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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. december 14-én
megtartott közmeghallgatásán.
A közmeghallgatás helye: Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ színházterme
Kunhegyes, Szabadság tér 7.
Jelen vannak: Szabó András polgármester elnökletével:
Madarasi Imre, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, Dr.
Nagy Levente, 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 69 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 nyolc 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 2017. évben történtekről:

Tájékoztató Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. évi feladatainak teljesítéséről
„Tisztelt Jelenlévők!
Mindenkit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök
Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. évi eredeti költségvetése meghaladta az 1 milliárd
forintot (1.077.903 ezer Ft-tal) került elfogadásra. Év közben módosítást követően a
költségvetés főösszege 85 %-kal nőtt, 1.995.254 ezer Ft-ra változott. Eredeti
költségvetésünkben forrásaink 90 %-át működésre 10 %-át fejlesztésre terveztük fordítani.
A költségvetés-módosítások eredményeként a fejlesztésre fordítható források aránya 30 %ra nőtt, meghaladja a 600 millió Ft-ot.
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Az eredeti költségvetéshez képest az előirányzatok év közbeni jelentős növekedése részben
eredményes pályázatainknak, részben a 2016. évi jelentős összegű maradványnak
köszönhető. 2016. évben 271.715 ezer Ft összegű előző évi maradvánnyal gazdálkodhatott
az önkormányzat, mely lehetővé tett olyan fejlesztések megvalósítását, aszfaltjavítási
munkák kivitelezése. A Damjanich, Határ, Móricz Zsigmond, és Pósa Lajos utcákban
Belügyminisztériumi támogatással megvalósult aszfaltozás önerejét is tudtuk biztosítani.
Az önerős fejlesztések megvalósítása mellett is az önkormányzat a fizetőképességét meg
tudta őrizni. Hasonlóan az elmúlt három évhez, az önkormányzat 2017. évben sem
rendelkezett hitelállománnyal, nem vett fel sem működési, sem fejlesztési hitelt. Rendkívül
takarékos gazdálkodás mellett fizetési kötelezettségeinek egész évben határidőben eleget
tudott tenni.
Számos olyan feladatot láttunk el, mely ugyan nem volt kötelező feladata az
önkormányzatnak, azonban a feladat felvállalása nagyban hozzájárult a kunhegyesi
lakosság közérzetének javításához. Ilyen feladat volt pl. a vérvételi labor működtetése.
Megteremtettük a lehetőséget arra, hogy egy vérvétel miatt a kunhegyesieknek ne kelljen
átmenniük Karcagra, hanem ezt a szolgáltatást helyben is igénybe tudják venni. A labor
fenntartása 2 millió Ft-ba kerül éves szinten önkormányzatunknak.
2017. évtől kötelező feladat a bölcsődei ellátás, de az önkormányzat nagyon régóta
biztosítja a településen élők számára.
Döntően saját forrásaink terhére 2017. évben is működtettük a mezőőri szolgálatot, mely
hozzájárult a külterületek vagyonvédelmének növeléséhez.
Az önkormányzati tulajdonú Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. biztosította a strand
működtetését, mely nem csak az idősek gyógyulását segíti, hanem lehetőséget biztosít a
gyermekek úszásoktatására is, mindamellett hogy kiváló programlehetőséget nyújt a
családok számára.
Az orvosi ügyelet önálló, nem más településekkel közös ellátása segíti az egészségügyi
ellátás biztonságosabbá tételét. Az ügyeleti ellátás működtetésére önerőből várhatóan 22,5
millió Ft-ot fordítunk 2017. évben.
2017. évben ismét bővítésre került a Szabadság téri játszópark. Dínó-ösvény került
kialakítása, és új tornaszerek is telepítésre kerültek.
Önkormányzati bérlakások közül 11 került, ill. kerül felújításra az idén központi
költségvetési forrásból.
Nyertes pályázataink az alábbiak:
Pályázat címe

Támogatás összege

"Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I."

