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Tisztelt Mezőtúriak!
A Polgármesteri Hírlevél előző számában beszámoltam a város jelenlegi helyzetéről, a közfoglalkoztatás terén elért
eredményekről, valamint a 2010-2013 közötti időszakban megvalósult fejlesztésekről. Képet kaphattak arról is, hogy a
város jelen pillanatban milyen gazdasági helyzetben van, továbbá számos közérdekű információt is közöltem. A jelenlegi
Hírlevélben az idei év folyamatban lévő fejlesztéseiről, valamint a 2014-2020 közötti Uniós költségvetési ciklusra történő
felkészülésről tájékoztatom Önöket. Kérem, amennyiben a közölt információkkal kapcsolatban észrevételük van, vagy
akár kritikát fogalmaznak meg, azt juttassák el részemre.
Számítok megtisztelő érdeklődésükre.

Mezőtúr a fejlődés útján

Az idei évben megvalósuló fejlesztésekről
Óriási jelentőségű volt az elmúlt évben és az idei év elején tehető. A projekt által városunkban az egészségügyi alapelvégrehajtott állami adósságátvállalás, hiszen ezzel önkor- látás infrastrukturális hátterét jelentősen javítjuk. A jelenlemányzatunk 3,2 milliárd forint tartozástól szabadult meg. Ez gi Dózsa György úti rendelő és a Petőfi utcai mentőállomás
hatalmas lehetőség a településeknek, így Mezőtúr számára is már nagyon leromlott állapotban vannak és méltatlanok a
nagyon fontos lépése volt a kormánynak, hiszen így a kötele- feladat ellátására. Az Egészségházban két felnőtt házi orvos
ző feladatok ellátása mellett fejlesztésekre is nyílik lehetőség. és két gyermekorvos kerül elhelyezésre. Rajtuk kívül még az
Az önkormányzat sikeresen pályázik már évek óta, számos iskolaorvos és a védőnői szolgálat is helyet kap a felújított
olyan projektünk fejeződött be, vagy megvalósulás alatt áll, épületben. A mentősök is egy új, korszerű, a mai kor köveilletve folynak az előkészületek, amelyek az itt élők életminő- telményeinek teljes mértékben megfelelő új állomáshelyet
ségét javíthatják. Ezek a beruházások a munkahelyteremtést kapnak, amely biztosítja munkájuk megbízható hátterét. Az
is pozitívan befolyásolják, így összességében azt eredménye- Országos Mentőszolgálattól ígéretet kaptunk, hogyha a menzik, hogy Mezőtúr egy fejlődő várossá válik. Az idei eszten- tőállomás felépül, akkor Mezőtúr egy eset kocsit kap, amely
dőben három projektet feltétlenül ki kell emelni. Az első ezek az itt élők egészségügyi szolgáltatásának színvonalát tovább
közül az Egészségház és Mentőállomás, amely a kórház udva- javítja, hiszen a hagyományos mentőautókhoz képest az eset
kocsi sokkal felszereltebb.
A második projekt a Mezőtúr városközpont funkcióbővítő fejlesztése, mely
az ÉAOP-5.1.1/D-12 forrás
által van finanszírozva. Az
elnyert támogatás mértéke
meghaladja a 447 millió forintot. Köszönetet mondok
Búsi Lajos helyettes államtitkár úrnak a pályázat sikerességéért.
Nagyon fontos az, hogy
településünket
fejlesszük,
hiszen szemben az elmúlt
évek gyakorlatával, amikor a
Az Egészségház és a Mentőállomás látványterve
közművek fejlesztése domirán, az önkormányzat tulajdonában lévő területen, a véradó nált, ezen beruházás által látványosabb értékek teremtődnek
állomás felújításából, valamint a hozzáépítendő új mentőál- meg. Ez a projekt szintén 2014. őszére fejeződik be és a válomásból áll. A projekt összértéke 203 millió forint, amely- ros következő pontjait fogja érinteni:
hez önkormányzatunk az ÉAOP-4.1.2/A-12 pályázaton 130 • a Kossuth Lajos tér felújítása, ahol elsősorban a járdaburmillió forint támogatást nyert el. A saját erő mértéke 73 mil- kolatok és a sétányok felújítása fog megtörténni. Továbbá új
lió forint, melyet a város hitelből próbál meg finanszírozni. A szökőkút épül a tér közepén.
képviselő-testület február 27-én fogadta el az önkormányzat • A gát Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal mögött talál2014. évi költségvetését, így megnyílt annak a lehetősége, ható részén egy sétány kerül kialakításra.
hogy a 73 millió forint hitelre vonatkozó kormányengedély • A Petőfi út 5. szám alatt található színházterem épületének
kérelmét elindítsuk. Mostanra már a projekt minden szerep- külső homlokzat felújítása, nyílászáróinak cseréje és az épülője közbeszerzési eljárások keretein belül kijelölésre került, let statikai megerősítése fog végbemenni.
így a kivitelezést a kormányengedély birtokában azonnal • A következő helyszín a Múzeum tér, ahol szintén új térburmegkezdjük. Az építkezés befejezése várhatóan 2014. őszére kolat létrehozása és egy kis térrendezés fog bekövetkezni.
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A Kézműves Ház látványterve
• A Petőfi Sándor utca és a
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca
