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Ingyenes!
Kedves Olvasó!

Az Abádszalóki Hírnök ingyenes!

Kérem jelezze, ha Önhöz nem jutott el!

Tel.: 06/59 355224

email: titkarsag@abadszalok.hu

BESZÁMOLÓ
Abádszalók Város Képviselőtestületének

négyéves munkájáról
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Tisztelt Abádszalókiak!

A korábbi hagyományokhoz igazodva, azokat tiszteletben
tartva fontosnak gondoljuk, hogy az elmúlt négy esztendő
képviselői, önkormányzati munkájáról egy summázott
összegzést adjunk. A lakossági tájékoztatás mellett infor
mációt is adva az újonnan megalakuló képviselőtestület
munkájához.

A képviselőtestület működése

A legutóbbi helyhatósági választások után 2010. október
14én tartottunk alakuló ülést. A képviselők száma a meg
előző ciklushoz képest 12 főről 7 főre csökkent. Az alakuló
ülésen a kötelezően megtárgyalandó napirendi pontok mel
lett módosítottuk a Szervezeti és Működési Szabályzatot. A
képviselőtestület – a jogszabályi kötöttségek és a képvise
lők számának csökkenése miatt – két bizottság létrehozá
sáról döntött. E két bizottság: Ügyrendi, Pénzügyi és
Várospolitikai Bizottság valamint Társadalompolitikai, Ok
tatási, Közművelődési, Sport, Szabadidős és Turisztikai
Bizottság. A bizottságok elnökei önkormányzati képviselők
lettek.

A bizottságok összesen 61 ülést tartottak 259 napirendi
pontot tárgyaltak. A bizottsági munka a testületi üléseket tá
mogatta, a döntések a képviselőtestületnek ajánlásokat fo
galmaztak meg.

2010. október 14. és 2014. augusztus 28a között a képvi
selőtestület 101 munkaülést tartott. A képviselők átlagos
megjelenési aránya 92 %os volt, a megjelenési arány
86 % és 100% között mozgott. A testület 492 napirendet
tárgyalt. A döntéshozó 77 rendeletet alkotott valamint 1279
határozatról szavazott. A döntéseket 97 %ban egyetértés
ben, egyhangúlag hozta meg a képviselőtestület.

Az adósságrendezési eljárással összefüggésben új bizott
ság létrehozásáról, az Adósságrendezési Bizottság létreho
zásáról döntött a testület. 2012. január 5én alakult meg az
adósságrendezési bizottság, amelynek tagjai voltak a tör
vényi előírásoknak megfelelően: a polgármester, a jegyző,
a pénzügyi bizottság elnöke és egy önkormányzati képvi
selő, elnöke a pénzügyi gondnok. A bizottság az adósság
rendezési eljárás lezárásáig működött.

A képviselői, bizottsági munkában a legfontosabb témakö
rök voltak:

• a költségvetési koncepció tárgyalása
• az éves költségvetés, zárszámadás jóváhagyása
• válságköltségvetés tárgyalása
• intézmények térítési díjának a megállapítása (gondozási
központ, gyermekétkeztetés, bölcsőde)
• szervezeti működési szabályzatok, alapító okiratok elfo

gadása, módosítása
• közrend, közbiztonság értékelése
• turisztikai szezonra való felkészülés, a turisztikai kft. üzleti

terve
• gondozási központ tevékenysége
• első lakáshoz jutók támogatása
• tűzoltóság, katasztrófavédelem tevékenységéről beszá

moló
• oktatási intézmények tevékenységének értékelése
• különböző pályázatok benyújtása
• az igazgatási rendszer – járási rendszer – átalakításával
kapcsolatos döntések
• jégkár, tűzifa támogatási döntések

Mivel Abádszalók az elmúlt időszakban rendkívül nehéz
pénzügyi helyzetben volt, úgy ítéltük meg, hogy a képvise

lők és a bizottsági tagok a munkájukért tiszteletdíjat ne ve
gyenek fel. Az elmúlt négy esztendőben nem fizettünk ki
egyetlen fillér tiszteletdíjat sem a képviselőknek sem pedig
a bizottsági tagoknak.

