
Az alábbiakban közzéteszem a december 
17-én megtartott közmeghallgatáson 
elhangzott beszámolómat a 2015. évről.

Tisztelt Jelenlévők!
Mindenkit nagy szeretettel és tisztelettel 

köszöntök. A 2015. évben lejár az EU-s cik-
lus, a megnyert pályázatokat be kell fejezni. 
Nekünk a következő nagyobb pályázataink 
voltak, melyeket év végé-
ig kell lezárni műszakilag 
és ki kell fizetni a vállal-
kozókat.

A legnagyobb beruházá-
sunk 2015-ben a szenny-
víz csatorna és szennyvíz-
tisztító építése közösen 
Abádszalókkal. Abádsza-
lók adósságrendezési el-
járás alá került így a 
gesztorságot Kunhegyes 
városa vette át a meg-
alakított társulás elnöke én 
lettem. A szennyvíz pályá-
zat a következőképpen 
alakult:

I. rész: Abádszalók 
csatorna építés: kivitelező 
Sade Kft. 799 876 000 Ft

II. rész: Kunhegyes csatorna építés: kivi-
telező Dunaaszfalt, A Hid 1 546 970 000 Ft

III. rész: Szennyvíztisztító építés: Duna-
aszfalt + Veola Zrt. 788 989 000 forint

A beruházás ebben az évben befejeződött, 
csupán a hibajavítási munkáknál van még 
tennivaló, melyre a vállalkozóknak 36 hó-
nap áll rendelkezésre. A vállalkozók plusz 
vállalásként ingyen leaszfaltozták Kunhe-
gyes egyetlen földes utcáját a Rakamazt, 
amelyet ha nekünk kellett volna megcsinál-
ni 30 millió Ft-ba került volna. A kormány 
támogatását sok-sok munka után és dr. 
Fazekas Sándor miniszter úr segítségével 
sikerült úgy feltornáznunk, hogy aki befi-
zette az előre megállapított összeget és 

igénybe vette az LTP-t, most visszakap
120 000 Ft-ot. Az, aki nem vette igénybe az 
LTP-t és befizette a teljes összeget 150 000 
Ft-ot fog a Karácsonyi ünnepekig vissza-
kapni. Természetesen, aki nem fizette be a 
közműfejlesztési hozzájárulást, annak adók 
módjára fog megtörténni a behajtás. A 
szennyvíz beruházás pénzügyi elszámolása 

csak a következő évben lesz, természetesen 
ha marad pénz, melynek van reális esélye, 
persze kisebb összegre kell gondolni, azt is 
rendezzük a lakosok felé.

A másik nagy beruházásunk a csapadék-
víz elvezetési, rendezési program, amely a 
Vásárhelyi Tervhez kapcsolódik. Itt is Kun-
hegyes városa a gesztor és engem választot-
tak meg a társulás elnökének. Ez a feladat is 
nagyon nagy munkát rótt ránk, szinte min-
dent mi csináltunk a pályázattal kapcso-
latban. Ennek a pályázatnak az összértéke 
2,5 milliárd forint és hat település volt 
ebben a pályázatban. Ezek a települések: 
Jászkisér, Tiszasüly, Vezseny, Abádszalók, 
Tiszabura és Kunhegyes. Tulajdonképpen 
ezt a beruházást is lezártuk, a vállalkozókat 

A Szilveszteri jótékonysági bál hasznából a felújított Rendőrőrs
és Mentőállomás bútorainak vásárlásához járulunk hozzá

folytatás a 3. oldalon


