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A közmeghallgatás helye: Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ színházterme
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Jelen vannak: Szabó András polgármester elnökletével:
Madarasi Imre, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, Dr.
Nagy Levente, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna, Somodi József és Vincze
László önkormányzati képviselők.
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Barta Zsanett
jegyzőkönyvvezető és a jelenléti ív alapján 51 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 17 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 2014. évben történtekről:
Tájékoztató Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. évi feladatainak teljesítéséről
„Tisztelt Lakótársaim!
Szeretettel köszöntöm Önöket a 2014-es közmeghallgatáson, amikor beszámolok Önöknek
az év leglényegesebb történéseiről.
Nagy eredménynek tartom, hogy ebben az évben minden adósságunktól megszabadultunk.
1 275 563 429 Ft konszolidáltak, vagyis ennyi adósságtól szabadultunk meg. Ennek egy
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 Eus pénzt kapta
fejlesztéseihez. A kormány legújabb döntése is nagyon kedvező számunkra, hisz 2014
február 28-án minden adósságunkat átvette. Így a rendszerváltás utáni időszaktól először
mondhatjuk, hogy Kunhegyes városának nincs egyetlen fillér tartozása sem. Azt
gondolom, hogy ez városunk történetében egyedülálló tett lett.
A legnagyobb beruházásunk 2014-ben a szennyvíz csatorna és szennyvíztisztitó építése
közösen Abádszalókkal. Abádszalók adósságrendezési eljárás alá került így a gesztorságot
Kunhegyes városa vette át a megalakított társulás elnöke én lettem.
A jelenlegi állás szerint a szennyvíz pályázat a következőképen alakult:
I rész, Abádszalók csatorna építés: kivitelező Sade Kft. 799 876 000 Ft
II rész, Kunhegyes csatorna építés: kivitelező Dunaaszfalt AHid 1 546 970 000 Ft
III rész, Szennyvíztisztitó építés: Dunaaszfalt + Veola Zrt. 788 989 000 forint
Ebben az évben befejeződik, befejeződött, csupán a helyreállítási munkáknál van még
tennivaló. A vállalkozók plusz vállalásként ingyen leaszfaltozták Kunhegyes egyetlen
földes utcáját a Rakamaz utcát, amelyet ha nekünk kellett volna megcsinálni 30 millió Ftba került volna. A szennyvíz beruházás pénzügyi elszámolása csak a következő évben lesz,
természetesen, ha marad pénz, melynek van reális esélye, annak sorsáról a küldött gyűlés
fog dönteni.
A másik nagy beruházásunk a csapadék víz elvezetési, rendezési program, amely a
Vásárhelyi Tervhez kapcsolódik. Itt is Kunhegyes városa a gesztor és engem választottak
meg a társulás elnökének. Ez a feladat is nagyon nagy munkát rótt ránk, szinte mindent mi
csináltunk a pályázattal kapcsolatban. Ennek a pályázatnak az összértéke 2,5 milliárd forint
és hat település van ebben a pályázatban. Ezek a települések: Jászkisér, Tiszasüly,
Vezseny, Abádszalók, Tiszabura és Kunhegyes. Jelenleg ez a beruházás is a vége felé
közeledik, de még itt is vannak helyreállítási munkák.
A Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulással közösen oldottuk meg a szeméttelep
rekultivációját. Ez nagyon fontos beruházás volt, 330 millió forintba került, de nem kellett
hozzá önerőt tenni
Ebben az évben teljesedett ki a Start munkaprogram, itt volt olyan időszak, amikor 700
embert foglalkoztattunk három projekben és más közmunka programban. Ezek a
következők voltak: Mezőgazdasági, Illegális Hulladék lerakás megszüntetése és a Közut
Fejlesztési program. A Közút fejlesztési program keretében sikerült a város aszfalt utjainak
nagy részén a kátyuzást megoldani. 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 a szántóföldi növénytermesztés is hatékony volt, mivel a területet öntöztük
is. Különösem sok termett burgonyából.
Ebben az évben 50 millió Eu-s forrásból sikerült felújítanunk az orvosi rendelőt, melyhez
nem kellett a városnak önerőt hozzátenni. Bizonyára sokan örülnek annak, hogy Dr.
Borsos Imre köztiszteletben álló volt körzeti orvosunk lesz a névadója ennek a szép,
modern orvosi rendelőnek.

A sport feltételeinek javítására ebben az évben is nagy figyelmet fordítottunk, így sikerült
nyernünk a Magyar Labdarúgó Szövetség műfüves pályaépítési pályázatán. Ez 32 millió
forintban került, melynek az önereje: 3,2 millió forint.
Ebben az évben sikerült tovább fejlesztenünk a díszkivilágítást, amely a Karácsonyi
ünnepek alatt és másfél hónapig működik. Különösen látványos volt a fénycsepp elem,
melyet 2013-ban a franciák fejlesztettek ki, s nekünk már az első évben sikerült kapni
ebből.
