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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. december 17-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, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna, 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 49 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 mind a 
kilenc tagja jelen van. 
A közmeghallgatást 17 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 2015. évben történtekről: 
 
 
Tájékoztató Kunhegyes Város Önkormányzata 2015. évi feladatainak teljesítéséről 
 
 
„Tisztelt Jelenlévők! 

 
Mindenkit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök. A 2015. évben lejár az Eu-s ciklus, a 
megnyert pályázatokat be kell fejezni. Nekünk a következő nagyobb pályázataink voltak, 
melyeket évvégéig kell lezárni műszakilag és ki kell fizetni a vállalkozókat.  
A legnagyobb beruházásunk 2015-ben a szennyvíz csatorna és szennyvíztisztító építése 
közösen Abádszalókkal. Abádszalók adósságrendezési eljárás alá került így a gesztorságot 
Kunhegyes városa vette át a megalakított társulás elnöke én lettem.  
A szennyvíz pályázat a következőképpen alakult: 
I rész, Abádszalók csatorna építés: kivitelező Sade Kft. 799 876 000 Ft 
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II rész, Kunhegyes csatorna építés: kivitelező Dunaaszfalt AHid 1 546 970 000 Ft 
III rész, Szennyvíztisztitó építés: Dunaaszfalt + Veola Zrt. 788 989 000 forint 
 
A beruházás ebben az évben befejeződött, csupán a hibajavítási munkáknál van még 
tennivaló, melyre a vállalkozóknak 36 hónap áll rendelkezésre. A vállalkozók plusz 
vállalásként ingyen leaszfaltozták Kunhegyes egyetlen földes utcáját, a Rakamaz utcát, 
amelyet ha nekünk kellett volna megcsinálni 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 befizette az előre megállapított összeget és igénybe vette az 
LTP most visszakap 120 000 Ft. Az, aki nem vette igénybe az LTP-t és befizette a teljes 
összeget 150 000 Ft fog a Karácsonyi ünnepekig visszakapni. 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 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 volt ebben a pályázatban. Ezek a települések: Jászkisér, Tiszasüly, 
Vezseny, Abádszalók, Tiszabura és Kunhegyes. Tulajdonképpen ezt a beruházást is 
lezártuk, a vállalkozókat 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 színtén ebből a 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 magasabb, 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 szelvénysor 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 614m D160 gerincvezeték építése. 
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Ingatlan bekötő vezeték átépítése 496,3 m tervezett hosszban. 
Tűzcsapok cseréje hat helyen és új 4 db 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 helységek kialakítása 
- korszerű nyílászárók beépítése 
- CO-riasztó rendszer kiépítése 
- használati meleg víz 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-be 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 meleg víz 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. 
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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 utjainak 
nagy részén a kátyúzást megoldani. A Mezőgazdasági Program keretében volt a 
leglátványosabb a munka eredménye, hisz a fólia sátor és üvegház palántáit, az itt termelt 
paprikát, paradicsomot és virágpalántákat 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. A virágpalántákat a 
közterületekre mind megtermeltük, így közel 10 millió Ft 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 hónapig , 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 tárgyalás sorozat 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.” 
 
 
Szabó András polgármester a diavetítést követően megköszöni türelmüket. Elmondja a 
legnagyobb esemény volt, van akinek pozitív, van akinek negatív a szennyvízberuházás  
lezárása és a visszafizetés. Annak, aki az elejétől kezdve elkezdte az LTP-nek a fizetését és 
már lezárta az OTP, csak azok kaptak vissza pénzt. Akinek nem volt LTP-je 250.000 
forintot fizetett be és most visszakap 150.000 Ft-ot. Azok akiknek az OTP nem zárta le az 
LTP-t azok csak akkor kaphatnak vissza pénzt, ha lezárja az OTP. Az I. ütemben azért nem 
kapnak vissza pénzt a lakosok, mert ott 40 %-os állami támogatással valósították meg a 
beruházást. Akkor a város hitelt is vett föl, hogy a beruházás megvalósuljon. Ha valakinek 
van egyéni problémája, azt ne itt vese föl, hanem a szakemberekkel tárgyalják meg. 
Jelenleg 1700 főt érint és ez 1700 különböző eset.  
Kéri, mondják el véleményüket, észrevételeiket. 
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Hozzászólások: 
 
