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Közmeghallgatás 2013. december 19.
Szabó András polgármester beszámolója
Tisztelt Lakótársaim!
Szeretettel köszöntöm Önöket a 2013-es közmeghallgatáson,
amikor beszámolok Önöknek az év leglényegesebb történéseirõl.
A 2013. év úgy kerül be a történelembe, mint a gazdasági válság vége, de tovább fokozódott a világon, de különösen Európában az elszegényedés, fokozódtak a gazdasági és morális problémák. Kunhegyes városában a lakosság is megérezte ezt a
krizist, nagyon sok lakótársunkat hátrányosan érintett. Ebben az
évben már kevesebb volt a villany és gáz kikapcsolás a lakásokból. Ez nagyrészt annak volt köszönhetõ, hogy mindent
megtettünk, hogy minél többen bekapcsolódhassanak a közmunka programba, ahol kétszeresét, háromszorosát lehetett keresni a segélynek. Önkormányzatunk igyekezett a leghátrányosabb lakótársainknak segíteni, segélyeket, tüzelõt osztottunk.
December 11-én 205 családnak adtunk tûzifát, melyet teljes egészében önkormányzatunk finanszírozott, mivel ehhez állami segítséget nem kaptunk.
Gazdálkodásunk eredményességét bizonyítja az a tény is,
hogy január 1-tõl nem volt fizetési nehézségünk. Márciusban a
lejegyzett 1,1 milliárd forintos kötvény kamatát és tõkéjét, minden nehézség nélkül tudtuk törleszteni. Ez annak is köszönhetõ,
hogy a kötvény annak idején igen jó feltételekkel sikerült lejegyeztetni. A 450 millió forintot letétbe helyeztünk és ennek kamat hozadéka jóval magasabb volt, mint az 1,1 milliárd forint
svájci frank kamata. A különbözet 20 millió forint körül volt az
elõzõ és a mostani évben is. Ezt a plusz forintot a Mûvelõdési
Központ tetõjavítására, valamint a Dózsa Tagozatú Általános Iskola teljes külsõ felújítására tudtuk fordítani.

nyék apróságai a jégpályánkat is megtalálták.
Saját erõbõl a nyári szünet után kívülrõl teljesen felújítottuk a
Dózsa Tagintézmény épületeit, amelyet lefestettünk, csatornát,
ablakokat, ajtókat cseréltünk, ennek értéke közel ötven millió forintot ér. Szintén saját erõbõl sikerült a Mûvelõdési Központunk
fejlesztési programját végleg befejezni a tetõfelújítással, hisz a
belsõ székek cseréje, parketta csiszolása és javítása után ablakokat és ajtókat cseréltünk és teljes külsõ és belsõ festést végeztünk.
Sikerült a város díszkivilágítását is fejlesztenünk, amely szintén közkedvelt nemcsak a kunhegyesi gyerekeknek, hanem a
környékbelieknek is. Én is találkoztam Abádszalókról külön
busszal érkezõ óvodás csoporttal, akik a Betlehemes és a Rénszarvas Szánnal Kompozícióért jöttek városunkba

Nagy eredménynek tartom, hogy adósságunk 70%-tól
megszabadultunk, habár ez az elõbb elmondottak miatt nem jelen tet t pro blé mát önk orm ány zat unk gaz dál kod ásá ban .
1 275 563 429 Ft-ot konszolidáltak, vagyis ennyi adósságtól szabadultunk meg. Ennek egy részét, mint fejlesztési hitel,
folyószámlahitel, mûködési hitel felvételét 2006 elõtt, vagyis
megválasztásunk elõtt 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 forintértékû 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, legkorszerûbb játszótere, nem tudtuk volna felújítani a központunkat,
a templomainkat, a sportpályánkat, a Mûvelõdési Központot.
