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Tisztelt Mezőtúri Polgárok!
A választási ciklus végén, az elmúlt négy esztendő történéseiről egy összegzést szeretnék nyújtani az Önök részére. Rohanó világunkban nagyon fontosnak tartom, hogy időnként megállva átgondoljuk, átértékeljük a történteket. Nagyon fontos ez, hiszen
jelentős tanulságokat vonhatunk le az elvégzett önértékelésekből. Ezen Hírlevél megírásával tehát az volt a célom, hogy röviden
bemutassam, hogy 2010-ben honnan indultunk és négy esztendő alatt hová jutottunk el. Nagy jelentőséggel bír és ebben a Hírlevélben arról is szó esik, hogy véleményem szerint milyen irányban kell tartanunk az elkövetkezendő években.

2010-ben a helyhatósági választások előtt, a FIDESZ Mezőtúri Szervezete részéről kidolgoztuk azt a fejlesztési és értékmegőrző
programot, amelyben felvázoltuk Mezőtúr fejlesztésének új irányait, fejlesztési elképzeléseinket. Akkor is és ma is fontosnak tartjuk
az elődeink tiszteletét, hagyományaink ápolását, amelyekre építkezve lehet csak településünket fejleszteni. Az akkor elkészített
programunk széles körben tartalmazta elképzeléseinket, amelyekből szerencsére nagyon sok mindent sikerült megvalósítanunk.
Természetesen még a 2010-es választások előtti kampány időszakában nem lehettünk tisztában minden olyan fontos információval, mely ahhoz szükségeltetett, hogy lássuk és egyértelmű legyen számunkra, hogy Mezőtúr Város Önkormányzata abban az
időszakban milyen gazdasági helyzetben, milyen lehetőségek birtokában volt. A választások után azzal kellett szembesülnünk,
hogy városunk mérhetetlen módon eladósodott és nem hogy a fejlesztésekről nem igazán lehetett gondolkodni, hanem a teljes
önkormányzati szféra, - oktatási intézmények, önkormányzati gazdasági társaságok- működése is nagy veszélyben volt. A 2011.
évi költségvetés elfogadásakor nagyon nehéz helyzetben voltunk, hiszen látható volt, hogy az önkormányzati szféra működését a
rendelkezésre álló forrásokból lehetetlen finanszírozni. Nagy dilemma előtt álltunk és mindent megtettünk annak érdekében, hogy
egy olyan költségvetést tudjon elfogadni a képviselő-testület, amely biztosítja az önkormányzat kötelező feladatainak az ellátását és
a nehéz gazdasági helyzet ellenére is lehetőséget nyújtson arra, hogy a civil szervezeteket, a művészetet és a sportot minél nagyobb
mértékben tudjuk támogatni, minden létesítményünket tudjuk működtetni. Kiemelten kezeltük, hogy az önkormányzati szférában
is őrizzük meg a munkahelyeket, mely célunkat meg is tudtunk valósítani.
Látható volt ugyanakkor, hogy ez a tendencia hosszú távon nem lesz tartható. Nagyon sok takarékossági intézkedést vezettünk be
azért, hogy feladatainkat el tudjuk látni. Szerencsére az intézményvezetők, az önkormányzati gazdasági társaságok vezetői, dolgozói partnereink voltak ebben és így sikerült ezt az igen nehéz időszakot, a 2011-2012-es évet végig finanszíroznunk. Igaz ennek az
volt az ára, hogy az addig 200 millió forint folyószámlahitelünket 400 millió forintra kellett megemelnünk, vagyis hitelből tudtuk
a működést megoldani.
Szerencsére a kormány döntése alapján a magyar állam átvállalta az önkormányzatok adósságát, amelyek az elmúlt évtizedekben
halmozódtak fel. Mezőtúr esetében ez az összeg több mint 3,2 milliárd forint volt. Az átvállalás nélkül az évi fizetési kötelezettségünk 225 millió forint lett volna, amit képtelenek lettünk volna finanszírozni.
Mára már városunk olyan helyzetben van, hogy a működés teljes mértékben biztosított és a fejlesztési elképzeléseink terén is
merhetünk nagyokat álmodni. Az önkormányzat rendelkezésére áll mintegy 250 millió forint szabad forrás, melyből a fejlesztéseink
előkészítését, vagy megvalósítását tudjuk finanszírozni. Az is fontos számunkra, hogy az állami adósság átvállalás által az önként