Az amerikaiak által kifejlesztett műanyag jégpálya is nagy sikert aratott a gyerekek és
fiatalok körében. Egy hónapig béreltük 1,3 millió forintért. A megyében egyedül
Kunhegyesen sikerült a lakosság szolgálatába állítani ezt a műjégpályát. KeletMagyarországon csak Nyíregyházán és Kecskeméten volt ez a szolgáltatás, de ott
vállalkozók működtették és fizetni kellett a korcsolyáért és a pálya belépőért is.
Kunhegyesen mindenki ingyen kapta a korcsolyát és ingyen használhatta a jégpályát is. A
pályabérlethez tartozott 60 db korcsolya is.
Ennyiben próbáltam összefoglalni a 2014-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:
Molnár Ferenc köszönti a jelenlévőket. Köszöni a képviselőtestület munkáját, kéri, hogy
továbbra is így haladjanak. Nem bánta meg hogy rájuk szavazott. A fürdővel kapcsolatban
nagytiszteletű úrnak szeretné megköszönni, hogy az alapkő letételkor fölolvasta a
miniszter úrnak a levelét, amiben eredményesen megkapták az 500 millió forintot a volt
munkásőr bázis, a gyógyászati központ fejlesztésére. Információja van arról, hogy minden
általános iskolás nem hagyhatja el az iskolát úgy, hogy nem tud úszni. Véleménye szerint
Kunhegyes, mint járásközpont a legesélyesebb arra, hogy ezt itt meg tudják valósítani. Az
a kérdés, hogy január 1-től egész évben fog-e nyitva tartani a fürdő a gyógyászati
központtal. Nagyon sok kedves gyógyulni vágyó ide fog jönni és ide jelentkezik, ha itt
megfelelő ellátást fog kapni. Jól tudják, hogy a környező települések, lásd a Kumánia
Kisújszálláson olyan megoldást tud nyújtani, amivel Kunhegyes nehezen tudják felvenni a
kapcsolatot.
Meg van róla győződve, hogy a kunhegyesi képviselőtestület
együttműködésével és kapcsolattartásával Kunhegyesen is megoldják ezt a problémát és a
gyógyulni vágyóknak az igényeiknek megfelelően nem messzebb, hanem itt Kunhegyesen
is meg tudják ezt oldani. Ő maga is ezt kívánja. Elmondja jó, hogy jött a Faragó Sándor úr
az ő pletykáját idézi. Kunhegyesen itt a város központjában beszélték, amikor munkát
végzett. Ezzel a területtel, ami a kunhegyesi kultúrház mögötti területen van, itt ezzel
kezdeni kellene valamit. Olyan szép lapos terület, mint a Kunság, de hogy hogyan lesz
kihasználva, arra már biztosan van perspektíva. Megkérdezi, hogy Kunhegyesen milyen
perspektívát várhatnak azzal kapcsolatban, hogy Kunhegyes ugyanúgy fejlődjön, mint
eddig. A kedves Faragó úr azt mondta, vagy cáfolja meg ha nem azt mondta. Kerítsék
körbe karámmal nem az ő pónilovait, hanem egyéb négylábúakat. Szántsák meg a területet,
vessék be a múlt századok technikáját hozzák be Kunhegyesre az Ökoturizmus jegyében.
Ilyen még nincs Európában, hogy Kunhegyes város központjában a kultúrház mögött

négylábúakkal találkozzanak, ahol szántanak, vetnek, lehet még csépelnek is és egy
mezőgazdasági múzeumban mutatják be ezeket a dolgokat. Elmondja, egy kicsit szégyelli
magát a kunhegyesi polgárok nevében. Amikor mindenki megkapta azt a meghívót, amit a
kedves polgármester úr megígért, ha megnyeri a választást továbbra is megtartja,
megtartotta az ígéretét és nézzenek körül mennyien voltak itt tegnap és mennyien voltak
ma. Ennyire érdekli a kunhegyesi polgárokat Kunhegyes jövője, ahol elmondhatnák a
véleményüket. Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván!
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése, hozzáfűzni valója.