A képviselőtestület ülései döntő részben nyilvánosak vol
tak.
A testület minden döntését az Abádszalóki Hírnökben,
a www.abadszalok.hu honlapon valamint a kábeltelevíziós
csatornán közzétettük.

Gazdaság
Abádszalók a halmozottan hátrányos helyzetű kistérség
nek, a Tiszafüredi Kistérségnek a tagja; a járási rendsze
rek tekintetében pedig az ország egyik legnehezebb
helyzetben lévő járásának a Kunhegyesi Járásnak a tele
pülése. Sajnos a központi finanszírozási rendszerek nem
teszik lehetővé, hogy az alaphelyzetben is hátrányos hely
zetben lévő térségek települései működésükhöz elegendő
forráshoz jussanak. Még akkor sem, ha léteznek egyéb fel
zárkóztatást elősegítő támogatások úgymint pl. a korábban
elérhető önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő telepü
lések támogatása (ÖNHIKI) vagy jelenleg igényelhető mű
ködésképtelen önkormányzatok egyéb kiegészítő
támogatása (MÜKI).

Abádszalókon már a 2010es választásokkor is tisztában
voltunk a rendkívüli pénzügyi helyzettel. 2010. október 7én
a polgármesteri munkakör átadásátvételekor azzal kellett
szembesülnünk, hogy az ország egyik legeladósodottabb
önkormányzata Abádszalók. Mit jelentett ez?

• Önkormányzat hitelállománya: a fejlesztési és működési
célú hitelek tartozás állománya: 641,5 millió Ft volt.

∙ További várható kiadások, további tartozások is nehezí
tették a munkát: EON tartozás: 14,4 millió Ft, Tigáz tar
tozás: 1,5 millió Ft, gyermekétkeztetéshez kapcsolódó
tartozások: 7,5 millió Ft, Füzes Camping bérleti díjtarto
zás: 4,4 millió Ft, Orvosi ügyeleti díjak: 1,8 millió Ft,
pénztári egyéb kifizetések: 1,2 millió Ft, aktuális hitelka
matok: 3,9 millió Ft, utalandó munkabérek 35 millió Ft,
utalandó segélyek: 7,3 millió Ft, beiskolázási segélyek:
1,5 millió Ft, tankönyvek ára: 4 millió Ft.

• Egyéb pénzügyi problémák:
∙ Remondis Tisza peresített tartozás: 8,4 millió Ft, Kötivi

zig felé bérleti díj tartozás. (AF Kft. termál projektje, 50
éves bérleti szerződés, önkormányzati készfizető kezes
ségvállalással!): 10 millió Ft.

∙ Fejlesztési beruházások pótmunkái, késedelmi kamatai:
Iskolafejlesztés: a szükséges önerő megnövekedett 33,8
millió forintra, amelynek a fedezete nem volt meg. A tá
mogatásmegelőlegező hitel naponta kb. 20.000 Fttal
kamatozott!

∙ Óvoda fejlesztése: a saját forrás megnövekedett 16 mil
lió forintra. A pályázat lezárásáig itt is fölmerült napi
12.000 Ft kamat.

∙ Orvosi rendelő: A 106 millió forintos beruházás 95 %os
támogatási aránya elolvadt 70 %ra, így a beruházáshoz
31,6 millió forintot kellett hozzátenni.

∙ AVÜSZ Kft. csődhelyzete.

Abádszalók gyakorlatilag fizetésképtelen helyzetben volt. A
kötelező feladatok illetőleg a kötelező közszolgáltatások el
látása kerülhetett volna veszélybe, ha a testület nem lép.

