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Tisztelt Mezőtúriak, Tisztelt Olvasók!
A Polgármesteri Hírlevél jelenlegi számában a mezőtúron zajló fejlesztésekről, beruházásokról szeretném tájékoztatni Önöket.
Sok olyan önkormányzati beruházás van folyamatban, amely közérdeklődésre tarthat számot, ezért tartom nagyon fontosnak
azt, hogy tájékoztassam Önöket a jelenlegi helyzetről. Kérem, olvassák érdeklődéssel a hírlevelet!

A folyamatban lévő önkormányzati beruházások
Hamarosan indul a városközpont funkcióbővítő fejlesztése, a
projekt összértéke 450 millió forint, melyből 350 millió forint
jut a magas és mélyépítési munkák megvalósítására. A beruházás a város számos pontját fogja érinteni. A Polgármesteri Hivatal mögötti Hortobágy-Berettyó Főcsatorna gátszakaszt egészen
a katasztrófavédelmi kirendeltség épületéig, itt és a Kossuth Lajos téren burkolatépítési munkák fognak zajlani. A főtéren ezen
kívül elhelyezésre kerül még egy szökőkút, mely a szép parkunkat még vonzóbbá teheti.
A beruházás a fentieken kívül városunk további pontjait érinti:
• Múzeum tér
• a Petőfi út 5. szám alatt található Színházterem épülete.
• A következő helyszín a Petőfi út és a Bajcsy-Zsilinszky út
kereszteződésében felépítendő új Kézműves ház, ahol már a
bontási munkálatok is elkezdődtek.
• Fejlesztésre kerül a Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda is,
ahol az uszodához egy új épületrész épül, amelyben egy gyógy-

Az új épületrész látványterve
medence és egy gyermek medence kerül elhelyezésre. Közvetlenül a strand mellett felújításra kerül az Erzsébet-liget fősétánya
is, a strandfürdőtől a piacig, terveink szerint kiemelt szegélyt,
valamint világító kandelábereket helyezünk el. Az Erzsébet-liget
és a Ligeti-tó közötti járda is részben megújul.
• Az utolsó helyszín a Szabadság tér, ahol díszburkolattal szépítjük meg a teret.
Az építési munkálatok várhatóan a Túri Vásárt követően, augusztus közepén kezdődnek meg. Ezúton is kérjük a lakosság
megértését, hiszen az elmondottak alapján látható, hogy a város
számos pontján kivitelezési munkák fognak zajlani.

Épül az Egészségház és Mentőállomás

Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda

Néhány hónapja elkezdődött az Egészségház építése is a kórház területén. Az épület felújítását és átalakítását a kivitelező
HÓD 2000 Kft. már megkezdte. Az egészségház mellett új épületként kerül megépítésre a mentőállomás, amely szintén egy
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pozitív eredményünk, hiszen úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi
mentőállomás leromlott állapota miatt nem méltó az ilyen fontosságú feladat ellátására, ezért nagyon örülünk ennek a beruházásnak is. Az építkezés látványos szakasza lassan befejeződik, a falak már állnak, a tetőszerkezet is hamarosan elkészül.
Ezt követően zajlanak az épületgépészeti és egyéb belső, külső
kőműves munkák, amelyek által reményeink szerint legkésőbb
október végén a beruházás befejeződik. Ezáltal az egészségügyi
szolgáltatás színvonala Mezőtúron jelentősen javulni fog.

Napelemek felszerelése
oktatási intézményekben
Önkormányzatunk számos oktatási intézményt működtet, üzemeltet, ezek közül 4 helyen a napelemek felszerelésére kerül
sor. Az elmúlt évben sikeresen pályáztunk ezekre a fejlesztésekre, így sikerült közel 70 millió forint támogatást elnyernünk,
amelyből a Kossuth Lajos Általános Iskolában, a Rákóczi Úti