Tar Géza gratulál a képviselőtestület megválasztásához. A csatorna beruházással
kapcsolatban elmondja, hallotta, hogy az elszámolás a következő évben lesz. A városban
olyan hír járja, hogy állítólag a megmaradt lakossági támogatás nem szükséges, mivel 100
%-os EU-s támogatottságú. Azt beszélik, hogy ez visszatérítésre kerül, illetve a bekötést a
lakosság részére egy helyi cég elvégzi, melyet maga részéről helyeselne. Akkor nem
járnának úgy, mint az első ütemnél, hogy nem volt elegendő szennyvíz a rendszerben és
nem is működött rendesen. Megkérdezi, hogy van-e ennek valóságtartalma, hogy a
megmaradó támogatást visszatérítik. Két-három ciklussal ezelőtt Karcag akkori
polgármestere, jelenleg miniszter, akkoriban megkereste az önkormányzatot, hogy
csatlakozzon ahhoz az elképzeléshez, hogy a Karcag-Kunhegyes közötti földút kerüljön
megépítésre. Akkor azért nem lett belőle semmi, mert az érintett települések nem járultak
hozzá a megvalósításhoz. Megkérdezi, hogy van-e esetleg erről újra szó. Javasolja, hogy
keressék meg a miniszter urat ezzel az ötlettel újra.
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólásokat, megkérdezi van-e még
valakinek hozzászólása.
Szathmári Tiborné megkérdezi, hogy a Purgány utca végén lévő belvíz elvezetés még
nem történt meg. Megkérdezi, hogy mikor fog ez megtörténni. Esőzéskor áll a víz az
árkában, néhány éve a szippantó autónak a hivatalból naponta ki kellett menni, mert a
szennyvíz is állt az udvarukon. A közvilágítással kapcsolatban megkérdezi, hogy a Kamilla
és a Purgány utca közötti távolság nagyon sötét és félnek az emberek sötétben ott
közlekedni.
Szathmári Istvánné mint a Kunhegyesi Református Egyházközség tagja elsősorban Nagy
Kálmán tiszteletes úrhoz, képviselő úrhoz szeretne néhány kérdést intézni. A városban
eléggé folyik a szóbeszéd és szeretne a tisztánlátás végett néhány kérdést feltenni. Először
megkérdezi, hogy a bázist kifizette-e már az egyházközség a városnak. Tudomása szerint
ez nem történt meg. Ha nincs kifizetve akkor az hogy létezik, hogy a Református
Egyházközség tudott pályázatot benyújtani, amikor még nem volt a tulajdonában az
ingatlan. Megkérdezi még, hogy a bázis területén hogyan különül el a tomajmonostorai
ingatlan és Tomajmonostorának működtetési kötelezettsége van a bázison, az miért jó
Kunhegyesnek. Elmondja, nagyon furcsa az a dolog, úgy tudja módosult a választási
törvény, intézményvezetők nem foglalhatnak helyet a képviselőtestületekben. Véleménye
szerint ezt ne vegye támadásnak a képviselő úr, tisztázni kellene az emberek fejében egy

káosz van a tekintetben, hogy a Református Egyházat képviseli-e az önkormányzatban,
vagy a város érdekeit. Éppen a város választotta meg, ezúton is szeretne gratulálni a
képviselőknek és a Fidesz elsöprő sikerének. Úgy gondolja, hogy az elmúlt évek azt
bizonyítják, amikor valami történés volt a városban a Református Egyház került ki mindig
győztesként. Azt gondolja itt egy bizonyos összeférhetetlenség van és el kellene azon
gondolkodni, hogy ez etikus dolog-e. A másik dolog, ezt nem a képviselő úrhoz intézi, itt
van a mikro-térségi tornaterem és hogy létezik az, hogy egy cionista hitgyülekezet
megvetette a lábát a tornateremben. Úgy gondolja, nem azért építette a város, hogy egy
cionista szekta itt megvesse a lábát, ami tudják nagyon jól milyen kártékony hatással van.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése.
Fazekas Rózsa megkérdezi, hogy a városban keletkező zöldhulladékot, azt lehetne
hasznosítani, gondolja lehetne ezt komposztálni, virágföldet lehetne előállítani és tavasszal
nem kellene a városnak vásárolni. Javasolja, hogy nagyon sok rászoruló van itt
Kunhegyesen, jó szemmel néznék, ha karácsony környékén ingyen melegételt osztanának.
Véleménye szerint ez szervezés kérdése, mert az alapanyagokat megtermeli a város.
Kerekes Imre elmondja, kaptak néhány évvel ezelőtt komposztáló edényt. Először
tisztázzák, hogy mi az a komposzt. Már meg van neki öt éve, de abból akkor lesz komposzt
amikor ő lesz a római pápa. Tisztázzák, hogy az hulladékgyűjtő vagy komposztáló, várják,
hogy abból komposzt legyen, de abból sosem lesz komposzt.
Tóth Imre megkérdezi, hogy a bekötő utaknál már vannak térfigyelő kamerák, további
bővítésre van-e lehetőség, van-e szándék ebben az irányban.
Szathmári Tiborné elmondja, hogy a Purgány utca végére is lehetne kamerát felszerelni,
már kérte is, nevezhető bevezető útnak is, mert Kenderesről, Bánhalmáról ott is be lehet
jönni.