vállalt feladatainkra is többet tudunk költeni.
Az elmúlt négy esztendőben az önkormányzati szféra jelentősen átalakult. Jogszabályi változások miatt a tűzoltóság, az egészségügy állami tulajdonba került. Állami fenntartásba kerültek az önkormányzati általános- és középiskolák is. Az oktatás terén
önkormányzatunknak a továbbiakban a működtetés a feladata. Az államigazgatás terén is jelentős változásoknak lehettünk tanúi,
hiszen Mezőtúr járási székhellyé vált, létrejött a járási hivatal és így számos hatáskör az önkormányzattól a járásokhoz került.
A víziközmű szolgáltatás terén is változás történt, mely által már nem önkormányzatunk az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatója.
A jelentős változások ellenére az önkormányzatunk végig odafigyelt a fenti ágazatok sorsának alakulására és ha szükséges volt,
anyagilag is tudtunk segítséget nyújtani a részükre.
Fentieken túlmenően igyekeztünk a közbiztonság, a munkahelyteremtés és megőrzés terén is eredményeket elérni. Úgy értékelem, hogy ezeken a területeken is sok pozitívum történt. A települési infrastruktúrát is jelentős mértékben tudtuk fejleszteni számos
területen, mely az itt élők életminőségének javításához és a várt turizmus élénkítéséhez is hozzájárulhat. A turizmus fejlesztésében
továbbra is jelentős lehetőségeket látunk, melynek hátterét a következő években kell és lehet is fejleszteni. Nagy eredmény, hogy
városunk életét jelentősen fel tudtuk pezsdíteni a hagyományos eseményeink megrendezésével, melyeket számos új színes program
egészített ki. Kijelenthető, hogy a közösség építés terén is sikerült előre lépnünk.
Összefoglalva kijelenthető, hogy településünket el tudtuk indítani azon az úton, amely a fejlődés irányába vezet. A következő
években az összeállított fejlesztési elképzeléseink megvalósításával kell ezt az utat tovább járnunk.
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Helyzetjelentés
az Ivóvízminőség-javító projekt állapotáról
Mezőtúron, a Berettyó-Körös Ivóvízminőség-javító projekt kivitelezési munkálatai a beruházás hatályos építési és vízjogi engedélyei alapján folynak. Ennek eredményeképpen a vízbázis
bővítése céljából 3 új kút megfúrására és 2 használaton kívüli
kút eltömedékelésére került sor. A vízműtelepen a korszerűsítési munkák részeként műanyag nyílászárók cseréje, a kinyert
víz gázmentesítését szolgáló tartályok telepítése, a vízkezelő
szűrőház bővítését jelentő 130 m2 területű csarnok és a 2 x 60
m3 térfogatú vas - iszapülepítő ikermedence kialakítása befejeződött. A meglévő technológiai épület hidegburkolási munkálatai folyamatban vannak. Az ivóvízhálózat mechanikus tisztítása 2014. augusztus 14-én befejeződött. Hálózatrekonstrukciós
munkálatok végzésére a szerződéses ár 20%-áig terjedően van
• a Zrínyi úti bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése (nyílászáró csere, homlokzati és lapostető-szigetelés,
meglévő fűtési rendszer felújítása, külön független fűtés kialakítása, kondenzációs kazán elhelyezése, a meglévő szabályozási rendszer átalakítása időjárás követő szabályozásra,
valamint a meglévő fűtőtest szelepek cseréje, termosztatikai
fej elhelyezéssel, napkollektor alkalmazása fűtésrásegítés és
használati melegvíz-ellátás céljára).

lehetőség. Ez alapján eddig 18 körvezeték szakaszból 10 szakasz már megépítésre került. A beruházás októberben a víztorony felújításával, mosatási csomópontok, körvezeték szakaszok
építésével, és a víztisztító technológia telepítésével folytatódik.
A próbaüzem lezárása december elejére várható. Bízunk benne,
hogy a munkák befejezésével a Mezőtúron szolgáltatott ivóvíz
minősége hosszútávon meg fog felelni a vonatkozó előírásoknak. A kivitelezési munkák által okozott kellemetlenségekért
továbbra is elnézésüket és megértésüket kérjük.