években Horthy Miklós avatta fel és az idők folyamán sajnos
olyan állapotba került, hogy feltétlenül szükségesség vált a felújítása, amely az I. világháború 100 éves évfordulója alkalmából július 28-án rendezett önkormányzati megemlékezésre be
is fejeződött. Így a jelenlévők már egy szépen felújított, rendbe
hozott emlékműnél tudtak megemlékezni az I. világháború áldozatairól. A felújítás során elsősorban az alap megerősítésére
került sor. Az obeliszken a felvésett neveket láthatóvá váltak
azáltal, hogy a felület lecsiszolásával és a betűk újra festésével
a nevek ismételten olvashatóak lettek. Az elvégzett kutatások
alapján harmincnál is több új név került fel az emlékműre, akik
szintén ebben a gyászos időszakban vesztették el életüket és a
háború áldozatai lettek.

Geotermikus energia felhasználása

Általános Iskolánál, a Teleki Blanka Gimnáziumnál, valamint
a Kilián Óvodában napelemek kerülnek elhelyezésre. A munkálatok lassan a befejezési szakaszba kerülnek. A beruházástól
azt reméljük, hogy az elektromos energia számláink a fenti intézményeinkben jelentősen lecsökkennek. Ez nagyon fontos,
hiszen az önkormányzatnak feltett szándéka, hogy a működési
költségeit jelentősen csökkentse. A napelemek elhelyezésével is
ezt a célunkat próbáljuk elérni.

Önkormányzatunk néhány hónappal ezelőtt a Norvég Alapra
kiírt pályázaton is részt vett. Nagyon fontosnak tartjuk - és ez a
2014-2020 közötti időszak projekt tervei között is megjelenik,
- hogy megújuló energiaforrások bevonásával, hasznosításával
az önkormányzatunk több beruházást tudjon megvalósítani.
Ezáltal egyrészt a működési költségeit tudja csökkenteni, másrészt olyan beruházások jöhetnek létre, melyek folyamatosan
értéket teremtenek, tehát gazdasági pozitívummal, valamint
foglalkoztatás növeléssel járnak. A most benyújtott pályázatunk célja, hogy a strandfürdő területén található 70 fok-os vizű
kutat az uszoda fűtésén kívül más területeken is kihasználjuk.
Ezek a tanüzem, a főiskola hőközpontja. A cél egy körvezeték
kiépítése, amellyel az említett helyeken a földgázfűtést geotermikus energiával tudnánk kiváltani, mely jelentős költségmegtakarítást eredményezhet a beruházás megvalósítását követően.
A későbbiekben az újabb pályázati lehetőségeken elnyert forrásokból más ingatlanokat is bevonnánk a geotermikus energiával történő fűtésbe. Ezen túlmenően ezt az energiát növénytermesztésre, haltenyésztésre is felkívánjuk felhasználni. Az erre
vonatkozó elképzelések kidolgozása jelenleg folyamatban van.
Több sikeres pályázat szükséges, hogy ez a rendszer teljes mértékben kiépüljön, amely modulárisan bővíthető lesz. Ezzel is jelentős költségmegtakarítást, gazdasági pozitívumot érhetünk el,
hiszen a geotermikus energiával megtermelt növények és halak
értékesítéséből az önkormányzat hosszútávon jelentős bevételhez juthat, illetve a foglalkoztatás terén is óriási jelentősége lehet ezen elképzeléseinknek.

Sikeres pályázat belterületi útjaink felújítására

A közbiztonság helyzete városunkban

Korábbiakban már beszámoltunk arról, hogy önkormányzatunk sikeresen pályázott a belterületi útjaink felújítására is. Ez
öt utat érint: az Északi Összekötő utat, a Csabai Wágner József
utcát egészen a sorompótól a belterület határáig, a Széchenyi
utcát a Csabai Wágner József és a Nagycsapatkert utca között
és a Vásárhelyi Pál utcát a Szociális Otthon, illetve a temető
mellett. Megújul még a Balassa Bálint utca, amely egészen a
benzinkúttól a Sugár úti becsatlakozásig új burkolatot kap. Jelen pillanatban közbeszerzési eljárás keretein belül a kivitelező
kiválasztása van folyamatban. A projekt összértéke 360 millió
forint, ebből az önkormányzatot 36 millió forint önerő terheli,
melyet hitel felvételével fogunk biztosítani. A közbeszerzési eljárás elhúzódása ellenére is nagyon reméljük, hogy a kivitelezés
a tél beállta előtt megtörténik.