Dr. Horváth Lajos köszönti a jelenlévőket. Elmondja, a szennyvíz beruházásnak vannak 
apró-cseprő problémái. A Zádor utca mintegy 200 méter hosszú szakaszon áldozatául esett 
ennek a beruházásnak. A közlekedés elérte a kritikus forgalmat, pláne ha ez csapadékkal 
párosul, szinte lehetetlen a közlekedés. Se gyalog, se járművel, kerékpárral meg szinte 
lehetetlen. Szeretnék az ott lakók, hogy ezen problémákra próbáljon az önkormányzat 
megoldást találni, ez egy védett terület, örökség stb., amit valaha az önkormányzat 
rokonának javasoltuk. Lehet, hogy akkor volt valós alapja, de közben az alap olyan 
mértékben változott, hogy minden szempontból kifogás alá esik. Egyáltalán nem 
mondhatják azt, hogy ez a világörökség része. Ha az ott lakóknak ilyen örökség jut, nem 
biztos, hogy büszkék lesznek rá.  
Elmondja, lehetne már azon gondolkodni, hogy legyen a városban kerékpárút. Nem tudja, 
hogy ezen gondolkodtak-e már.   
 
Szabó András polgármester válaszol a felvetésre. Elmondja, hogy a Zádor utcán nem a 
legjobb a közlekedés. Helyre fogják állítani a problémát akkor is, ha nem lesz pályázat 
kiírva, ugyanis helyi védelem alatt áll az utca. Nagyon komoly munka lesz, amikor újra 
lerakják, és az útpadkát is megcsinálják. A másik dologgal kapcsolatban elmondja, hogy a 
kerékpárút is tervbe van véve 4 km lesz a Kakat partján fog épülni a kerékpárút.   
 
Dr. Horváth Lajos elmondja, hogy a bazalt kővel való ismételt lerakás nem megoldható a 
helyi emberekkel, szakemberek tudják ezt megcsinálni. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy nem kunhegyesiekre gondolt, például 
Győrben is most csináltak ilyet.  Megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása. 
 
Süveges Sándorné elmondja, az ivóvízhiányról, hogy három esetben fordult elő 
Kunhegyesen, hogy nem volt víz, az utóbbi időben 12 órahosszáig, melyet ő is jelentett a 
hivatalba. Csak annyit kért, hogy a lakosság lehetne-e tájékoztatni az ilyen beruházásokról, 
hogy próbaüzem van, előfordulhatnak hibák és vegyenek ivóvizet, tartalékoljanak 
maguknak. Ennyit kért volna és nem egészen megnyugtató választ kapott. Úgy látszik, 
hogy annyira nagy kérésnek minősül. Nem az első, nem a második hanem a harmadik eset 
után reklamált személyesen.  
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy sajnos ezt előre nem tudják megmondani. A 
rendszer, amit számítógép vezérel, ha ott van hiba vagy áramkimaradás van, nincs aki 
kiegyenlítse. Amennyiben a víztoronyt belülről lefestik akár két napig is kibírja, ha nincs 
víz. Nem lehetett mást tenni, muszáj volt a víztornyot is belülről rendbe tenni. 
 
Süveges Sándorné elmondja, hogy ezt a választ elfogadja, de azt a részét nem, hogy a 
helyi újságban miért nem lehet megjelentetni, hogy próbaüzem van, ami magába vonja a 
hiba lehetőségeket is, így tájékoztatni a lakosságot. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy a helyi újság csak havonta jelenik meg. 
Sajnos elég gyorsan történtek a hibák, jelezték a problémát a pékségekből, a 
főzőkonyhákról. A vízmintákat is ellenőrizték, Most már le tudják zárni a beruházást, 
egészségesebb lesz a víz. A klórozással kapcsolatban is volt probléma több helyről jelezték 
azt is, de úgy gondolja, most már jó lesz a víz.  
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Szabó András polgármester megkérdezi, kíván-e még valaki hozzászólni. Mivel további 
hozzászólás nem volt, megköszöni mindenkinek a részvételt, és kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet kíván. 
 
A közmeghallgatást 17 óra 43 perckor bezárja.  
 
 

Kmf. 
 

 
 
 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester jegyző 
 
 
 