Újabb pályázatot nyújtottunk be
„A mezőtúri Zrínyi úti óvoda és bölcsőde épületenergetikai fejlesztése” tárgyú KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú pályázatunkat
2014. szeptember 23.-án nyújtottuk be.
Önkormányzatunk fő céljai között szerepel, hogy a tulajdonunkban lévő ingatlanok állagmegóvását folyamatosan biztosítsuk és azokat pályázati források bevonásával felújítsuk.
Ezért vettük örömmel az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati felhívást. KEOP forrásból igényelt támogatás összege
149.995.277,- Ft, melyhez saját forrás nem szükséges.
A pályázat keretében az alábbi fejlesztések valósulhatnak meg:
• a Zrínyi úti óvoda épületének energetikai korszerűsítése
(nyílászáró csere, homlokzati és lapostető-szigetelés, meglévő fűtési rendszer felújítása, a jelenlegi földgáz üzemű kazánok megszüntetésével korszerűbb kondenzációs kazán elhelyezése, a meglévő szabályozási rendszer átalakítása időjárás
követő szabályozásra, valamint a meglévő fűtőtest szelepek
cseréje, termosztatikai fej elhelyezéssel, napkollektor alkalmazása fűtésrásegítés és használati melegvíz-ellátás céljára,
a jelenlegi meglévő HMV indirekt tárolók cseréje),

Bízunk pályázatunk sikerében, melynek következtében a városunk számára igen fontos épületeink külsőleg és energetikailag is megújulhatnak. A beruházástól a két épület esztétikai
fejlesztésén túl, az üzemeltetési költségek jelentős csökkentését
is várjuk.

Sokszínű könyvtár
A Sokszínű könyvtár elnevezésű, TÁMOP-3.2.13-12/
1-2012-0318 számú projekt az óvodai foglalkozást és a tanórán
kívüli hasznos szabadidő eltöltést, az olvasás és a könyv szeretetének népszerűsítését, a gyermekek művészetek általi személyiségfejlesztését szolgálta.
A pályázatot Mezőtúr Város Önkormányzata nyújtotta be, a
szakmai megvalósítást a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi
könyvtár szervezte és bonyolította, kilenc oktatási, nevelési intézménnyel együttműködve.
A megvalósítási időszak 2013. június 25. – 2014. augusztus
25. között zajlott.
Ebben az időszakban közel harminc, tartalmilag széles skálát
magában foglaló, szakkör keretében tevékenykedtek az óvodások, általános iskolások és középiskolások, korosztályuknak és
érdeklődésüknek megfelelően. Ezen foglalkozások nagy része
célzottan, a gyermekkönyvtárban zajlott, a kisgyermekek olvasás iránti érdeklődésének felkeltése, elmélyítése érdekében.
Három témahét keretében nyári táboroztatásra is sor került,
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ahol a gyermekek egy héten át rendkívül gazdag programban
és ellátásban részesültek. Tíz témanap tette lehetővé, hogy a
gyermekek minden résztvevő intézményből kirándulásokon vehettek részt és ismerkedhettek hazánk tájegységeivel, kulturális
értékeivel. Ezen kívül ismeretterjesztő előadások (csillagászati,
néprajzi, honismereti, művészettörténeti), irodalmi programok
(Pálffy Margit előadói est, Reisinger János irodalmi előadásai)
színházlátogatások (Szolnok, Békéscsaba, Budapest), író-olvasó

találkozók (Víg Balázs, Varró Dániel, Duláné Zsíros Zsanett, Takaró Mihály, Lőrincz L. László) és többféle verseny (Mesemondó
verseny, Költészet Napi szavalóverseny, Irodalmi akadályverseny, Óperenciás Bábfesztivál) lebonyolítására került sor. Nagy
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közel 7 millió forintot az MLSZ a TAO forrásból biztosít, a 3
millió forint önerőt pedig Mezőtúr Város Önkormányzata bocsátja rendelkezésre. A következő, jelenleg is folyamatban lévő
beruházás a székházban található nyolc öltöző és vizes blokkok
felújítása, amely ugyancsak 10 millió forintba kerül. Ennek a
forrásösszetétele is hasonló a nagypálya felújításához, 7 millió

