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Tisztelt Kunhegyesiek!
Részlet a decemberi közmeghallgatáson
elhangzott polgármesteri beszédből
Kunhegyes Város Önkormányzata 2016. évi
eredeti költségvetése közel 1 milliárd forinttal
(999.289 ezer Ft-tal) került elfogadásra. Év
közben a szeptemberi módosítást követően a
költségvetés főösszege 1.700.738 ezer Ft-ra
változott. Eredeti költségvetésünkben forrásaink 92 %-át működésre 8 %-át fejlesztésre
terveztük fordítani. A költségvetés-módosítások eredményeként a fejlesztésre fordítható források aránya 14 %-ra nőtt. 2016. évben előre
láthatólag a felhalmozási kiadásokra több mint
250 millió Ft-ot fordítunk. Az eredeti költségvetéshez képest az előirányzatok év közbeni
jelentős növekedése részben eredményes pályázatainknak, részben a 2015. évi jelentős
összegű maradványnak köszönhető. 2016.
évben 348.116 ezer Ft összegű előző évi maradvánnyal gazdálkodhatott az önkormányzat,
mely lehetővé tett olyan fejlesztések megvalósítását, mint pl. a járdaépítések, járdafelújítások, melyekre nem állt rendelkezésre pályázati forrás. Az önerős fejlesztések megvalósítása mellett is az önkormányzat a ﬁzetőképességét meg tudta őrizni. Hasonlóan az elmúlt két
évhez, az önkormányzat 2016. évben sem rendelkezett hitelállománnyal, nem vett fel sem
működési, sem fejlesztési hitelt. Rendkívül takarékos
gazdálkodás mellett
ﬁzetési kötelezettségeinek
egész évben határidőben eleget tudott
tenni.

2016. évben 2.216 ezer Ft összegű rendkívüli
önkormányzati támogatás is segítette
folyamatos működésünk biztosíthatóságát.
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 1.031
ezer Ft-ba kerül éves szinten önkormányzatunknak.
2016. évben nem kötelező feladat, de az
önkormányzat nagyon régóta biztosítja a
településen élők számára a bölcsődei ellátást.
Ezt a nagy múltú szolgáltatást egyre többen
veszik igénybe, így vizsgáljuk már új bölcsődei
csoport indításának lehetőségét is.
Döntően saját forrásaink terhére 2016. 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 25
millió Ft-ot fordítunk 2016. évben. Idén új
ügyeleti autót szereztünk be 3.740 ezer Ft-ért,
ezzel is fejlesztve az orvosi ellátás színvonalát.
Minden lakótársamnak kívánok szép téli
napokat!
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