Szathmári Norbert gratulál az önkormányzati képviselők megválasztásához. A mezőőri
szolgálattal kapcsolatban megkérdezi, hogyan működik. Úgy tudja egy fővel működik a
mezőőri szolgálat, várható-e a szolgálat erősítése.
Molnár Ferenc elmondja, a fürdő mellett van egy vasúti megálló, annak a környékére
lehetne-e kialakítani üdülő övezetet, ami azt jelentené, hogy nem csak a kunhegyesieket,
hanem más városból ide vonzanák az embereket.
Lukács Zsuzsanna elmondja, hogy eső után a főtéren megáll a víz, nem lehetne valahogy
megoldani, az iskola előtt, ezzel nem lehetne valamit a belvízelvezetéssel kapcsolatban
kezdeni.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése, hozzászólni valója.
Hozzászólás hiányában válaszolt az eddig elhangzottakra. Molnár Ferenc hozzászólására

reagálva, elmondja, hogy valóban volt egy olyan mondása a kormánynak, mert rendeletben
nem látták még, hogy minden járásnál lesz majd tanmedence. Úgy néz ki, hogy
Abádszalókon lesz majd a tanmedence. A Művelődési Ház mögötti területtel kapcsolatban
elmondja, már többféle variáció volt, de eddig még nem sikerült hasznosítani ezt a
területet. A LIDL-lel is tárgyalt, ők erre a területre szerettek volna építeni, de a válság
meghiúsította ezt a tervet. A fürdővel kapcsolatban a vasúti megállónál lévő terület nem a
városé, magántulajdonban vannak ezek a területek. De ha ilyen pályázat nyílna meg a
város megvásárolná ezeket a területeket, de egyenlőre ilyen fejlesztési lehetőség nincs. Tar
Géza hozzászólására reagál, elmondja a csatorna beruházással kapcsolatban, ha marad meg
pénz, akkor a Küldöttgyűlés fog dönteni erről a pénzügyi zárás után. A Kunhegyes-Karcag
közötti út kialakítása nagyon jó lenne, különösen Kunhegyesnek. Próbálkoznak ebben az
ügyben, de határozott ígéretet nem tud tenni, miniszter úrnak felvetették. Minden pályázati
lehetőséget megpróbálnak kihasználni. Szathmári Tibornénak elmondja, hogy a belvíz
elvezetési rendszer építése kapcsán nem az egész városban történik meg, vannak olyan
utcák, amelyek kimaradnak. A közvilágítással kapcsolatban elmondja, hogy meg kell
nézetni, mert nem tudja, hogy kiégett ott egy lámpa vagy mi a probléma. A kiépítés, új
oszlopok állítása nagyon sok pénzbe kerül. Szathmári Istvánné kérdéseire megkéri Nagy
Kálmán képviselő úr fog válaszolni.
Nagy Kálmán képviselő megköszöni a kérdéseket. Az első kérdés az volt, hogy hogyan
lehet az Egyházközség tulajdona a bázis akkor, amikor nem történt meg a kifizetés. A
kifizetés folyamatosan történik, testületi határozat született arról, hogy részletekben
fizetheti ki az Egyházközség. A tulajdonjog pedig a Kunhegyesi Református
Egyházközségé. Tomajmonostora gesztor volt egy olyan pályázatban, amely 13 vallási
helyet épített. Azért kellett, hogy egy önkormányzat vállalja föl ennek a gesztorságát, mert
ha egyenként adják be az egyházközségek a pályázatot, akkor mindenkinek önerőt kell
biztosítani. Ahhoz a pályázathoz, melynek az a neve, hogy Tisza-tavi templomok
nyomában, ehhez a pályázathoz nem kellett önerő, mert egy önkormányzat, jelesül
Tomajmonostora Önkormányzata fölvállalta azt, hogy gesztor lesz ebben a pályázatban.
