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Közmeghallgatás 2014. december 18.
Szabó András polgármester beszámolója

Tisztelt Lakótársaim!

Szeretettel köszöntöm Önöket a 2014-es közmeghallgatáson, 
amikor beszámolok Önöknek az év leglényegesebb történé-
seiről.

Nagy eredménynek tartom, hogy ebben az évben minden 
adósságunktól megszabadultunk. 1 275 563 429 Ft konszolidál-
tak, 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 támad-
tak 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-án minden adósságunkat átvette. Így a rendszervál-
tás 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. Abádsza-
lók 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 következő-
képpen 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 helyre-
állítási munkáknál van még tennivaló. A vállalkozók plusz vál-
lalásként ingyen leaszfaltozták Kunhegyes egyetlen földes 
utcáját a Rakamaz utcát, amelyet ha nekünk kellett volna meg-
csinálni 30 millió Ft-ba került volna. A szennyvíz beruházás 
pénzügyi elszámolása csak a következő évben lesz, természete-
sen, ha marad pénz, melynek van reális esélye,  annak sorsáról a 
küldött gyűlés fog dönteni.

A másik nagy beruházásunk a csapadékvíz elvezetési, rende-
zési 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: Jász-
kisér, 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 oldot-
tuk meg a szeméttelep rekultivációját. Ez nagyon fontos beru-
házás 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 megszünte-
tése 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 figyel-
met 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 díszkivilágí-
tást, amely a Karácsonyi ünnepek alatt és másfél hónapig műkö-
dik. Különösen látványos volt a fénycsepp elem, melyet 2013-
ban a franciák fejlesztettek ki, s nekünk már az első évben sike-
rült 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. 
Kelet-Magyarországon csak Nyíregyházán és Kecskeméten 
volt ez a szolgáltatás, de ott vállalkozók működtették és fizetni 
kellett a korcsolyáért és a pálya belépőért is. Kunhegyesen min-
denki 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 beszá-
molómat.