forint MLSZ forrás és 3 millió forint az önkormányzat részéről
a hozzájárulás. Örvendetes az, hogy folyamatosan tudtuk fejleszteni a sportlétesítményt, hiszen mind a versenysport, mind
pedig a szabadidő sport számára is fontos ez a közösségi terünk
és nem utolsósorban más egyéb rendezvények lebonyolítását is
szokta biztosítani a létesítmény. Legújabb terveink között szerepel, hogy a régi nagy salakos pályát is műfüvessé alakítsuk át.
Ez tetemes beruházást igényel, hiszen megközelítheti a 100 millió forintot az elképzelt fejlesztés. Jelen pillanatban azon dolgozunk, hogy ennek a forrását megszerezzük, és ha ez így lesz,
akkor egy újabb óriási értékkel tud gazdagodni a Sportcentrum
és természetesen ezáltal Mezőtúr is.

Naperőmű létrehozása

élmény volt az Alma Együttes, a Kolompos zenekar koncertje és
a Lábita Bábszínház felejthetetlen előadása.
Az önerőt nem igénylő, közel 25 millió forintos pályázati támogatás igazi sikere, hogy mintegy 3000 fő volt részese a tanórán kívüli művelődési lehetőségeknek. A projekt által a városi
könyvtár, a résztvevő intézmények, szakkörvezetők és nem utolsósorban a résztvevő gyermekek eddig is jól működő kapcsolatrendszere tovább erősödött és „sokszínűbbé” vált.

Hírek a Sportcentrum felújításáról
Az elmúlt években örvendetes módon sokat tudtunk tenni a
Városi Sportcentrum fejlesztéséért is. Először a tekepálya kapott egy automata berendezést, azt követően pályázati forrásból -TAO látványsport támogatásból- sikerült annyi támogatást
megszereznünk, hogy elkészülhetett a városi sporttelepen a
régen várt kis műfüves pálya. Ennek a beruházásnak az összköltsége meghaladta a 17 millió forintot. A beruházás 30 %-át
Mezőtúr Város Önkormányzata biztosította, a maradék 70 %-át
pedig az említett módon gyűjtöttük össze. Ezt követte a nagy
füves pálya felújítása, mely 10 milliós beruházást jelent, ebből

Az önkormányzat a július 23-i testületi ülésén meghosszabbította azt a szándéknyilatkozatát, mely szerint egy befektető egy
1 MW teljesítményű naperőművet szeretne létrehozni Mezőtúron. Jelenleg folyamatban vannak az egyeztetések, mely alapján
szándékunkban áll a projekt számára mintegy 5 hektár nagyságú területet biztosítani. Az előkészületek legalább 1 évet vesznek igénybe és amennyiben a tárgyalások kedvezően alakulnak,
akkor az önkormányzat -a felkínált területért cserébe- az elkészült naperőmű résztulajdonosává válhat. Ebben az esetben azt
reméljük a beruházástól, hogy önkormányzatunk hosszú éveken
keresztül ebből is bevételi forráshoz juthat.
A beruházás összértéke meghaladja a 600 millió forintot. A
befektető már jelezte, hogy az első ütemet követően további bővítések várhatóak, a kapacitást többszörösére szeretné növelni
az évek során.

Tervek, célok a 2014-2020 időszakra
A következő Uniós költségvetési ciklusban hazánkba érkező
fejlesztési források rendkívül nagy jelentőséggel bírnak, hiszen
a Magyar Kormány döntése alapján ezen források minimum 60
%-nak a gazdaság fejlesztésére kell fordítódnia. Ez a kritérium
Mezőtúr számára is nagyon fontos, hiszen az elmúlt néhány
év során az önkormányzatokkal szemben támasztott követelmények is átértékelődtek. Ma már nem csak azt várják egy
önkormányzattól, hogy a kötelező és önként vállalt feladatait
végrehajtsa és finanszírozza, hanem azt is, hogy a helyi gazdaság élénkítésében és a foglalkoztatás mértékének növelésében
is töltsön be minél nagyobb szerepet. Ezen alapelvek mentén
állítottuk össze a következő évek fejlesztési projektjeit, amelyek
jelentős része a fentiekre tekintettel a helyi gazdaság fejlesztéséről, élénkítéséről szólnak.
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A Megyei Gazdaságfejlesztési Részprogramban
szereplő projektek:
- Az Ipari Park fejlesztése
- Turizmus fejlesztése
A Megyei Településfejlesztési Részprogramban
szereplő projektek:
- Városi Sportcsarnok felújítása
- Bölcsőde felújítás és kapacitásbővítés
- Mezőtúri óvodák fejlesztése
- A Városháza energetikai korszerűsítése és a torony felújítása
- Alternatív energiaforrások hasznosítása az önkormányzati tulajdonú intézményekben
- Pelletáló üzem létrehozása
- Közösségi közlekedésfejlesztés a Mezőtúri Járásban
- Néphagyományaink ápolása a helyi identitás erősítéséért