349 984 327 Ft

"Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén,
Kunhegyes belterületén"

417 400 000 Ft

"Kunhegyes Város Önkormányzata ASP
központhoz való csatlakozása"
"Együttműködés
megvalósítása
a
fenntartható
közlekedésfejlesztés
érdekében"

6 999 992 Ft
20 806 052 Ft
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"Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi
Foglalkoztatási Paktum Keretében"

235 690 000 Ft

Damjanich, Határ, Móricz, Pósa -szilárd
burkolatú utak felújítása

15 000 000 Ft

"Kunhegyesi
Polgármesteri
épületének
felújítása
és
felhasználásának racionalizálása"

84 000 000 Ft

Hivatal
energia

Integrált térségi gyermekprogramok

499 999 998 Ft

Bírálatra váró pályázataink:
Pályázat címe
"Fogorvosi
Kunhegyesen"

Támogatás összege
rendelő

kialakítása

"VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, Külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati
utak
kezeléséhez,
állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése"
Helyi termelői értékesítési pont kialakítása
"Iparterület fejlesztése Kunhegyesen"
Komlósi-féle
szélmalom
vitorlájának
felújítása

109 417 321

75 863 333
100 000 000
117 779 029
20 724 172

Beszámoló a Kunhegyesi Család és Gyermekjóléti Központ 2017. évi munkájáról
A gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megakadályozása érdekében a
jogszabályi változásoknak köszönhetően 2016. évtől a gyermekjóléti szolgáltatás és a
családsegítés teljes integrációja valósult meg, melynek keretében a gyermekvédelem első
védvonala, a gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése révén feladatmegosztás alakult ki a
települések és a járás között, és a gyermekjóléti szolgáltatások teljes köre hozzáférhető a
lakosság számára.
A feladatellátás több szintűvé vált, melynek első szintje a család és gyermekjóléti
szolgálat.
Új intézményi formaként jelent meg a család- és gyermekjóléti központ; ide kerültek
átcsoportosításra a speciális szaktudást igénylő feladatok mint a kórházi szociális munka,
kapcsolattartási ügyelet, készenléti szolgálat, jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás,
jelzőrendszeri tanácsadás, valamint a hatósági feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek,
mint a védelembe vétel,családba fogadás, nevelésbe vétel, továbbá a központok új
gyermekjóléti feladataként jelenik meg 2018- tól a szociális diagnózis készítés a rászoruló
családokról,személyekről valamint óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység.
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A Család és Gyermekjóléti Szolgálat
A kunhegyesi járás valamennyi településen elérhető a minimumszolgáltatást nyújtó család
és gyermekjóléti szolgálat, melynek keretén belül dolgozó szakemberek (családsegítők)
napi szinten szoros szakmai kapcsolatban vannak a járásszékhelyen működő család és
gyermekjóléti központtal és az ott dolgozó szakemberekkel, az esetmenedzserekkel.
A családsegítők a központtal együttműködve az alapellátás keretein belül végzik a
gyermekek, családok gondozását, feladatuk, hogy rendszeresen tartsanak közösségi
összejöveteleket, klubokat a gyermekeknek, szülőknek. A családsegítőnek az
ügyfélfogadáson túl minden nap meg kell látogatnia 3-4 családot, valamint el kell
látni a központból hozzájuk rendelt családok, gyermekek szociális segítését, melyet az
esetmenedzserek a család gondozási tervében megjelölnek számukra.
Tehát a gyermekek, családjaik és a településen élő felnőttek gondozása, segítése helyben
valósul meg továbbra is. A központ végezi azoknak a hatósági feladatoknak az
előkészítését, melyek után a Gyámhivatal hozza meg a határozatát.
Alapellátás keretében gondozott gyermekek: 65 fő
Védelembe vett gyermekek száma, szoros családgondozás mellett: 23 fő
Családlátogatások: 181 alkalommal
Adományközvetítés: 765 esetben
A Család és Gyermekjóléti Központ
A járásszékhelyen kötelező feladatellátásként működő Család és Gyermekjóléti Központ
kiemelt feladata az észlelő és jelzőrendszer koordinálása, a gyermekvédelmi
rendszerben szereplők munkájának összehangolása. Kunhegyes város a fenti feladatát a
Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központ
szervezeti keretén belül működteti a Kunhegyesi járás 7 településére vonatkozóan. A
központi feladatellátásban az esetmenedzserek segítik a Járási Gyámhivatalok
munkáját a megalapozott pontos, naprakész adminisztráció előkészítésével a
gyermekek védelme érdekében.
Fentieken túl a Család és Gyermekjóléti Központ kötelező feladata a tanácsadások