Ennek egy állomása volt az az épület együttes, ami a volt munkásőr bázison van. Nem a
tulajdon lett Tomajmonostoráé, hanem gesztor lett és neki kell majd elszámolni azzal a
pénzzel, amiből megújult a 13 vallási hely. Nem hiszi, hogy a Kunmadarasi Református
Templom teteje, ahol cserepeket cseréltek, most Tomajmonostora tulajdonában van. A
gesztorságot végzi Tomajmonostora, tudomása szerint le is zárult ez a pályázat, hisz
nemrég volt a tomajmonostorai Római Katolikus Templomban a projektzáró rendezvény
is, elkészültek ezek a felújítások. Leghamarabb a bázisnak az a része készült el, ahol 80100 helyet alakítottak ki, bizonyos szálláshelyeknél a vizesblokkot alakították ki, illetve az
ebédlőt, illetve a tálalóhelységeket újították fel, ami 60 millió Forintba került. Nem nekik
kellett bonyolítani, csak részesei voltak a pályázatnak, Tomajmonostora bonyolította úgy a
közbeszerzési eljárást, mint a zárást is. A munkásőr bázis 1/1 tulajdonosa a Kunhegyesi
Református Egyházközség, a felújítások jelenleg is folynak, a konferencia termek felújítása
folyik és megtörtént a közbeszerzési kiírás is. A Református Egyházközség és a város
viszonyával kapcsolatban nem érez összeférhetetlenséget. Lehet, hogy bizonyos
személyeknek problémát okoz, hogy a református lelkész önkormányzati képviselő. Nem
érez összeférhetetlenséget, akkor, amikor kitalálták az összeférhetetlenségi törvényt, akkor
az önkormányzat és az önkormányzat intézményeinél volt összeférhetetlenség. Volt olyan
időszak, amikor háziorvos nem lehetett önkormányzati képviselő, mert
összeférhetetlenséget állapítottak meg. Aztán ezt feloldották, most is volt olyan, hogy
intézményvezetők nem lehetnek, de ezt feloldották, hiszen iskolák nincsenek
önkormányzati fenntartásban. Az, hogy mindent a Református Egyház nyer meg, nem tud

róla, hogy mindent a Református Egyház nyerne meg, nem tudja mi az, amire gondol
Szathmári Istvánné. Az, amit megépítettek, mint Református Egyház az önkormányzathoz
semmi köze nincs. Azokhoz az építkezésekhez, amit a Református Egyházközség az elmúlt
években, évtizedben lefolytatott, abban önkormányzati pénz nincs. Egyetlen egy
önkormányzati támogatás volt, amikor pénzt kapott a Református Egyházközség tíz
esztendővel ezelőtt volt, amikor sikerült az első olyan utat megcsináltatni a temetőbe,
amely szilárd burkolatú út. Akkor kapott az Egyházközség 500.000,- forintot, sem azóta
sem azelőtt nem volt ilyen. Az, hogy közösen pályázott a város és a Református
Egyházközség, az megtörtént, mert így történhetett meg a két templomtoronynak a
felújítása. Pontosan az önkormányzattal szemben, nem ezzel, hanem egy korábbi
önkormányzattal szemben volt egy óriási vagyonvesztése, akkor, amikor az iskolát
építették. Akkor, amikor meg kellett oldani azoknak az embereknek a vallásos igényére
való tekintettel az iskolázást, akik református iskolába akarták járatni a gyerekeiket. Az,
hogy néhány évvel ezelőtt kitalálta, hogy a volt munkásőrbázisból legyen gyógyászati
központ, most jutott el odáig, hogy most már lesz. Biztos, hogy a korábbi
kormányhatározathoz képest csúsznak, mert nem tudták időben a szükséges engedélyeket
megszerezni, ez legfeljebb néhány hónapos csúszás lehet. A június 30-ai időponthoz képest
néhány hónapot fognak csúszni azzal, hogy megtörténjen a teljes befejezése a Siloám
Gondozási Központnak, ahol a mostani állás szerint 38 fajta kezelést fognak tudni adni és
az orvos beutalásával társadalombiztosítási hozzájárulással tudják majd igénybe venni a
rászorulók a szolgáltatásokat, amelyek a megvalósuló gyógyászati központban lesznek.
Amit ők felépítettek és működnek jelen pillanatban, azt a nulláról építették föl, úgy az
iskolát, úgy a szociális szolgáltatást. A hitgyülekezet legalább annyira csípi a szemét, mint
Szathmári Istvánnénak. Több alkalommal szóvá tette, heves vitáik voltak, hogy miért van
ez így, számára is felfoghatatlan, de egyedül maradt. Úgy gondolja, hogy a feltett
kérdésekre megpróbált válaszolni.
Magyar György képviselő megköszöni a gratulációkat. Bár nem hangzott el a neve, úgy
érzi, hogy megszólították. A Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda
intézményvezetőjeként, aminek a fenntartója a Kunhegyesi Református Egyházközség.
Kunhegyes Város Önkormányzata mivel nem fenntartója, sem működtetője, így nem érez
ebben összeférhetetlenséget. Az, hogy juttatja-e előrébb a Kunhegyesi Református
Általános Iskolát, nagyon reméli, ha nem így lenne, akkor alkalmatlan lenne a vezetésére.
Mint ahogy reméli, hogy juttatja előnyhöz a városi óvodát, amikor támogatja a sikeres
pályázataikat. Arra, hogy tisztességtelenül jutatta-e előnyhöz, arra a válasza egy határozott
nem. Egyrészt azért, mert képviselői esküt tett isten nevére, másrészt pedig, ha ez nem
lenne elég, minden egyes döntést képviselőtestület felügyel.