BESZÁMOLÓ



A képviselőtestület 2011. december 14én döntött: kezde
ményezte az adósságrendezési eljárás elindítását, biztosít
va ezzel a város működőképességét.

Az eljárásnak és a képviselőtestület felelősségteljes
hozzáállásának köszönhetően az elmúlt rendkívül ne
héz időszakban is biztosítottuk a város stabil működé
sét. Mindamellett, hogy a város biztonságosan
működik, minden feladat ellátásának megvolt és meg is
lesz a pénzügyi fedezete. Abádszalók fejlődik, a közös
ség vagyona szaporodik, gyarapodik is. Abádszalók a
csődhelyzetből mára fenntartható, biztonságos pályára
került.

Az AVÜSZ Kft. csődhelyzetét követően a 2011. december
13án alapított Tiszató Strand Nonprofit Kft. – bár a sze
mélyi változások nehezítették a társaság működését – sta

bil gazdasági, pénzügyi gazdálkodás mellett végzi
feladatait, többek között az Abádszalók számára kiemelt
fontosságú turisztikai feladatot is.

Miután valamennyi hitelezőnk hitelezői igényét 100 %osan
megtérítettük, tartozásainkat kifizettük a JászNagykun
Szolnok Megyei Törvényszék 2013. december 30án Abád
szalók város önkormányzatának adósságrendezési eljárá
sát lezárta. Mérföldkő volt ez a város történetében, hiszen
az ezt követő adósságkonszolidációval ma már valóban
„tiszta lappal”, adósságok nélkül fejlődhet Abádszalók.

Az elmúlt 4 esztendőben Abádszalók több mint 770 millió
Ft tartozástól szabadult meg. Jelen pillanatban Abádsza
lóknak egyetlen fillér tartozása, hitele sincs, minden szám
lánkat kifizettük, minden kötelezettségünket teljesítettük.
Mindemellett Abádszalók vagyona a beruházásoknak kö
szönhetően közel 6 milliárd Fttal gyarapodott.

Foglalkoztatás

Abádszalókon a munkahelyteremtés feltételeinek javítását
kiemelt fontosságú feladatként fogalmaztuk meg. Nyilván
valóan egészen más lehetőségei vannak az önkormányzat
nak mint például egy gazdasági társaságnak. A törvényi,

jogszabályi változások ezt a területet is nagymértékben
érintették: az új önkormányzati törvény értelmében a helyi
közfoglalkoztatás szervezése kötelező önkormányzati fel
adat.
Példaértékű együttműködést valósítottunk meg a munka
ügyi szervekkel. Részt vettünk a Start közmunkaprogra
mokban, a közmunkaprogramok (közcélú, közhasznú)
összehangolásában. 2011 és 2014 között 2769 munka
szerződést kötöttünk, összesen 2053 fő foglalkoztatását
biztosítottuk. 970 millió Ft munkabért és hozzá kapcsolódó
járulékot fizettünk ki az elmúlt 4 esztendőben. A közfoglal
koztatásban igyekeztünk értékteremtő feladatokat elvégez
ni: mezőgazdasági tevékenységben növény, ill.
állattenyésztéssel foglalkoztunk. (Biztosítva pl. ezzel a
közétkeztetéshez a biztonságos növényi és hús alapanya
gokat.) Járdaépítést valósítottunk meg több kilométeren.
Ingatlant, eszközöket, járműveket vásároltunk. Útfelújításo