kereszteződésében található régi épület helyén létrehozásra kerül a Kézműves
Ház, amely hagyományaink
őrzését célozza meg. Bízunk
benne, hogy az épület városunk közösségi életének egy
újabb színes színterévé fog
válni.
• Következő helyszín a Városi Strandfürdő és Fedett
Uszoda. A fedett uszodához fogunk építeni egy új
épületrészt. Ebben az épületben fog helyet kapni egy
gyermek- és a gyógymedence. Ezzel sok mezőtúri régi
A fedett uszoda új épületének terve
álma válik valóra, hiszen évtizedek óta nagyon hiányzik, hogy városunkban a téli hónaA harmadik a Mezőtúr Város önkormányzati tulajdonú belpokban is lehessen fürdőzni. Így a minősített gyógyvizünket, területi útjainak a fejlesztése elnevezésű, ÉAOP-3.1.2 proamely mozgásszervi, nőgyógyászati és reumatikus panaszok jekt. Összértéke 360 millió forint, melyből 10 % az önerő,
gyógyítására alkalmas, a mezőtúriak és a hozzánk látogatók tehát 36 millió forintot kell az önkormányzatnak biztosítani
is az év 365 napján tudják majd élvezni.
a projekthez. 324.730 forintot nyertünk a pályázat által. Na• Szerepel még a projektben az Erzsébet liget fő sétányának gyon fontos ez a projekt is, hiszen településünk belterületi
és a Vadászház melletti járda felújítása, továbbá a Szabadság útjai igen rossz állapotban vannak, jelentős részük nagyon
téren is térburkolatot fogunk elhelyezni.
elhasználódott. Itt sajnos arról is beszélni kell, hogy nagyon
Látható, hogy a projekt a város számos pontját fogja érin- sok földes utca is található a településen. A pályázati kiírás
teni és ezzel is hozzá tud önkormányzatunk járulni ahhoz, kritériumai olyanok voltak, hogy nem tudtunk földes utcákhogy a közterületeink, illetve az említett, kiemelt fontosságú ban aszfaltos út építésére pályázni. Ezt nagyon sajnáljuk,
épületeink – színházterem, fürdő, kézműves ház – fejleszté- hiszen legfőbb hiányosságunknak azt tartjuk, hogy a földes
sével, felépítésével az itt élők életminőségén jelentősen tud utcák aránya igen magas. Ennek ellenére csak a már megmajd javítani.
lévő aszfaltos utak felújítására lehetett pályázatot benyújtani, hiszen ezeknek gyűjtő utaknak kellett lennie, illetve az
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utcák szabályozási szélessége minimum 22 méter lehetett.
Így lettek kiválasztva azok az utcák, amelyekben a projekt
megvalósul.
Ezek a következők:
• az Északi összekötő út teljes hosszában,
• a Csabai Wágner József utca teljes hosszában
• a Széchenyi István utca egy része (a Csabai Wágner József
és a Nagycsapatkert utca között),
• a Vásárhelyi Pál utca temető melletti része,
• a Balassa Bálint utca teljes hosszában.
Ezek az utcáink, de főleg az Északi összekötő út is nagyon
rossz állapotban vannak, ezért ennek a projektnek, illetve
az elnyert támogatásnak is nagyon örülünk. Reméljük, hogy
a jövőben még lesznek hasonló pályázatok, melyek forrásaiból további belterületi útépítéseket tudunk megvalósítani.
Az útépítésekkel kapcsolatban el kell mondani azt, hogy önkormányzatunk az elmúlt évben önerőből elkezdett útalapokat építeni. Ezt feltétlenül szeretnénk az idei esztendőben
tovább folytatni. Az előkészítését megkezdtük, a tervezési
munkák már folyamatban vannak és várhatóan április végén
folytatódnak.
További megvalósulás alatt levő pályázatok:
• TÁMOP-3.2.13
Sokszínű könyvtár
Támogatás: 24.993.200,-Ft
Saját erőt nem igényel
• KEOP-6.1.0
Mezőtúron a fenntartható fejlődésért
Támogatás: 35.083.155,-Ft
Saját erő: 1.846.482,- Ft
• KEOP-4.10.0
Napelemes rendszer telepítése a Rákóczi úti Általános
Iskola és a Kossuth Lajos Általános Iskola épületeire
Támogatás: 39.129.232,-Ft
Saját erő: 6.905.160,-Ft
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• KEOP-4.10.0
Napelemes rendszer telepítése a Gyermekkert Óvoda és
a Teleki Blanka Gimnázium épületeire
Támogatás: 21.250.202,-Ft
Saját erő: 3.750.035,-Ft
• KEOP-1.3.0/2F
Ivóvízminőség-javító fejlesztés
Támogatás összesen: 1.012.445.914.- Ft
Saját erőt nem igényel
Mezőtúrra eső támogatás: 422.189.946.- Ft,
Mezőtúrra eső saját erőt nem igényel
• ÁROP-1.A.5
Szervezetfejlesztés a Mezőtúri Önkormányzatnál
Támogatás: 21.958.298,- Ft
Saját erőt nem igényel
• TP-1-2013
2013. évi Tanyafejlesztési Program
Támogatás: 7.596.378,- Ft
Saját erő: 844.042,- Ft
• LEADER 2013.
Mezőtúr turisztikai vonzerejének népszerűsítése
Támogatás: 2.509.000,- Ft
Saját erőt nem igényel
• LEADER 2013.
Világítás korszerűsítése
a mezőtúri Oktatási Centrum Sportcsarnokában
Támogatás: 2.947.000,- Ft
Saját erőt nem igényel
Ezúton is köszönetet mondok Boldog István országgyűlési
képviselő úrnak azért, hogy segítségével ilyen mértékű támogatást sikerült településünkre hozni.