A képviselő-testület a június 26-ai soros ülésén tárgyalta a
kapitányságvezető úr által elkészített 2013-as évre vonatkozó
tájékoztatóját. Örvendetes, hogy a szabálysértések és a bűncselekmények száma jelentősen csökkent, ez mindenképpen
pozitívum. Természetesen még nagyon sok tennivalónk van
közösen, és ezt kell kihangsúlyozni, hogy közösen, mert a megoldást nemcsak a rendőrségtől kell várnunk, hanem minden
társadalmi szereplőtől, az önkormányzattól, a polgárőrségtől
és minden egyes itt élőtől, hiszen figyelnünk kell egymásra, a
szomszédjainkra. Nagyon fontos, hogy a bűnmegelőzés terén
mindenki tegye meg azt, ami tőle elvárható. Az önkormányzatunk részéről ezt a területet is nagyon fontosnak tartjuk, és úgy
is kezeljük. Nemrég adtuk át azt a térfigyelő rendszert, amely
kapitányságvezető úr tájékoztatása alapján minden bizonnyal
hozzájárult ahhoz, hogy ezek a mutatók ilyen kedvezően alakultak. Nemrégiben pályázott önkormányzatunk a Belügyminisztérium által kiírt pályázatra, melyben 11 új kamerát szerettünk volna elhelyezni, így a meglévő 24-et ki tudtuk volna
egészíteni. A város olyan pontjain lettek volna elhelyezve ezek
a kamerák, amelyek a bűnügyi statisztikák alapján fertőzöt-

Napelemek a Kossuth Lajos Általános Iskolán

Befejeződött
az I. Világháborús Emlékmű rekonstrukciója
Erre önkormányzatunk 2014-ben pályázott és 5 millió forint
forrást nyertünk a megvalósításra. Az emlékművet az 1930-as
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tebbek. Sajnos ez a
pályázat nem volt
eredményes, de a
jövőben a hasonló
lehetőségeket mindenképpen megpróbáljuk kihasználni. A célunk
az, hogy a kamera
rendszer bővüljön,
a város minél pontján legyen térfigyelő kamera. Ezáltal
azt reméljük, hogy
a kiépített rendszer
visszatartja azokat
a bűnelkövetőket,
akik megkeserítik
a tisztességes, becsületes emberek
hétköznapjait Tehát a kamera rendszer megvalósítása sikeresnek mondható. A bűnmegelőzési
kerekasztal is időről-időre összeül, közös gondolkodás folyik
arról a rendőrkapitánysággal, a polgárőrséggel, a katasztrófavédelemmel és természetesen az önkormányzat illetékeseivel
arról, hogy hogyan tudnánk az itt élők biztonságát jobban garantálni, hogyan tudnánk biztosítani azt, hogy lehetőleg minél kevesebb bűncselekmény történjen a városban. A „Szem
Program” beindításától is nagyon sokat várunk, mert ha figyelünk egymásra, akkor sok bajtól meg tudjuk óvni magunkat és a környezetünkben élőket, hiszen közbiztonságunkért
mindannyiunknak tenni kell!