kat végeztünk. Illegális hulladéklerakókat számoltunk fel.
Az országban egyedülállóan turisztikai mintaprojektet való
sítottunk meg. Sőt helyi termékeket állított elő és hagyo
mányőrzést is végzett a csipkeveréssel foglalkozó
munkacsoport. Közfoglalkoztatás keretében a beruházások
értéke: 253 millió Ft volt.
A közfoglalkoztatásnak a fentieken túl több pozitív hatása
is van. Anyagi szempontból a közfoglalkoztatást 100 %os
ill. 95 %os támogatási intenzitás jellemzi, míg a segélyek
esetében 80 %os a központi támogatás, amelyben az ön
kormányzat a feladat ellátásakor részesül. Az sem mindegy
a lakosok részéről, hogy 22.800 Ftos foglalkoztatást he
lyettesítő támogatásban vagy ennél azért magasabb köz
foglalkoztatási bérben részesülnek. Természetesen ezen a
területen is rengeteg feladat vár ránk, hiszen a mármár
nagyüzemi foglalkoztatáshoz az önkormányzatnak nem
mindig áll rendelkezésére a megfelelő személyi illetőleg
technikai feltétel. Ezt sajnos többen is megpróbálják ki
használni, a munkát elkerülni. Fontos, hogy a képviselő
testület felvállalta az ilyen nagyságrendű közfoglalkozta
tást, mivel – sajnálatos módon – a piaci alapú
foglalkoztatás igenigen szerény mértékben van jelen tele
pülésünkön, különösen, ha az álláskeresők számát
vesszük figyelembe.

Megvásároltuk a „Szegényházat”, savanyító üzemet hozunk létre benne



Az önkormányzat támogatta a pályakezdő munkavállalók
foglalkoztatását: diákmunkát, diákok foglakoztatását is
megszerveztük. Az önkormányzatnál valamint a Tiszató
Strand Nonprofit Kft.nél 98 fő dolgozott.

Szociális szövetkezetet alapítottunk a jövőbeni foglalkozta
tások elősegítésére.

A pénzügyi stabilitás megteremtése lehetőséget biztosított
a teljes abádszalóki intézményrendszerben a 6 órás foglal
koztatások megszüntetésére. Ma már minden intézménye
inkben dolgozó munkatársunkat teljes munkaidőben
foglalkoztatjuk.

Létrehoztuk a Tiszató Strand Nonprofit Kft.t, amely bizto
sította a turisztikai feladatok és a közművelődési feladatok
ellátását. A turisztikai foglalkoztatás szempontjából ez a
vállalkozás a térség egyik legjelentősebb gazdasági társa
sága. A foglalkoztatás elősegítése érdekében valamint a
turisztikai feladatok megvalósításához az idegenforgalmi
adóbevételeket és a hozzá kapcsolódó állami támogatáso
kat átadtuk több mint 60 millió Ft értékben a Tiszató
Strand Nonprofit Kft.nek.

Infrastruktúra

2013. július 19én Kunhegyesen ünnepélyes keretek között
indítottuk el a két várost, Abádszalókot és Kunhegyest érin
tő szennyvizes beruházást. Az Abádszalók életében törté
nelmi jelentőségű fejlesztés eredményeként egy új
korszerű és megfelelő kapacitású szennyvíztisztító telep is
létesült, mely az árvízi eseményektől függetlenül biztonsá
gosan működtethető. A fejlesztéssel a csatornahálózat lefe
dettsége Abádszalókon 91 százalékra növekedett. A
csatornázottság növekedésével megszüntetésre kerülnek a
kifogásolható vízzáróságú szippantott szennyvíztároló ak
nák. Abádszalókon csökkent a talajvízszennyezettség, eb
ből következőleg pedig a befogadó Tisza helyi eredetű
szennyeződése.

Külön öröm, hogy a beruházás támogatási intenzitása
megnövekedett. Az AbádszalókKunhegyes közös szenny
vízelvezetési és tisztítási projekt támogatási szerződésé

nek megkötését követően felülvizsgálatra került a projekt
költséghaszon elemzése, melynek elfogadását követően a
projekt támogatás intenzitása 82,77%ról 94,99%ra emel
kedett, ezáltal jelentősen lecsökkent a saját forrás össze
ge. Ezen önerő hazai forrásból történő finanszírozására is
eredményesen pályázott a megvalósító Társulás 2013ban,
így tovább csökkent a lakosság által biztosítandó saját for
rás, melynek köszönhetően az Abádszalóki Víziközmű Tár
sulat az érdekeltségi hozzájárulást a 285.000 Ftról
202.350 Ftra lecsökkentette, megszüntetve az eddig rend
szeresen fizető ingatlantulajdonosok fizetési kötelezettsé
gét.