Szabó András polgármester elmondja a hitgyülekezettel kapcsolatban, hogy ez is egy
bejegyzett gyülekezet. A legkönnyebb az lenne, ha ő, mint a Református Egyházközség
presbitere és polgármester hatalmából fogva kitiltaná őket. A megállapodás úgy szól, hogy
csak akkor lehetnek ott, amikor Kunhegyesnek nincs szüksége a tornacsarnokra, a bérleti
díjat mindig rendesen fizetik. Fazekas Rózsának elmondja a zöldhulladékkal kapcsolatban,
hogy a Remondissal, már NHSZ Tisza Kft-vel van szerződésük, akik elszállítják a
zöldhulladékot. Természetesen a lakos a kerítésen belül, ha nem végez
környezetszennyezést, akkor komposztálhat. Az ingyen konyhával kapcsolatban elmondja,
hogy nagyon nehéz megvalósítani. Ebben az évben is sok szegény embernek adtak
karácsony előtt tűzifát, élelmiszert osztottak a szociális intézmény javaslata alapján, a
Nagykun Hús Kft. felajánlásával húscsomagot kaptak karácsony előtt. Úgy gondolja,
odafigyelnek a szegényekre. Kerekes Imre szintén a komposztálót feszegette, erre már

válaszolt. Egyszerre szeretne válaszolni Tóth Imrénének, Szathmári Tibornénak, Szathmári
Norbertnek a kamerákkal kapcsolatban, szeretnék tovább bővíteni, a mezőőri szolgálatnál
is szeretnének még embert fölvenni. Lukács Zsuzsanna hozzászólására, hogy a Kossuth
iskolánál áll a víz elmondja, hogy a 34-es főúthoz nem nyúlhatnak hozzá, az állami feladat.
De igaza van, megpróbálnak valamilyen megoldást találni. Megkérdezi van-e még
valakinek hozzászólni valója.
Vas István megkérdezi, hogy EU-s pénzből meg lehetne-e valahogyan oldani a szilárd
burkolatú utaknak a felújítását, mert meg vannak süllyedve az utak.
Szathmári Istvánné bocsánatot kér, ha esetleg Magyar György félreértette, mert
félreértette.
Magyar György elmondja, hogy eltelt egy kis idő mire rájött, hogy róla van szó.
Szathmári Istvánné elmondja, hogy nem is gondolt rá. Tiszteletes úrnak elmondja, hogy
félreértette, nagyon becsüli, mert olyan tehetsége van, megkérdezi, hogy miért nem
kamatoztatja Kunhegyes város javára, nem a Református Egyház javára, hanem
Kunhegyes város javára, azt a nagyszerű tehetséget, amilyen üzleti érzéke van. Ezt nem
érti, hogy amikor kitalálta, hogy mi legyen a munkásőr bázisból és a város tulajdona volt
száz százalékban a bázis, akkor nem is kellett volna cirkuszolni az adás-vétellel, meg a
részletfizetéssel. Abba már ne menjenek bele, hogy mikor született meg a képviselőtestület
döntése a részletfizetésről és nem tudja, hogy mikor pályázott a Református Egyház, nem
tudja mikor került a Református Egyház száz százalékos tulajdonába a munkásőrbázis.
Nem érti, ha ekkora üzleti tehetsége van, miért nem látja ezt Kunhegyes város, hogy
kamatoztatja Kunhegyes város nevében és nem a Református Egyház nevében. Ha nem
érti, azt hogy miről beszél, akkor szeretné megkérdezni, hogy közmunkások mit keresnek
például nyáron a munkásőrbázison, ami nem Kunhegyes város tulajdonában van. Kicsi a
város, terjed a szó. Azt gondolja, nem biztos, hogy hazugság. A másik dolog, ami
Tomajmonostorát illetően a tomajmonostorai polgármester a kampányában beszélt és írt
róla, hogy Kunhegyes városban a Református Egyház tulajdonában lévő ingatlanban
tulajdonrészt szerzett. Nem ő találta ki, hanem ennek írásos nyoma van. Elnézést kér, ha
félreértették, ezt nem érti, hogy miért nem kamatoztatja a tehetségét szigorúan csak
Kunhegyes városban.
Nagy Kálmán képviselő úgy gondolja, hogy az, ami a Református Egyházé az a városé is.
Az, hogy tulajdonában kinek a nevéhez kapcsolódik, ez soha nem volt kérdés például a
kéttornyú templomnál, hogy az kinek a tulajdonában van. Akkor, amikor rendben van
biztos, most, hogy vedlik a hátulja, lassan mindenkinek kell, hogy lássa, hogy fel kell
újítani, felmerül majd a tulajdon kérdése. Jelen pillanatban még mindenekelőtt református
lelkész, és akkor, amikor református lelkészként tesz bármit, sohasem csak a református
gyülekezetért, hanem azokért az emberekért tesz bármit, mindig azért megy előre, hogy
munkálkodjon a város jólétéért. Ez a bibliában olvasható, fáradozzatok a város jólétén.