Újraindul a helyi buszközlekedés
Önkormányzatunk 2013-ban megszüntette a helyi buszközlekedést Mezőtúron, melynek a 9 millió forintos fenntartási
költség volt az oka. A felmérések azt mutatták, hogy ezt a
szolgáltatást nagyon kevesen veszik igénybe. Sajnos az anyagi lehetőségeink nem biztosították azt, hogy ezt a veszteséget
folyamatosan finanszírozzuk. Ezért hoztuk meg azt a szomorú döntést, hogy a buszközlekedést leállítjuk egy időre. Már
akkor az volt a véleményünk és a szándékunk, hogy ha egy
olcsóbb megoldást tudunk kidolgozni, akkor a helyi járatot
mindenképpen újra fogjuk indítani. Ez a képviselő-testület júniusi döntése alapján várhatóan szeptember 1-től meg is fog
történni.
Ezzel kapcsolatban a fontosabb információk a következők:
• a busz minden piaci napon tehát kedden, pénteken és vasárnap fog közlekedni
• az útvonal: Autóbusz-pályaudvar – Újváros – Kossuth tér –
Autóbusz-pályaudvar lesz alapvetően.
Egyelőre a képviselő-testület úgy döntött, hogy egy szűkített
útvonalon indítja el a járatot és ha igény jelentkezik, illetve a
finanszírozási lehetőségeink a későbbiek során azt megengedik,
akkor a járat vonala módosulhat, bővülhet. Amennyiben a jövőben az anyagiak lehetővé teszik, akkor folyamatosan a lakosság
rendelkezésére áll.
A fő célunk az volt, hogy város távolabbi pontjairól könnyebben lehessen eljutni az orvoshoz, a kórházba, a piacra. A Jászkun Volán fogja ezt a szolgáltatást végezni az önkormányzat
megrendelése alapján. A járat fenti útvonalon történő üzemeltetése várhatóan 1,5-2 millió forintjába kerül a városnak éves
szinten.
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Átalakulóban
a hulladék közszolgáltatás településünkön
Nemrégiben az OHÜ pályázatán sikerült közel 100 millió forint forrást elnyernünk Mezőtúrra. A korábbiakban már erről is
tájékoztatást adtunk, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy a
Polgármesteri Hírlevélen keresztül is némi információt nyújtsak
hulladékgazdálkodási rendszerünk fejlesztéséről. Nagyon fontos kritérium a hulladéktörvény által megfogalmazott elvárás,
mely szerint az ingatlanoknál történő szelektív gyűjtést 2015.
január 1-től be kell vezetni. E célból a pályázati forrásból 5100
darab 120 literes kerekes kukát szereztünk be, amelynek kiosztása nagyrészt már megtörtént. Az ingatlanoknál most már két
kukát kell használni, az egyik az ingatlantulajdonos részére eddig is rendelkezésre állt, ez a saját tulajdonában lévő, úgynevezett kommunális hulladéktárolására rendszeresített edényzet.
E mellé osztottuk ki mindenkinek azt a szelektív hulladékgyűjtésére használható, 120 literes kukát, amelyben a kiválogatott
hulladékot kell tárolni.
A szelektív gyűjtő edényekbe rakható hulladékok a következők:
Papír, műanyag, például pet palack, tejfölös doboz, tejes-üdítős papírdobozok, sörös, üdítős alumínium dobozok. Jelenleg
kéthetente zajlik ezek elszállítása.
Szeretném felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét a szelektív
gyűjtés fontosságára, hiszen a cél az, hogy a Kétpói Regionális
Hulladékkezelő központba minél kevesebb hulladék kerüljön ki.
Ennek az az oka, hogy a lerakásért már 2014-ben is jelentős díjat
kell fizetni. Ez a díj két részből áll, van egy úgynevezett lerakási
díj, melynek mértéke megközelíti a 10 ezer forint/tonna értéket. A díj másik része a lerakási járulék, amely 2014-ben 6 ezer
forint/tonna. Ez a lerakási járulék nem a lerakó üzemeltetőnél
marad, hanem az államkasszába kerül. Ebből az állam a hulladékgazdálkodás területére visszaforgatja a befolyt összeget, pl.
a már említett pályázaton nyert 100 millió Ft. is ebből a forrásból származik. A lerakási díj mértéke folyamatosan növekszik.
2015-ben 9 ezer forint/tonna, 2016-ban 12 ezer forint/tonna
lesz. A fenti okok miatt elsősorban a lerakóba beszállított kommunális hulladék mennyiségét nagymértékben csökkenteni kell,
hogy ez a tetemes összeg ne terhelje az ingatlan tulajdonosokat.
Nagyon fontos, hogy a mennyiség csökkenjen, hiszen a közszolgáltatónknál az elvégzett kalkulációk alapján éves szinten 130
millió Ft költség jelenik meg. Ennek majdnem a fele jelenleg a
lerakásért fizetendő összeg. Nem utolsó sorban környezetvédelmi szempontból is indokolt, hogy azok a hulladékok, amelyeket
újra lehet hasznosítani, kerüljenek feldolgozásra, és ne terheljék
a természetet.
Tisztelettel kérem a lakosságot és a közületeket, hogy gyűjtsék
szelektíven az olyan hulladékot, amely újrahasznosítható és ne
dobják a kommunális hulladékgyűjtő kukába. Önkormányzatunk folyamatosan elemzi a hulladékgazdálkodás kapcsán felmerült költségeket, bevételeket. Az a szándékunk, hogy a szelektív gyűjtőket valamilyen módon jutalmazzuk. Ezt úgy tudjuk
megtenni, hogy a kommunális hulladék elszállítási díjából engedményt adunk, illetve gondolkodunk azon, hogy megengedjük-e a 60 literes kukák használatát, ott ahol 2 főnél többen laknak. (Jelenleg azoknál az ingatlanoknál lehet 60 literes kukát
használni, ahol 2 fő lakik maximum.) Amennyiben a szelektív
hulladékgyűjtés olyan szintre jut, hogy a kommunális kukában
már nem sok hulladék marad, - hiszen a szerves hulladékot is
külön szeretnénk gyűjteni, - abban az esetben lehetőséget látunk arra, hogy egy kisebb térfogatú edényben gyűjthessék a
hulladékot az ingatlanoknál és így kevesebbet fizessenek a hulladékszállításért.
Önkormányzatunk azon is dolgozik, hogy a szelektíven begyűjtött hulladékok szétválogatását helyben, tehát Mezőtúron
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oldjuk meg. Ezekkel is költséget tudnánk megtakarítani és a
foglalkoztatás élénkítése terén is pozitív eredménye lenne ennek a szándéknak.