2014. augusztus végén pozitív elbírálásban részesült a
fennmaradó önerőre vonatkozó pályázatunk, így tovább
csökkent a lakosság által létrehozott víziközmű társulat fi
nanszírozandó összkiadása.

Köszönet illeti a várostörténeti szempontból kiemelkedő
beruházás megvalósításáért minden az ügyért tevékeny
kedőt: a korábbi településvezetést, a jelenlegi önkormány
zatot, a hivatal szakmai apparátusát, a víziközmű
társulatot, a pályázat elkészítésében, a tervezésben közre

működő szakembereket, a kivitelezőket! Köszönjük a la
kosság türelmét, amellyel a kellemetlenségekkel járó
munkálatokat elviselték! A szennyvízhálózatra a rákötések
a település több pontján megkezdődtek, biztos vagyok
benne, hogy a pályázatban vállalt rákötési kötelezettsé
günket teljesíteni fogjuk.

Az egészséges ivóvíz biztosítása: A törvényi előírásoknak
megfelelően Abádszalók a vízi közművagyonát visszakapta
a TiszaVíz Kft.től. Azt jelenleg bérletiüzemeltetési szer
ződéssel a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemelteti.
A Zrt. vállalta, hogy a Tiszavíz Kft.től munkaügyi jogutód
lással a víziközműszolgáltatási tevékenységre vonatkozó
munkajogviszonyban álló munkavállalókat átveszi. Az átál
lás és a szolgáltatás ez elmúlt időszakok tapasztalatai
alapján zavartalan volt.

A várostörténeti jelentőségű szennyvízberuházás kezdete



Az AbádszalókTiszaroff Közös Ivóvízminőségjavító Ön
kormányzati Társulás által megvalósítás alatt álló Abádsza
lókTiszaroff Ivóvízminőségjavító Projekt keretében a
település ivóvize vas, mangán, ammónium és arzén tartal
mának kezelése történik. A szükséges ivóvízmennyiség
biztosítása érdekében új kút fúrása tervezett, továbbá a
meglévő kutak felújításával, szükség esetén eltömedékelé
sével a kútállomány is rendezésre kerül. A projekt során
körvezeték építések, vezetékcserék is megvalósításra ke
rülnek, valamint egy teljes szivacsdugós hálózatmosatás,
mely beavatkozásoktól szintén várjuk az ivóvíz javulását.
Az 500 milliós projekt jelenleg tervezési szakaszban van, a
megvalósítás várható befejezése 2015 nyara.

A Tiszavölgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás hat te
lepülés  köztük Abádszalók  csapadékvízelvezető rend
szerének fejlesztését végzi. Városunkban 20 utcában a
település gyűjtőútjainak, valamint mély fekvésű pontjainak
vízelvezetése valósul meg közel 450 millió Ft összérték
ben. A 100 %ban támogatott fejlesztés várhatóan október
végére megvalósul.

Belterületi utak karbantartását folyamatosan végeztük: 15
utcában végeztünk útkarbantartási munkálatokat több mint
3000 m2en, 14,2 millió Ftból. A szennyvízberuházást, a
csapadékvíz beruházást valamint a járdaépítést követően a
szelesi településrész útjainak (Nagynyárfa, Május 1 út) a
felújítása, aszfaltút építése megtörtént. A „Szelest” a szaló
ki óvodával összekötő Tópart úton új aszfalt utat építettünk.
Az útépítési beruházások 70 millió Ft értékben valósultak
meg. A köztemetőben az új parcellák megközelítését új út
építésével segítettük elő.