Ebben az évben Kunhegyes város irányításával elkezdõdött a
A kötvény lejegyzése nagy vitát váltott ki, különösen támad3,5 milliárd forint költségû Abádszalók-Kunhegyes szennyvíz- tak bennünket a 2010-es választás alkalmával egyes politikai
csatorna és szennyvíz tisztító telep építése, valamint a hat tele- pártok prominens képviselõi, sõt legfõbb kampánytéma volt répülés összefogásával a 2,5 millió forintba kerülõ belvíz elvezetõ szükrõl a kötvény lejegyzés. Az idõ minket igazolt, hisz a Tiszarendszer kiépítése. Mindkét társulásnak én lettem az elnöke, tó környéki települések között Kunhegyes városa magasan a legamely nagyon sok feladatot, munkát ró rám, de a lakosság szol- több Eu-s pénzt kapta fejlesztéseihez. A kormány legújabb döngálatát szívesen végzem. Az építkezés nagyon sok talajmunká- tése is nagyon kedvezõ számunkra, hisz 2014. február 28-ig minval jár, ezért az utcák járhatóságával itt-ott lehetnek gondok, de den adósságunkat átveszi. Így a rendszerváltás utáni idõszaktól
a kivitelezõk megígérték, hogy igyekeznek az ilyen jellegû prob- elõször mondhatjuk, hogy Kunhegyes városának nincs egyetlen
lémákat a minimálisra csökkenteni és kérik a lakosság türelmét. fillér tartozása sem. Azt gondolom, hogy ez városunk történetéElkezdõdött ebben az évben az ivóvízminõség javítása és a ben egyedülálló tett lesz.
volt szeméttelep rekultivációja is, amelyek költsége közel 1 milliárd forint lesz.
A szennyvíz beruházással kapcsolatban vannak, akik már neA Mihály-napi Sokadalom városi ünnepségen adta át ünnepé- gatív választási kampányt folytatnak ellenünk. Olyan lehetetlen
lyes keretek között Dr. Fazekas Sándor miniszter úr a modern hazug információt terjesztenek a városban a lakosok körében,
buszvárókat, melyek jól szolgálják az utazni vágyó kunhegyesi hogy a jó érzésû és okosabb emberek rögtön átlátnak a „szitán”,
lakosok kényelmét.
de sajnos vannak akik elhiszik. A jelenlegi helyzetet szeretném
Nagy esemény volt városunkban az FTC Debrecen nõi felké- részletesen, egyszerû módon felvezetni úgy, hogy mindenki
szülési meccs az új sportcsarnokunkban, ahol „teltház” elõtt kez- megértse, már aki meg akarja érteni. A pályázatunk alapján az eldõdött a mérkõzés. Mindkét csapat a legjobb összeállításban sõ és második fordulóban a szennyvíz beruházásra 82,7 % támojátszott, minden válogatott játékos itt volt és a mérkõzés után gatást nyertünk. Ez több mint kétszerese elõdeink csatorna
nagy szeretettel adtak autogramot a kunhegyesi gyerekeknek. beruházásának, amikor a támogatás csak 40 % volt. Másfél évig
Történelmi volt az esemény, hisz ilyen híres játékosok a nõi kézi- tárgyaltunk a Magyar Fejlesztési bankkal, hogy az önerõt biztolabda „világából” még nem jártak Kunhegyesen.
sítani tudjuk, amely 600 millió hitelfelvételt jelentett volna, ehHét év alatt sikerült a város pénzügyeit rendben tennünk, ezért hez képest legrosszabb esetben is csak töredékére lesz szüksélehetõségünk volt a gyerekeknek olyan programokat günk.
megvalósítanunk, amelyet a környéken, de még a megyében
Azt tiszta lelkiismerettel állíthatom, hogy nehéz, jó szakmai
sem sehol. A december 10-én felállított mûjégpálya nagyon munka és jó segítõknek köszönhetjük, hogy sikerült a támoganagy sikert aratott. Igaz, hogy a kunhegyesi gyerekeknek tást 94,9 %-ra feltornászni. Miniszter és államtitkár is segített
építettük, de ahogy a játszótérre még Karcagról is átjárnak, a kör- bennünket. Ezt a támogatást tovább nem lehetett fokozni, mert

