2014. Január

Kunhegyesi Híradó

az állam egy pályázatot két oldalról nem finanszíroz, hisz az
LTP-hez mindenkinek átlag 70 000 Ft tett hozzá. E miatt 100%os támogatás nem valósulhat meg Kunhegyesen. Nagyon sok településnek nem sikerült a támogatást 85% fölé emeltetni. Csak
néhány példát sorolok fel: Siófok 85%, Fegyvernek 84%, Marcali 84%, Hosszúpályi 85%, Nagyatád 84%, Hodász 85%, stb.
Mihez is kell önerõ?
Kunhegyes csatornahálózat építésének nettó kivitelezése:
1 546 970 000 Ft
A szennyvíztisztító telep fejlesztésének Kunhegyesre esõ
nettó díja:
536 512 520 Ft
Mûszaki ellenõrök, nyilvánosság, projekt menedzsment,
közbeszerzés, általános költségek
nettó Kunhegyesre esõ díja:
213 502 016 Ft
Összesen:
2 296 984 536 Ft
Ebbõl az önerõ igény
114 866 270 Ft
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A társulat felvett 45 000 000 Ft hitelt, melyet szintén vissza
kell fizetni.
A lakosság közmûfejlesztési hozzájárulása az LTPállami hozzájárulásával együtt 223 652 811 Ft. Az önerõ alapra is
pályáztunk, ahonnan kaptunk 38 600 000 Ft-t.
Ha tehát elkezdünk számolni, hogy most hogyan állunk önerõ
dolgában akkor láthatjuk, hogy rendelkezünk jelen pillanatban
223 652 811Ft + 38 600 000Ft = 262 252 811 Ft-tal.

Az önerõ kiadásunk a legrosszabb esetben 114 866 270 Ft +
100 000 000 Ft + 45 000 000 Ft= 259 866 270 Ft.
Egyenlõre pénzügyileg rendben vagyunk, de egyáltalán nem
dõlhetünk hátra, mert sok-sok problémával még meg kell pénzügyileg birkózni és az sem zárható ki, hogy valamennyi hitelt is
fel kell venni. Teljes elszámolásról csak a projekt befejezése
után tudok számot adni. A beruházás terv szerinti befejezése
2014 õsze, a pénzügyi elszámolás pedig 2015. februárra
A támogatás nem tartalmazza a tisztító elemek beszerelését, te- várható, ha minden jól megy.
hát ezt is nekünk kell önerõbõl biztosítani, mert e nélkül nem adják meg a hatóságok az üzemeltetési engedélyt, amelynek költAki nem fizette ki a közmûfejlesztési hozzájárulást nekik sem
ségén jelenleg is dolgoznak a szakemberek. Ez 50-100 millió kö- lesz „ingyen kenyér”, a beruházás pénzügyi elszámolása után
zötti összeg lesz.
adók módjára fogják a tartozást behajtani!

Elõfizetõ-támogatói felhívás
(Szerkesszük együtt!)
Kérünk mindenkit, aki egykoron Tanára/Diákja/Dolgozója volt (nappali vagy levelezõ tagozaton) a kunhegyesi
gimnáziumnak, szakközépiskolának , hogy készítsen visszaemlékezõ írást az itt eltöltött évekrõl, kedves emlékeirõl a készülõ

A gimnáziumi és szakközépiskolai képzés története Kunhegyesen
címû kiadványhoz.
Az írás mellé fotó pl. tablókép, ballagási meghívó, egyéb iskolai rendezvényekrõl, kirándulásokról, táborozásokról, õszi
munkákról stb. készült dokumentumokat is kérnénk másolatban mellékelni vigmartika@gmail.com címre (levélben: Kunhegyesi
Nagy László Szakképzõ Iskola, Gimnázium és Koll. 5340 Kunhegyes, Kossuth u. 15-l7 Víg Márta részére)
Az anyaggyûjtés lezárásának idõpontja: 2014. január 25.
Elõfizetésüket (2000 Ft/db) 2014. január 31-ig a Kunhegyesiek Baráti Köre Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet
Kunhegyesi Fiókjánál vezetett 70100107-11083016 számlájára történõ befizetéssel (átutalással - a megjegyzés rovatba írandó:
gimnáziumi képzés) tehetik meg, vagy személyesen a kötet szerkesztõjénél a szakmunkásképzõben.
Az összegyûjtött fotókból mellékletként DVD készül. A megjelenés várható ideje: 2014-es március.
Köszönettel:
Víg Márta
szerkesztõ

Fotó az 1969-es ballagási tarisznyában

A gimnázium felújított épülete 2012