Abádszalók–Kunhegyes közötti útszakasz felújítása meg
történ 615 millió Ft értékben.
Ezen útszakasz rendbetétele turisztikai szempontból és a
régió gazdasági fejlődése szempontjából is egyaránt ki
emelt fontosságú volt, hiszen a Tiszató megközelítését
nagyban megkönnyíti.

Több kilométer hosszan járdaépítés valósult meg 100 %os
támogatással a start mintaprogram keretein belül. (Ezüst
kalász út, Balassi Bálint utca, Deák Ferenc út, Füredi út,
Előd és Szabolcs utca, Széchenyi út, István király út, Tó
part út.) Parkolót építettünk a Szolgáltató háznál, az Általá
nos Iskolánál és az Abádi Óvodánál.

A közösségi közlekedés autóbuszöbleinek a fejlesztése
keretében 15 új autóbusz megálló épült 40 millió Ftos be
ruházással. A buszmegállók az alábbi helyeken épültek:
Füredi út (Temetőnél) 2 db autóbuszváró építés és busz
öböl rekonstrukció, Füredi út (Ezüstkalász utcánál) 2 db
autóbuszváró építés és buszöböl rekonstrukció, a Balassi
utcában 2 db autóbuszváró, az Ezüstkalász utcában 2 db
autóbuszváró, az István király utcában 4 db autóbuszváró,
a Széchenyi utcában 2 db autóbuszváró, a Bem József ut
cában 1 db autóbuszváró.

Jogszabály által előírt kötelezettségünknek tettünk eleget a
Városháza akadálymentesítésének megvalósításával. A
közel 30 millió Ftos beruházás során akadálymentes par
koló, az épületet megközelítő rámpa, valamint vezetősávos
járdaburkolatok és lépcsők épültek, a közlekedők és az
emeleti irodák újraburkolása mellett cseréltük a belső nyí
lászárókat, valamint az emeleten került kialakításra az aka
dálymentes vizesblokk. A szintkülönbségek áthidalására
liftet építettünk, valamint a nagyterembe személyi emelőt
helyeztünk el.
Látássérülteket fali vezetősávok, információs táblák, irodá
kat és egyéb helyiségeket jelző táblák, hallássérültek a

pénztárnál elhelyezett indukciós hurok segíti ügyük elinté
zésében.

A szociális főzőkonyha fejlesztése: 54 millió Ftból valósult
meg. A meglévő 188 m2es főzőkonyha felújításával és 42
m2es bővítésével egy korszerű a mai szabályoknak meg
felelő 200 adagos főzőkonyha létesült. A régi épületrész
ben található konyharész jelentős változását a légtechnikai
fejlesztés jelentette a korábbihoz képest, amely nemcsak a
levegőelvezetést, hanem a folyamatos friss levegő beve
zetését is biztosítja. Önálló helyiséget kapott a 20 adagos
bölcsődei főzőkonyha. A főzéshez szükséges nyersanya
gok elkülönített tárolásához különkülön helyiségben földe
sáru raktár, szárazáru raktár, illetve hűtő tároló létesült, az
utóbbiból közvetlenül közelíthető meg a hús előkészítő, il
letve a zöldség előkészítő. Az építési munkák mellett jelen
tős konyhatechnológiai fejlesztést is megvalósítottunk, így
egy teljesen modern konyhában kezdődhetett meg a szoci
álisan rászorultak és bölcsődések meleg étellel történő el
látása.

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat épületének
beruházása is megvalósult. A projekt eredményeként 95%
os európai uniós támogatással közel 40 millió Ftos össz
költségvetéssel végre sikerült Abádszalókon a családsegítő
és gyermekjóléti szolgálat szakmai feladatait méltó helyen,
XXI. századi körülmények között ellátni.
A teljeskörűen akadálymentesített létesítményben a szak
emberek különálló irodákban tudják fogadni ügyfeleiket, a
nagy alapterületű foglalkoztató pedig kiváló lehetőséget
biztosít csoportfoglalkozások megtartására. Az építési be
ruházás mellett bútorok, elektronikai berendezések és a
foglalkozásokat segítő egyéb eszközök is beszerzésre ke
rültek a beruházás megvalósításakor.