biztosítása, ezen belül jelzőrendszeri koordinátori munkát, szakmai tanácsadást
végez. A jogi és a pszichológiai tanácsadás 2016. január 1-től a teljes járás lakossága
számára elérhető, előzetes bejelentkezést követően.
További speciális feladatai a járás teljes közigazgatási területén a család és gyermekjóléti
központnak a:
kapcsolattartási ügyelet (szülő-gyermek) (nagyszülő-gyermek) közötti kapcsolattartás
biztosítása, konfliktuskezelés, semleges hely biztosítása a találkozáshoz),
kórházi szociális munka, ha szükséges
utcai/lakótelepi szociális munka – csellengő gyerekek feltérképezése
telefonos készenléti szolgálat – információnyújtás a nyitvatartási időn túl hétvégén is
valamint a különböző tanácsadások ellátása.
Az eltelt 2 éves időszak alatt az újonnan felállított központot átfogó hatósági ellenőrzés alá
vették, melynek során hibákat nem tártak fel, kifogást nem találtak.
Természetesen sok feladat áll naponta a dolgozóink előtt, mivel sok a területen a
veszélyeztetett gyermek, család és maguk a szakemberek is segítségre szorulnak egy-egy
feladat elvégzésében, de az új körülményekhez ennek ellenére sikerült alkalmazkodni.
A szolgálatok megkapják az igényelt szakmai támogatást a központtól, részt veszünk
mindenhol azokon a szakmai összejöveteleken, ahol dönteni kell a gyermekek, felnőttek,
családok ügyében, segítjük a helyben folyó munkákat.
A családsegítőkkel szoros a kapcsolatunk a járás minden településén, évente 40-50
alkalommal szerveztünk szakmaközi megbeszéléseket és 5 alkalommal jelzőrendszeri
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felelősök tanácskozását, és minden szükséges esetben megszerveztük az előírt
esetmegbeszéléseket, esetkonferenciákat, ahol az adott család megsegítése volt a téma.
A 2017.év októberétől a volt intézményvezető, Vincze Lászlóné nyugdíjas lett, ettől az
időponttól Somodi József váltotta őt ezen a poszton. Munkáját ezúton is köszönjük.
A következőkben „Kunhegyes Városért” Közalapítvány tevékenységéről fogok
beszámolni.”Kunhegyes Városért” Közalapítvány megalakulása óta mindig Kunhegyes
Város Önkormányzata által meghatározott szakfeladatokat lát el. 2017. évi költségvetési
kiadása és bevételének főösszege 47.354.790 Ft volt. 2017. évben alapító támogatás címen
36.292.790 Ft-ot terveztek. A közalapítvány szakfeladatai a következők, piacok, vásárok
tevékenysége, parkgondozás, városgazdálkodás, viharkár helyreállítása, IVECO
tehergépkocsi üzemeltetése, közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladatai, közutak
üzemeltetése, vízkár elhárítása, gépek üzemeltetése, állati hulla ártalmatlanítása, közös
kiadások, ügyviteli feladatok, szippantó tartály költsége illetve ennek a tevékenysége,
belvízvédekezés, hó eltakarítás Fiat Ducato üzemeltetése. A piacokról és vásárokról akarok
néhány szóban beszámolni. A piacok és vásárok bonyolítása és üzemeltetése a
közalapítvány legrégebbi feladata. Ez a tevékenység nem csak kereskedelmi jellegű,
hanem sok kunhegyesi ember találkozhat a piacon és vásártéren, ez egy közösségi helynek
is felfogható. Az ottani környezetet alapvetően meghatározzák az emberek látását,
hangulatát, városunk után, ezért kiemelt figyelmet fordítunk a rendre és tisztaságra
valamint a működési feltételek szabályainak betartására. Amint mindenki látja, a piacot is
sikerült korszerűsíteni, hét új elárusító helyiséget hoztak létre. Nagyon fontos a
parkgondozás, hisz egész évben munkát ad, azért fontos, hogy szép legyen. Nem csak a
kültérre korlátozódnak a feladatok, hanem például a 7,5 hektár fürdő területét is ők
gondozzák. Nagyon lényeges, hogy a közmunkásoknak a munkáját is ők ellenőrzik, ők
szabják meg, az adminisztratív munkát elvégzik. Ennek alapján start munkaprogram volt
az egyik fő ága a közfoglalkoztatásnak, 157 főt foglalkoztattunk nagyrészt. A
hagyományos közfoglalkoztatás keretein belül 90 fő közfoglalkoztatott segítette az
intézményeik munkálatait. A mezőgazdasági munkában általában 105 fő vett részt,
ugyanakkor volt a közúthálózat javítása,hulladék kezelés, hagyományos közfoglalkoztatás,
nyári diákmunka és még természetesen volt egy-két kisebb program, amiben vettek fel
embereket, akik közmunkában dolgoztak.
Elmondja ennyivel szerette volna tájékoztatni a lakosságot a 2017. évben elvégzett
munkáról
Szabó András polgármester kéri, a jelenlévők mondják el véleményüket, észrevételeiket,
vagy ha van kérdésük valamilyen területtel kapcsolatban azt nyugodtan mondják el.

