, amely 
600 millió hitelfelvételt jelentett volna, ehhez képest legrosszabb esetben is csak 
töredékére lesz szükségünk. 
Azt tiszta lelkiismerettel állíthatom, hogy nehéz, jó szakmai munka és jó segítőknek 
köszönhetjük, hogy sikerült a támogatást 94,9 %-ra feltornászni.   Miniszter és államtitkár 
is segített bennünket. Ezt a támogatást tovább nem lehetett fokozni, mert az állam egy 
pályázatot két oldalról nem finanszíroz, hisz az LTP-hez mindenkinek átlag 70 000 Ft tett 
hozzá. E miatt 100%-os támogatás nem valósulhat meg Kunhegyesen. Nagyon sok 
településnek nem sikerült a támogatást 85% fölé emeltetni. Csak néhány példát sorolok fel: 
Siófok 85%, Fegyvernek 84%, Marcali 84%, Hosszúpályi 85%, Nagyatád 84%, Hodász 
85%, stb.                                   
Mihez is kell önerő? 
Kunhegyes csatornahálózat építésének nettó kivitelezése               1 546 970 000 Ft 
A szennyvíztisztító telep fejlesztésének Kunhegyesre eső nettó díja 536 512 5201 Ft 
 
Műszaki ellenőrök, nyilvánosság, projekt menedzsment, közbeszerzés, általános költségek 
nettó   Kunhegyesre eső díja                                                             213 502 016 Ft 
Összesen:                                                                                         2 296 984 536 Ft  
Ebből az önerő igény                                                        114 866 270 Ft   
A támogatás nem tartalmazza a tisztító elemek beszerelését, tehát ezt is nekünk kell 
önerőből biztosítani, mert e nélkül nem adják meg a hatóságok az üzemeltetési engedélyt, 
amelynek költségén jelenleg is dolgoznak a szakemberek. Ez 50-100 millió közötti összeg 
lesz. 
A társulat felvett 45 000 000 Ft hitelt, melyet szintén vissza kell fizetni. 
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A lakosság közműfejlesztési hozzájárulása az LTP állami hozzájárulásával együtt 
223 652 811 Ft. Az önerő alapra is pályáztunk, ahonnan kaptunk 38 600 000 Ft-t. 
 
Ha tehát elkezdünk számolni, hogy most hogyan állunk önerő dolgában akkor láthatjuk, 
hogy rendelkezünk jelen pillanatban 223 652 811Ft + 38 600 000Ft = 262 252 811 Ft-tal.   
  
Az önerő kiadásunk a legrosszabb esetben 114 866 270 Ft + 100 000 000 Ft + 45 000 000 
Ft=  259 866 270 Ft. 
Egyenlőre pénzügyileg rendben vagyunk, de egyáltalán nem dőlhetünk hátra mert sok-sok 
problémával még  meg kell pénzügyileg birkózni és az sem zárható ki, hogy valamennyi 
hitelt is fel kell venni. Teljes elszámolásról csak a projekt befejezése után tudok számot 
adni. A beruházás terv szerinti befejezése 2014 ősze, a pénzügyi elszámolás pedig 2015. 
februárra várható, ha minden jól megy. 
 
Aki nem fizette ki a közműfejlesztési hozzájárulást nekik sem lesz „ingyen kenyér”, a 
beruházás pénzügyi elszámolása után adók módjára fogják a tartozást behajtani! 
 
Ennyiben próbáltam összefoglalni a 2013-as 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: 
 
Vadon Lajosné (Vénkert u. 40.) sérelmezi, hogy milyen kevés lakos van itt, nem volt 
kellőképpen meghirdetve az esemény. Elmondja, az újságban az ebtenyésztők felé 
fordulnak, hogy mint tulajdonos jelentse be a kutyáját, hogy be van oltva, és be van a chip 
ültetve neki. Az utcában tizenöt kutyából hat biztosan nincsen beoltva és az utcán 
csavarognak, és egész éjszakát átugatják. Megkérdezi, miért kell neki jelenteni ezt, a 
közmunkások is össze tudták volna írni júliusban. A másik, ami felháborította, hogy miért 
nem tudták üresen hagyni az oldalát ennek az eb összeíró lapnak, miért kellett a 
Református Egyház ünnepi hangversenyének a hátuljára nyomtatni, most melyiket tartsa 
meg magának. Felháborította, hogy a kirakott zöldhulladékot a Remondis nem vitte el. A 
másik problémája október 23-val kapcsolatos, előre nem tudják, mikor van az ünnepség, 
későn tájékoztatják a lakosságot.  
 
Szabó András polgármester elmondja meg volt hirdetve, a héten sok esemény volt. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja az eb nyilvántartással kapcsolatban. A nyilvántartás 
kötelezettségét jogszabály írja elő az önkormányzat számára. A nyilvántartás azért történik, 
hogy azok, akik nem tartják jogszabályszerűen az ebüket otthon illetve nem oltatják be és 
nem chipeztetik be, ők is az önkormányzat illetve a hatósági állatorvos látókörébe 
kerüljenek. Az újságban megjelent eb nyilvántartó lap közhírelés célját szolgálja, ezt is ki 
lehet tölteni, de az önkormányzatnál és a közalapítványnál is lehet kérni eb nyilvántartó 
lapot, illetve az internetről is letölthető.  
 
Szabó András polgármester elmondja, ha megadja a címét, akkor külön a címére is 
elküldik a városi rendezvénytervezetet.  
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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 16 óra 45 perckor bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 

 
 
 
 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester jegyző 
 
 
 