A közfoglalkoztatás hatásai
Nagyon fontos téma Mezőtúron a közfoglalkoztatás, hiszen
az önkormányzatnak ezen állami segítség által lehetősége van
a foglalkoztatás mértékének növelésére. Döntően a közfoglalkoztatottaknak köszönhetjük azt, hogy Mezőtúr tiszta, szemetet
nem nagyon lehet látni. A közterületeink rendezettek, virágokkal díszítettek, szépen karbantartottak, nyugodtan mondhatjuk,
hogy ilyen értelemben is rend van. Nagyon fontos a közfoglalkoztatás terén, hogy a közterület rendbentartásán kívül számos
értékteremtő program is helyet kap benne, mint pl.: a mezőgazdasági növénytermesztésünk, amely 2014. évben már 6 hektáron folyik. 2013-ban még 4 hektáron gazdálkodtunk, sajnos az
aszályos időjárásnak és annak köszönhetően, hogy az öntözési
lehetőségeink igen korlátozottak voltak, a termés nagyon rossz
lett. Ebben az esztendőben 2 új kút került megfúrásra, amelyek
az öntözés terén némi pozitívumot hoztak, illetve az elmúlt csapadékos időjárás is hozzásegített bennünket ahhoz, hogy a termés jobb legyen. Jelen pillanatban majdnem 40 ember dolgozik
ezen a területen. Számos növényt termesztünk, amely elsősorban az önkormányzat konyhájára kerül, amelyet az Intézményellátó Kft. működtet, és a közétkeztetésben használnak fel. A
felesleget szétosztjuk, illetve keressük más önkormányzatokkal
a kapcsolatot, hogy a termelt árukat piaci értéken elcseréljük,
melyre a vonatkozó jogszabály lehetőséget ad. Szeretnénk segíteni a nyugdíjasoknak, nagycsaládosoknak, a rászorulóknak, tehát mindazoknak, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe, hogy az átlagnál olcsóbban, kedvezőbben juthassanak a
megtermelt zöldségekhez.
A következő fontos értékteremtő terület az utak, járdák építése. Önkormányzatunk erre a feladatra is évről évre nagy
hangsúlyt fektet. Idén is szeretnénk lehetőleg minél több járdát
és útjavítást elvégezni. Az ütőkátyúk kijavítása már korábban
megtörtént és folyamatosan zajlik. Fontos az is, hogy az útalapok építését is szeretnénk folytatni, ezt a munkát már az elmúlt
esztendőben elkezdtük. Reményeink szerint ebben az esztendőben is néhány utcában az útalap még év végéig el tud készülni.
Nagyon fontos ez is, hiszen Mezőtúr az infrastruktúra terén, az
utak vonatkozásában van a legjobban elmaradva. Sajnos még
mindig 30 % körüli a földútjaink aránya a teljes úthálózathoz
viszonyítva, mely nagyon sok, és ezen a rossz arányon mindenképpen javítani szeretnénk.
Sajnos az elmúlt években erre vonatkozó pályázati lehetőség
nem volt. A hírlevélben megemlített belterületi utak felújítására
vonatkozó pályázatunk kritériumai sem engedték meg azt, hogy
a földes utcáinkból aszfaltos utcák épüljenek. Ezt kizárólag az
önkormányzat az önerejéből tudja megvalósítani. Ezek a lehetőségek igen korlátozottak, de azért igyekszünk pénzügyi forrást
biztosítani, hiszen tudjuk, hogy ez óriási probléma.