A 2014. és 2020. közötti uniós költségvetési ciklus fejlesztésének tervezéséről
A vonatkozó időszak projektjeinek, beruházásainak tervezése csaknem egy éve folyik már. A kormányzat szándéka
ezzel kapcsolatban az, hogy az időszakban ideérkező uniós támogatások minimum 60 százaléka Magyarországon a
gazdaság fejlesztésére, élénkítésére fordítódjék. Mi ennek az
irányelvnek megfelelve kezdtük el a tervezési munkát, amely
várhatóan 2014. második felében zárul le, és megyei és országos szinten akkor kerül elfogadásra a tervezési folyamat.
A tervezés menetével kapcsolatosan nagyon fontos változás
a korábbi ciklushoz viszonyítva az, hogy a tervezést tulajdonképpen mintegy alulról építkezve kezdtük el. A folyamat
az volt, hogy először az önkormányzatok véleményét kérdezték meg nevezetesen arról, hogy melyek a helyi sajátosságok,
melyek azok a fejlesztési igények, amelyek az adott települések fejlődéséhez, fejlesztéséhez a legjobban, leghatékonyabban hozzá tudnak járulni. Ezeket a javaslatokat figyelembe
véve alakul és formálódik azóta is a terv és tulajdonképpen a
korábbiakkal ellentétben nem az történik, hogy megmondják
úgymond felülről azt, hogy nekünk milyen pályázati lehetőségeink vannak, hanem itt a mi javaslatunk számít elsősorban. Így biztosítható lesz az, hogy valóban olyan fejlesztések
valósulnak majd meg, a településeken, a régiókban, amelyek

az adott közösségek érdekeit a legjobban szolgálják. Természetesen a tervezés során figyelembe kellett venni az EU erre
a ciklusra kialakított jogrendszerét, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal előírásait, valamint a régió és a megye fejlesztési szándékait is.