Akkor, amikor jelen pillanatban 102 embernek kenyeret, megélhetést és munkát adnak, azt
gondolja, hogy nem csak a Református Egyházról szól csupán. A Református Egyházhoz
köthető, az, hogy vannak ezek a beruházások, mint ahogyan korábban évszázadokon
keresztül mindig köthető volt ilyen jellegű dolog a Kunhegyesi Református
Egyházközséghez. Volt néhány száz hektár földje, volt iskolája, volt árvaháza és
tulajdonképpen semmi újat nem találtak ki, csak azt, amit 1948-ban az államosítás óta

megszüntettek, 2010-ben, 2012-ben, 2013-ban XXI. századi formára alakították. Az ég
világon kívül semmi nem történt csak 2014-et írunk, vagy amikor elindultak újra az
intézményeik 2003-at írtak. Meglévő, működő csak éppen 50-60 évig működésképtelennek
állapított ingatlanokról volt szó. Azt gondolja, nem jelenthet problémát az, ha az
önkormányzat által fölvett közmunkások közcélért dolgoznak. Nem gondolja azt, hogy
haszontalan munkát végeznek a református vagy római katolikus temetőben a
közmunkások, akkor, amikor cserjéznek. Ha ott lehet, mert elődjeinknek a kegyeletét emeli
és nem kegyeletsértő, az az elgyomosodott kert, akkor nem érti, hogy miért probléma az,
hogy az átadás előtti időszakban közmunkások cserjéztek, a város alkalmazásában lévő
közmunkások. Holott nem csak ők, hanem az Egyházközség alkalmazásában lévő
közmunkások is ott dolgoztak. Azt gondolja, hogy még mindig jobb, hogy a bázison cserjét
irtottak, mintha ülnének valahol és malmoznának az ujjaikkal. Így is megtette a fele, hogy
ült a lépcsőn és malmozott az ujjaival, de a másik fele legalább dolgozott. Az, hogy
elismerően szólt a tehetségéről, nem gondolja, hogy kellene, köszöni szépen, nem is veszi
bóknak, elismerésnek. Azt gondolja, hogy a kettő nem szétválasztható. Nem beszélnek
most nagy Konstantin Egyházról, amikor kötelező állami vallás lett a kereszténység, de
akkor, amikor egy adott közösség, maga a Református Gyülekezet, amely az 1500-as évek
óta itt van Kunhegyesen, szerves része tud lenni egy település életének, akkor nem igaz,
hogy 2014-ben gondot jelenthet, hogy maga a Református Egyház külsőségekben épül.
Nem hiszi, hogy ez problémát kellene, hogy okozzon. Voltak időszakok, amikor nem
tudott épülni sem a Református Gyülekezet sem más gyülekezet, ezt megpróbálták
beszorítani a templom négy fala közé. Úgy emlékeznek arra az időszakra is, Sokan
láthatják, megvásárolhatták Fabó Zsigmond tiszteletes úr emlékkönyvét, amely
megmutatta azt, hogy hogyan nézett ki a ’70-es években a Református Templom, amelyet
eredményezett az, hogy bezárták az egyházat a templom négy fala közé, ki sem léphetett.
Kaptak egy kegyelmi időt a rendszerváltással, messze nem azt, amivel számolt minden
történelmi egyház. Régen nem azt, ami sokszor elhangzott, hogy nem engednek a
negyvennyolcból, mert rengeteg vagyonát elvesztette a Kunhegyesi Református
Gyülekezet is, mert egyetlen gramm földet nem kapott vissza, rengeteg vagyonát
elvesztette a magyarországi református egyház, nem csak azért, mert a földeket nem kapta
vissza, hanem mert sok minden másban nem kártalanították. Annak ellenére, hogy
valamikor a Kunhegyesi Református Gyülekezeté volt a hajdani árvaház, azért a
Református Gyülekezet egy fillért nem kapott. Utolsó szalmaszál volt az, hogy járadékot
kapjanak a volt református iskoláért, ami jelen pillanatban a Kossuth tagintézményé. Nem
ők akartak iskolát építeni, belekényszerítették őket abba a lépésbe, hogy elinduljanak, mert
akkor már működött egy rendszer 160 gyerek volt benne abban a rendszerben és azt
mondták a szülők, hogy legalább a kicsiket, mert ők tovább akarják vinni mindezt, és így
tudták oda vinni az első öt évfolyamot a parókiára, ami nem iskolának épült és meglátták
azt, hogy hogyan lesz tovább. Épült tovább, most már van olyan része az iskolának, ami
iskolának épült és folyamatosan épül és szépül. Soha nem lehet kiemelni Kunhegyesből,
azt, ami ide beépül, sem a gyülekezeti házat, sem az óvodát, sem az általános iskolát, a
családi napközit, amelyet visszavásároltak, akkor, amikor szükség volt rá több százezer