Beindítottuk 12 fővel térburkoló elemek gyártását, mely
ugyancsak a közfoglalkoztatás keretein belül, teljes mértékben
állami finanszírozásból valósul meg. Az így legyártott térburkoló elemek lerakásával ugyancsak jelentősen tudjuk javítani,
illetve szépíteni pl.: járdáinkat, közterületeinket.
A fentieken kívül vannak még a közfoglalkoztatást érintő
olyan jellegű terveink, amelyek szintén értéket teremtenének.
Ilyen például a fa kerti bútorok előállítása. Itt egész egyszerű
dolgokról van szó, ezeket is közfoglalkoztatottakkal készíttetnénk el, akár értékesítésre, akár a város szépítésére a közterületeken történő elhelyezésre. Itt is a foglalkoztatás növelése az
elsődleges célunk.

Augusztusi programajánló
Nem szabad elfeledkezni a városunkban zajló nyári rendezvényeinkről sem, amelyekből augusztusban sem lesz hiány. Mindenkit szeretettel várunk augusztus 10-én az immáron hagyományként megrendezésre kerülő Túri Vásáron és az azt megelőző, augusztus 6-9. között zajló, minden korosztály számára
megtalálható, színvonalas programokat magában foglaló arTúr
Fesztiválon. Augusztus 19-én 20 órától Lampionúsztatás, ahol

a programok az előző évekhez képest, vízi sportolási lehetőségekkel, már délelőtt elkezdődnek. Délután színes gyerekprogramok, az estét pedig a Kasza Tibi koncertet követően utcabál zárja a Kossuth Téren a Projekt 4.1 zenekarral. Augusztus 20-án a
sárkányhajó szerelmesei szállhatnak vízre a Hortobágy-Berettyó
Főcsatornán az Alföldi Sárkányok Harca versenyen, délután pedig a Szent István-Napi ünnepség keretein belül Aratófelvonulás
és Országos Citera és Néptáncgála várja a kedves érdeklődőket.
A rendezvényekről további információkat a www.mezotur.hu
vagy a www.mkskft.hu honlapokon kaphatnak.

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
A Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap időszakos kiadványa. Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezőtúr Közművelődési és Sport
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17. Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail:
ujsag@mkskft.hu. Felelős szerkesztő: Bordács László. Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 Mezőtúr,
Dózsa György út 42-44. ISSN 0864-7607