4. oldal

Polgármesteri h í r l e v é l

A program tervezésében a fentiek szerint mi is aktívan
részt veszünk. Nagyon sok lehetőségünk lesz, hiszen óriási
az a pénzösszeg, amely idekerülhet a térségünkbe és természetesen Mezőtúrra is. Nagyon fontos az is, hogy ebben a
tervezésben az előkészítés során körültekintőek legyünk és
számításba vegyünk minden olyan adottságunkat, lehetőségünket, szükségletünket, amelyeknek a figyelembevételével
fejlesztési elképzeléseinket ki tudjuk dolgozni. Amennyiben
az elkövetkezendő időszakban elképzeléseink elfogadásra

Akvapóniás növénytermesztés
kerülnek majd, akkor elő tudjuk készíteni a projekteket és
sikeres pályázatok esetében ezek megvalósulása esetén a
településünk jelentős fejlődésen megy majd keresztül. Az
operatív programok terén, az úgynevezett Területi Operatív Programokban két fő ág van, ez a Megyei Gazdaságfejlesztési Program, a másik fő területe pedig a kistérségi, a mi
esetünkben Mezőtúri Kistérségi Fejlesztési Program, amely
tulajdonképpen nagyvonalakban már kialakult. A tervezés
során hat prioritás érvényesült. Ezek felsorolásszerűen a
következők:
1. Gazdaságfejlesztés
2. Közlekedésfejlesztés
3. Agráriumfejlesztés
4. Környezeti erőforrások hatékony megőrzése
5. Esélyteremtő befogadó egészséges társadalom
6. Településfejlesztési programok
A projektjeink, a projekt elképzeléseink számos területet
céloznak meg. Harmincon felül van azon projektelképzelésünk száma, amellyel mi úgy gondoljuk, hogy az itt élők
életminőségét, a munkahelyek számának a gyarapítását,
a településünk fejlesztését tudnánk elérni. Ezek közül néhány:
• a termálvíz kincsünk energetikai célú hasznosítása,
• kidolgoztunk Mezőtúrra és térségére vonatkozó gazdaságélénkítő programot,
• nagyon fontosnak tartjuk a volt főiskolának a fejlesztését
mind infrastruktúráját tekintve mind pedig a képzések terén,

• nagy hangsúlyt kap a turisztika területének a fejlesztése,
• úgyszintén kiemelt jelentőségű a Mezőtúri Ipari Park fejlesztése,
• és nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a helyben termelt
termékek témaköre és azoknak a helyben történő feldolgozására is.
• Nem felejtkeztünk el a Hortobágy-Berettyó főcsatorna
rendbetételéről sem, hiszen erre a korábbiak folyamán volt
az önkormányzatnak már egy pályázata, amely sajnos sikertelen volt.
Nagyon fontos az - és itt a város költségvetésére kell vis�szakanyarodni, - hogy a projektek előkészítésére is igen
nagy hangsúlyt kell fektetni. Most nekünk az lesz a fő feladatunk, hogyha a tervezési szakasz lezárul és elfogadásra
kerülnek ezek a projekttervek, abban az esetben a költségvetésünkben 2014-ben és a következő esztendőkben is biztosítani kell a forrást a projektek prioritás szerinti előkészítésére. Itt a műszaki tervezésre és a megvalósíthatósági
tanulmányok előzetes elkészítésére kell gondolni, hiszen
csak jól kidolgozott dokumentációkkal, adott esetben működési engedélyes tervekkel kell ahhoz rendelkeznie az önkormányzatnak, hogy a pályázat kiírása esetén azonnal és
reményeink szerint eredményesen tudjon ezeken pályázni.
Látható tehát az, hogy milyen komoly elképzelésekkel vágunk neki ennek a következő uniós ciklusnak. Abban bízunk, hogy az a betervezett több mint 8 milliárd forintnyi
fejlesztés nagy része meg tud valósulni itt a településen, és
amennyiben így lesz, akkor Mezőtúr mind infrastruktúráját tekintve, mind pedig munkahelyteremtés tekintetében
óriási fejlődésen fog keresztül menni és az itt élők életminősége is jelentős mértékben javulni fog. Ezen keresztül pedig ahhoz is hozzájárulhatunk, hogy a fiatalok Mezőtúron
maradjanak.

Alga bioreaktor

A Hírlevél teljes anyagát olvashatják a www.mezotur.hu városi honlapon, ahol a fotókat színesben is megtekintheik.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kívánok mindenkinek jó egészséget, munkájukhoz sok sikert!
Herczeg Zsolt
polgármester
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