forintért adta el a gyülekezet, mert a megélhetéshez az élethez kellett, hogy el tudják adni a
volt kántor lakást. Ők 16 millió forintért visszavették, amit 500.000 forintért eladtak és 6
millió forintot költöttek rá, hogy hasznosítani tudják és 21 kisgyerek ott legyen a családi
napköziben, és legyen az iskolának normális ebédlője, tálalókonyhája. Azt gondolja,
értéket teremtenek, és olyan értéket teremtenek, amely a városnak érték. A gyógyászati
központtal is azt gondolja, akkora értéket fognak teremteni, amely után majd valós igény
lehet néhány éven belül, ami elhangzott, hogy legyen a fürdő környékén üdülő telek, és ha
valaki ott akar építkezni, akkor építkezzen ott és majd az akkori önkormányzatnak el kell

gondolkodni rajta, mert jogos igény lehet. Úgy gondolja nem különös dolog történt itt,
kapott egy látást, nem az ő tehetsége, nem akar álszerény lenni. Kapott egy látást a jó
istentől, hogy akkor kell lépni. Több mint négy évet vártak arra, hogy tudjanak a bázisnál
lépni bármit is. Azért van ez a fázis csúszás, mert csak a tervek elkészítése, hogy
meglegyen az engedély és a kiviteli terv 14 millió forintba került. Addig, míg nincs
határozat a kezükben, hogy lesz idő megcsinálni, addig a gyülekezetnek nincs 14 millió
forintja, hogy terveket készítsen. Egy látványterv elkészítése számítógépen 10 perc, de egy
kiviteli tervet vagy engedélyes tervet elkészíteni 14 millió forint és több hónapos munka,
mert ott a geodéziától a statikán keresztül sok mindent el kellett végezni. Hosszú hónapok
munkája. Hiszi azt, hogy egy év múlva, akkor, amikor lesz a közmeghallgatás akkor már
egy működő gyógyászati központról fog beszámolni.
Szabó András polgármester elmondja, hogy az Európai Uniós pályázatok egy része úgy
van kiírva, hogy több település pályázhat egy célra. Tehát most Kunhegyes
Tomajmonostorához úgy kapcsolódik, hogy ő a gesztora a Tisza-tavi templomok útján
pályázatnak. Sok település tartozik ide, Kunhegyesen is ugyanúgy 2011., 2012-ben
Tomajmonostora a pályázatunk alapján 26 millió forintot nyert óvoda fejlesztésére. A
belvízelvezető rendszer esetében is így van, Kunhegyes a gesztor. Tiszagyendán így épült
tornaterem, Tiszaroffon így újították föl az iskolát. Ebben a projektben Tomajmonostora a
gesztor és meg kell köszönni nekik, hogy dolgoznak ezen a pályázaton.
Szathmári Tiborné megkérdezi, hogy a belvíz elvezetés a Purgány utcánál folytatódni
fog, vagy le van zárva. Amikor volt a belvíz akkor minden nap szippantani kellett, hogy
tudja használni a fürdőszobáját. Feléjük a kutyák szabadon vannak, mivel nincsenek
elkerítve a házak, de amikor kimegy valaki képesek bevinni a lakásba a kutyát.
Szabó András polgármester elmondja, hogy a belvíz elvezetésnél a Purgány utca nincs
benne a pályázatban, de van még néhány utca, amely nem került bele az I. ütembe. A
kutyákkal kapcsolatban Törökszentmiklósról szoktak hívni egy illetőt illetve támogatják itt
helyben a kutyamenhelyet.
Magyar György megkéri a jelenlévőket Nagy Kálmán képviselőtársa nevében is, ha
személyükkel kapcsolatban van valakinek kérdése, akkor tegye föl, mert az intézménynek
ma van a záró rendezvénye és szeretnének oda érni. Megkérdezi van-e valakinek kérdése.
Kérdés hiányában egyéb hivatalos elfoglaltság miatt Magyar György és Nagy Kálmán
képviselő urak elhagyják a közmeghallgatást.
Tokai Lajos őrsparancsnok úr köszönti a jelenlévőket. Egy dologban szeretne megoldást
kérni. Hétköznapokon 12 és 15 óra között az orvosi ellátás szünetel, magánemberként is és
szakmai szempontból is problémát jelent. Megkérdezi van-e lehetőség arra hogy áthidalják.
Szabó András polgármester elmondja, hogy 12 és 15 óra között készenléti szolgálat van,
minden háziorvos a saját körzetében kell, hogy ellássa a betegeket. 15 órától reggel 7 óráig
ügyelet van.

Szabó András polgármester megkérdezi, kíván-e még valaki hozzászólni. Mivel további
hozzászólás nem volt, megköszöni mindenkinek a részvételt, és kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kíván.
A közmeghallgatást 18 óra 50 perckor bezárja.
Kmf.
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