Emberi Erőforrás fejlesztési Operatív Program (EFOP)
- Reumatológiai központ kialakítása
- Egészségügyi közszolgáltatások komplex rendszerének fejlesztése a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézetben
- Vidékfejlesztő Innovációs Központ létrehozása Mezőtúron
A megcélzott fejlesztési források összege megközelíti a 7 milliárd forintot. Az elképzeléseink sikeres megvalósítása esetén
településünk fejlődéséhez az önkormányzat részéről jelentős
mértékben hozzájárulnánk és ezzel Mezőtúr pozícióját az elkövetkezendő néhány évtizedre pozitívan tudnánk befolyásolni.
A fenti időszakban nemcsak az önkormányzatok részére lesznek pályázat útján elnyerhető fejlesztési források, hanem a gazdasági szféra részére is elérhetővé válnak ezek a lehetőségek.
Ezáltal az önkormányzat a gazdasági élet szereplőivel együtt
tud hozzájárulni ahhoz, hogy városunk a fiatalok jelentős részét
itthon tartó településsé váljon.

Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Gazdaságfejlesztési Részprogram
- Munkaerőmozgást segítő közútfejlesztés, a Mezőtúr-Túrkeve
közötti összekötőút felújítása
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
- A Hortobágy-Berettyó főcsatorna városi szakaszának revitalizációja
Vidékfejlesztési Operatív Program (VP)
- „Négy évszak tanyagazdaság” kialakítása Mezőtúron a Peresi
Tangazdaságban

Önkormányzati programajánló
Az utolsó negyedévben is sok színes rendezvény várja az érdeklődőket.
Október 19-én, egy új színes programra szeretnénk meginvitálni a város lakosságát. Az „Ősz-ülő” a Közösségi Ház és a
Mezőtúriak a Holnapért Alapítvány közös rendezvénye. A Dömötör napi népdaléneklő verseny az idén elmarad, helyette az
őszköszöntő utcabálra hívjuk a kedves érdeklődőket.
Október 23-án Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt és kedves hozzátartozóit az 1956-os Forradalom
és Szabadságharc 58. évfordulója alkalmából rendezett városi
megemlékezésre.
Október 31-én, kerül megrendezésre a már hagyományos
Halloween Party a Közösségi Házban, ahol kézműves foglalkozásokkal, töklámpás készítő versennyel, filmvetítéssel, teaházzal és pólófestéssel várják a családokat.
November 30-án, december 7., 14., 21-én a Karácsonyi
programsorozat keretében hangolódhatunk rá az Adventre.
Az ünnepélyes megnyitó a Városháza Dísztermében, a programsorozat a Közösségi Ház Jurta-termében várja a Mezőtúriakat.

A rendezvényekről további információkat a www.mezotur.hu
vagy a www.mkskft.hu honlapokon kaphatnak.
Reméljük idén is sikerült érdekes és színvonalas programokat
biztosítani az Önök számára!

Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt négy esztendőben támogatták munkánkat, városunk előrehaladásáért, fejlődéséért mind az önkormányzati, mind az
egyéb területeken. Külön köszönöm Boldog István országgyűlési képviselő úrnak mindenkori
támogatását.
Meggyőződésem, hogy a kezdeti nehézségek ellenére önkormányzatunknak sikerült szép eredményeket elérnie, Mezőtúr elindult a fejlődés útján.
Herczeg Zsolt
polgármester
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