13 millió Ftból valósult meg a piactér térkövezése és a pa
vilonok építése. Az árusítóhelyek 900 m2 felületén térbur
kolat épült, egyúttal ennek a felületnek a vízelvezetése is
megoldódott. A beruházás tartalmazta a meglévő vizes
blokk felújítási munkáit is. A piactéren az önkormányzat
megvásárolta a régi felvásárlói iroda üzletrészét, így sike
rült megszüntetni a közös tulajdont, ezáltal biztosítani a pi
actér további fejlesztési lehetőségét is.

Megújuló energia felhasználása a városháza fűtéséhez,
kazánház építése: a 8 millió Ftos beruházás a Polgármes
teri Hivatal fűtéskorszerűsítését szolgálja.
A gázfűtés kiváltására alkalmas „aprítékos kazán” került
beszerzésre. Az aprítékot a Start mintaprojektben megter
melt 12 hektáros energianyár ültetvény biztosítja.

Füredi úti hulladéklerakó rekultivációjával sikerült a méltat
lan állapotban lévő szeméttelepet megszüntetni.
A rekultiváció 52 millió Ftból valósult meg.

Nagyüzemi közfoglalkoztatás



A napokban kerül kiépítésre a városban a betörések, lopá
sok elkerülése érdekében valamint a lakosság, a települé
sen dolgozók, a településre látogatók biztonságérzetének
növelése érdekében illetve a jogsértések visszaszorítására
kamerás megfigyelőrendszer a város 12 pontján 7,1 millió
Ftból. A kamerák elhelyezése: Füredi út  Kunhegyes felőli
vége 1 db, Füredi út  Tiszaderzs felőli vége 1 db, Attila ut
ca  József Attila utca kereszteződés (szalóki gátfeljárónál)
1 db, István király utca  József Attila utca kereszteződés 2
db, Deák Ferenc utca  Arany János utca kereszteződés 2
db, Deák Ferenc utca  Piactér kereszteződés 1 db, Deák
Ferenc utca  Füredi út kereszteződés 2 db, Füredi út 
Ezüstkalász utca kereszteződés 1 db, Füredi út  Balassi
Bálint utca kereszteződés 1 db, A beruházás során a 12 db
IP kamera felszerelése és beüzemelése mellett beszerzés
re kerül nagy háttérkapacitásokkal rendelkező számítógép
szünetmentes tápegységgel, a folyamatos adatrögzítés ér
dekében, továbbá egy rendszámfelismerő kulcs is, amely 4
kameránál azonosíthatja az úton közlekedőket.

Oktatás

A közoktatási rendszer szerkezeti és finanszírozási rend
szerének valamint a köznevelés egészének az átfogó át
alakítását kormányzati döntések indukálták. A város
önkormányzata rendkívül fontos döntéseket hozott az okta
tási területen bekövetkező igen jelentős változásokból fa
kadóan.

A Kovács Mihály Általános Iskola a tanulólétszámát tekint
ve a tankerület, a járás legnagyobb iskolája, a város kultu
rális és közösségi életében központi szerepet játszik.

Az iskola fenntartásával működésével kapcsolatban az el
múlt négy év történéseit két részre kell bontani: 2010.
szeptemberétől 2013. januárjáig terjedő időszakra valamint
2013. január 1től napjainkig.