Hozzászólások:
Molnár Ferenc tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megköszöni a képviselő-testület egész
éves munkáját, amit a város érdekében tettek. Megjegyzi, hogy az Ady Endre utcán a járda
rossz állapotban van, az utcán illetve a szelektív hulladéklerakóknál sok szemét van.
Megjegyzi a Rákóczi utcán az aszfalt rossz állapotban van és nem tud letérni az út szélére,
olyan kátyús. Megköszöni, hogy meghallgatták.
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Szabó András polgármester megkérdezi, kíván-e még valaki hozzászólni.
Török Ferenc köszönti a jelenlévőket. Megkérdezi, hogy mi van a belvíz elvezető
csatorna végével a kakatnál.
Szabó András polgármester elmondja, várja a következő hozzászólást.
Széll Imre a Kunhegyesi Gazdakör nevében köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy
néhány évvel ezelőtt alakult a szervezetük, de úgy érzik harmonikus kapcsolatot sikerült
kialakítani a vezetőséggel vagy a hivatal dolgozóival. Bármikor segítségre szorulnak,
segítik munkájukat. Kiemeli a beszámoló kapcsán, hogy az elmúlt években nagyon sokat
fejlődött a város. Megjegyzi, hogy a felújított piactér sokkal jobb, mint amilyen a felújítás
előtt volt. A felújított piac átadásakor is köszönetet mondott a város vezetésének, hogy egy
ilyen jól belátható, vízmentes, látványos, kulturált körülményeket teremtettek a piac
működéséhez. Köszönetet mond az önkormányzati dolgozóknak a pályázatok
benyújtásával és további ügyintézésével kapcsolatban. Elmondja a rendőrőrs munkája az
utóbbi időben sokat fejlődött, köszönhetően a helyi polgárőrségnek, akik a tanyaprogram
keretében rendszeresen járják a tanyákat, a külterületeket, a mezőőrrel közösen. Ez is
elősegíti azt, hogy nem jellemzőek a tanyai feltörések, mezei lopások. Felveti, hogy jó
lenne, egy településképi arculatot csinálni utcánként, elsősorban a főutcára gondol, de nem
maradnának ki belőle a mellékutcák sem. Megjegyzi, hogy egy átfogó fásítást lehetne
csinálni, ki lehetne cserélni a régi fákat. Felveti, hogy a városban vannak olyan
közgyűjtemények, ha valahol egy múzeumot kialakítanának, akkor a város nívóját
felemelné. Megköszöni, hogy meghallgatták. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, Boldog Új
Évet és jó egészséget kíván mindenkinek.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása.
Gyöngyösi János elmondja a piaccal kapcsolatban, hogy a kofák is áznak nem csak a
vevők, mert az asztaloknál rövid a tető. Felveti, hogy a tejcsarnok előtt nagyon rossz
állapotban van a járda. Az önkormányzat kezelésében lévő épületek kapcsán elmondja, a
csatornában nő a dudva és nem tud lefolyni az esővíz. Elmondja, a régi bank épületénél az
utca felőli rész homlokzati sarkánál az esővíz befelé folyik, nem tudja ki volt olyan erős,
hogy a csatornát befelé mozdította. Elmondja idén is 16 órakor kezdődött a
közmeghallgatás és a lakosok tegnap értesültek róla a helyi újságból. Javasolja, hogy a
közmeghallgatás időpontján változtassanak.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek még hozzászólása. További
