kiﬁzettük, de a végleges pénzügyi zárás itt is áthúzódik a következő évre.
Ez a két nagy beruházás, különösen esős időkben sok kellemetlenséget okozott a lakosoknak. Mindenkinek nagyon
köszönöm a türelmét.
A harmadik nagyberuházásunk Kunhegyesen még szintén
EU-s pénzből a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis
fejlesztés” projekt. A legújabb szabvány szerint a kunhegyesi
ivóvíz minősége nem felel meg az Európai Unió által
meghatározott minőségi követelménynek. A városban a szolgáltatott ivóvíz minősége az előírásoknál gyengébb, 0,5
milligramm/liter feletti koncentrációjú ammónium- és mangán
tartalma miatt és határérték feletti a vasszennyezés is. A
negyedmilliárdos beruházásnak köszönhetően nagymértékben
csökken a szolgáltatott víz egészségkárosító hatása.
A pályázat tartalma:
Tervezett 87,5 m3/órás vízkezelési technológia: vas-,
mangántalanítás oxidálószerek és csapadékképző vegyszer
adagolásával, valamint többrétegű szűrőkkel. Törésponti
klórozással történő ammóniummentesítés.
Meglévő vízkivételi kutak átépítése, kútszivattyúk és kútfej
szerelvény sor cseréje 3 db kútnál és egy új kút létesítése.
A meglévő technológiai műtárgyak korszerűsítése, felújítása,
új technológiai műtárgyak telepítése, szerelvényezése.
A telep közmű vezetékének átépítése, összesen 570 m
szakaszon.
A technológiai épület felújítása.
A víztorony felújítása.
1105 m D90 gerincvezeték és 614 m Dl60 gerincvezeték
építése.
Ingatlan bekötő vezeték átépítése 496,3 m tervezett hosszban.
Tűzcsapok cseréje hat helyen és 4 db új tűzcsap telepítése.
16 db tolózár akna teljes szerkezeti átépítése és 3 db mosató
akna kialakítása.
A víztorony belső felújítását is most csinálják, ezért a legkisebb műszaki hiba, áramkimaradás, időleges vízhiányt okoz,
amely nagy probléma, hisz a torony kiegyenlítő hatása nincs
meg a felújítás miatt. Ezt a problémát a kivitelező igyekszik
megoldani.
Az országos Mentőszolgálattal is nagyon jó munkakapcsolatot alakítottunk ki, ennek köszönhető, hogy sikerült elérnünk a
Kunhegyesi Mentőállomás teljes felújítását EU-s pénzből.
A 10,94 milliárd forintos keretösszegből 18 megyében
indultak meg a fejlesztések. Nagyon örülünk annak, hogy
Kunhegyes pályázata is nyert. Az itteni építkezés közel 90
millió forintba került. Az alábbi korszerűsítés lesz a pályázat
alapján Kunhegyesen:
- az épület teljes felújítása
- új motorikus garázskapuk és kertkapu beépítése
- gépkocsi tároló méretének módosítása, bővítése
- fertőtlenítő, biológiai szennyes tároló és veszélyes
hulladék tároló helyiségek kialakítása
- korszerű nyílászárók beépítése
- CO-riasztó rendszer kiépítése
- használati melegvíz készítésére napkollektorok
felszerelése
A megújult, az európai uniós normáknak és a kor színvonalának megfelelő mentőállomás modern és komfortos
munkakörnyezetet biztosít majd a mentődolgozóknak, illetve
még gyorsabb és biztonságosabb ellátást a térség rászoruló
lakosai számára. Ezzel a beruházással Kunhegyes városa, az 5,6
milliárd eddigi, uniós forrásból való fejlesztéseit közel 90 millió
forinttal növeli.
Megválasztásunktól kezdve azon dolgoztunk, hogy a
Kunhegyesi Rendőrőrs épületének korszerűsítését kérjük a
mindenkori megyei főkapitány úrtól. Ez a törekvésünk ebben az

évben vált valóra dr. Urbán Zoltán megyei rendőrfőkapitány
segítségével.
Minisztérium két megyei rendőrőrs korszerűsítését elfogadta,
melyből az egyik a Kunhegyesi Rendőrőrs.
A pályázat 44 367 100 Ft-ba kerül. A fenti összeg nem
tartalmazza az előkészítési, a tervezési, műszaki ellenőri költségeket, melyek ezen felül jelentkeztek. A projekt során megvalósuló műszaki elemek:
- utólagos külső oldali hőszigetelés
- külső nyílászáró csere
- zárófödém hőszigetelés
- hőtermelő csere és fűtési rendszer felújítása
- hálózati melegvíz hőtermelő korszerűsítése
- hőleadó szeleptestek és szelepfejek cseréje
A rendőrőrsükkel kapcsolatos hír még, hogy az állományt
felfejlesztették, jelenleg 20 rendőr teljesít szolgálatot, amely az
előző 7-8 létszámhoz képest nagy előrelépés.
Ebben az évben teljesedett ki a Start munka program, itt volt
olyan időszak, amikor közel 500 embert foglalkoztattunk
három projektben és más közmunka programban. Ezek a
következők voltak: A Közút fejlesztési program keretében
sikerült a város aszfalt útjainak nagy részén a kátyúzást
megoldani. A Mezőgazdasági Program keretében volt a
leglátványosabb a munka eredménye, hisz a fóliasátor és
üvegház palántáit, az itt termelt paprikát, paradicsomot és
virágpalántákat még a Vidékfejlesztési Minisztérium
minisztere, dr. Fazekas Sándor is megcsodálta. Természetesen a
szántóföldi növénytermesztés is hatékony volt, mivel a területet
öntöztük is. Különösen sok termett burgonyából. A
virágpalántákat a közterületekre mind megtermeltük, így közel
10 millió Ft-ot takarítottunk meg.
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 elmúlt
évben sikerült ezt beszerezni, ebben az évben pedig újabb
elemeket vettünk, bővítettük a feldíszített fák számát.
Az amerikaiak által kifejlesztett műanyag jégpálya is nagy
sikert aratott a gyerekek és ﬁatalok körében. Most is kibéreltük
több, mint egy hónapra, 1,5 millió forintért. A megyében az
elmúlt évben 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 mindenki ingyen kapta a
korcsolyát és ingyen használhatta a jégpályát is. A pályabérlethez tartozik 60 db korcsolya is.
Nagy eredménynek tartom, hogy hosszú tárgyalássorozat
végén sikerült megvenni a VIDEOTON cégcsoporttól a volt
BHG telephelyet az épületekkel. Ebben az évben 35 milliót
ﬁzettünk érte a következő 11 évben több, mint 19 milliót kell
törleszteni évente. Összesen nettó 250 millió forintot kell
ﬁzetni. A teljesítés záloga az, hogy továbbra is jól gazdálkodunk. Remélem sikerül erre a telepre olyan vállalkozót hoznunk, aki legalább 150 munkahelyet teremt. Azon dolgozunk,
hogy Kunhegyes városát gazdaságilag is megerősítsük, ehhez
pedig új munkahelyek kellenek.
Ennyiben próbáltam összefoglalni a 2015-ös évről a
beszámolómat, amely akkor lesz teljes, ha a modern technika
segítségével képekkel is kiegészítem az elmondottakat.
Kérem Komáromi Lászlót kezdje el a vetítést!
Szabó András polgármester
Minden lakótársamnak kívánok boldog új évet és szép téli
napokat!
Szabó András polgármester