hozzászólás hiányában válaszol az elhangzott felvetésekre. Molnár Ferencnek elmondja, az
Ady Endre utcai járdával kapcsolatban, hogy a következő járda felújítási szakaszban
szerepelni fog. A hulladékokkal kapcsolatban reméli, hogy idővel a kukába fogják rakni az
emberek a szemetet. A főútvonalakkal kapcsolatban elmondja, a Közútkezelő
fenntartásában vannak ezek az utak, majd írnak nekik levelet.
Török Ferenc
hozzászólására alpolgármester úr fog válaszolni. Átadja a szót alpolgármester úrnak.
Vincze László alpolgármester elmondja, voltak kint Szabó Józseffel és megnézték azt a
szakaszt, a terveknek megfelelően készültek el. Egyeztetett a főmérnökkel és a műszaki
ellenőrrel is, ők is ugyanezt a választ adták.
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Szabó András polgármester válaszol Széll Imrének. Megköszöni a Gazdakör munkáját.
Elmondja, ő is úgy tapasztalja, hogy jobb a piactér, mint korábban. A rendőrőrs,
polgárőrség munkájával meg vannak elégedve a gazdák is. A településen csökkentek a
betörések. Ezen a területen is történt fejlődés. Az utcák fásításával kapcsolatban le kell ülni
és meg kell beszélni, hogyan lehetne megvalósítani. Megköszöni a dolgozói nevében a
dicséretet a pályázati munkáért felelősök elismerését. A múzeummal kapcsolatban
elmondja, hogy gondolkodtak már rajta, hogy egy gyűjteményes helyet kialakítsanak.
Tegnapi napon kapott a kapitánytól, hogy a helyi rendőrőrs kap kettő gépkocsit, ami még
inkább javítja a közbiztonságot. Gyöngyösi Jánosnak a hozzászólására reagál a volt bank
épületénél az esővíz csatorna állapotát majd meg kell nézniük. A közmeghallgatás
időpontjával kapcsolatban elmondja, hogy át fogják gondolni az időpontot. Megkérdezi
van-e még valakinek hozzászólása.
Baranya Pál megjegyzi, hogy jó lenne kerékpárutat kialakítani a Rákóczi utcán a
sportcsarnokig illetve a strandig. Tisztelettel kéri polgármester úrtól és a képviselőtestülettől, hogy ennek az előkészítését kezdjék el. Ez egy nagyon fontos beruházás lenne.
Megköszöni, hogy meghallgatták.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása.
Gyöngyösi János felveti, hogy a Nagykakatszél és a Kossuth Lajos utca összekötése nincs
megoldva a gyalogosok számára, a gyalogosok a közúton sétálnak ez nagyon
balesetveszélyes.
Szabó András polgármester reagál a felvetésekre. A kerékpár úttal kapcsolatban elmondja,
volt olyan lakos, aki nem akarta az előtte lévő fát kivágatni emiatt. Tudja, hogy szükség
lenne erre, de emiatt nem tudják megoldani. Gyöngyösi János felvetésére reagál, hogy meg
fogják nézni a Nagykakatszél és a Kossuth Lajos utca összekötésénél, hogy a
gyalogosoknak hogyan tudnának járdát kialakítani. Megkérdezi van-e még valakinek
hozzászólása.
Mivel további hozzászólás nem volt, megköszöni mindenkinek a részvételt, és kellemes
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván.
A közmeghallgatást 17 óra 20 perckor bezárja.
Kmf.

Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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