Az iskola felújítási pályázatát lezártuk, majd a pályázathoz
kapcsolódóan, az informatikai infrastruktúrájának fejleszté
se területén a fenntartási időszak feladatait láttuk el. A
módszertani és strukturális fejlesztések megvalósításával
az iskola működési hatékonyságának javítása került a kö
zéppontba. Bár a pénzügyi lehetőségeink ebben az idő
szakban rendkívül szűkösek voltak, támogattuk a
pedagógiai kezdeményezéseket. A nagy létszámú évfolya
mon a korábbi osztályösszevonást megszüntettük a gyer
mekek megfelelő oktatásanevelése érdekében.
A megnövekedett napközis igények ellátásához növeltük a
csoportok számát.
Nagy hangsúlyt fektettünk a tanórán kívüli tevékenységek
támogatására. (Tanulmányi versenyek, backamadarasi
cserekapcsolat elmélyítése, folytatása, a lengyel testvérte
lepüléssel diákcsere kapcsolat kialakítása, nyári táborozta
tás támogatása, képzőművészeti alkotótábor létrehozása,
iskolai rendezvények támogatása, pl. Alapítványi Bál, Isko
lagála.)
Az iskolát fenntartó önkormányzatunk az oktatási feladatok
ellátása érdekében a rendkívül nyomasztó gazdasági kör
nyezetben is (pl. a 2012es válságköltségvetésben) több
mint 60 millió forinttal egészítette ki az általános iskola költ
ségvetését.
2012ben személyi változások is történtek az intézmény
életében, 2012. március 1jétől Gyányiné Székely Viola ve
zeti az intézményt.

2013. január 1től a fenntartói jogok, működtetési feladatok
átadására került sor a Kunhegyesi Tankerületnek. Ez a fo
lyamat az önkormányzat, az iskola vezetőségének és ügy
intézőinek összehangolt munkájával zajlott.

Szakmai oldalról a tankerület irányítja a mindennapi mun
kát, míg a működtetési feladatok ellátásában az eddigi ki
szolgáló háttérintézmény, a Városüzemeltetés továbbra is
nélkülözhetetlen feladatokat lát el. Karbantartási feladatok
kal, fűnyírással, festéssel, technikai jellegű szolgáltatások
kal segítjük az iskola és a tankerület munkáját,
biztonságérzetet adva az intézmény dolgozóinak, a tanu
lóknak.

Az állami fenntartásba vételen túl a köznevelést érintően
új átfogó törvényi rendelkezés lépett életbe. 2012. szep
temberétől bevezetésre került a mindennapos testnevelés
felmenő rendszerben, tehát az akkori ötödik és első évfo
lyamon és azóta minden tanévben az új évfolyamokon
minden nap van a tanulóknak testnevelés órája. A tanulók
egészséges életmódra nevelésében a testmozgáson kívül
a helyes étkezésre való nevelés eszközeként iskolánkban
működik az Iskolatej és az Iskolagyümölcs program.

2013. szeptemberétől bevezetésre került az új Nemzeti
Alaptanterv. Kötelező tárgyként jelent meg az erkölcstan
vagy hit és erkölcstan a szülők választása alapján. Isko
lánkban a Magyarországi Református Egyház és a Ma
gyar Katolikus Egyház folytat hitoktatást.

Az első osztályosok kivétel nélkül ingyen kapták meg a
tankönyveiket. Ebben a tanévben ez már két évfolyamot
érint. A munkafüzetek újak, a tartós könyvek azonban az
iskola könyvtári állományából állnak a tanulók rendelkezé
sére.
Bevezetésre került a pedagógus életpálya modell, mely két
pilléren nyugszik. Egyrészt a pedagógusok béremelést
kaptak, ill. a további előmeneteli rendszer munkájuk minő
sítéséhez kötődik. Az iskolában az ehhez szükséges peda
gógus portfóliót 7 pedagógus készítette el. Ők 2015. január
elsejétől magasabb besorolásba kerülnek.

A Hat Szín Virág Óvoda 2007 óta működik Intézményi Tár
sulásban a társult önkormányzatok megelégedésére. 2013.
szeptemberében a tiszaszőlősi tagintézmény kivált, így a
maradó tagintézmények Tiszaörs, Tiszaigar, Nagyiván, és
Tiszaderzs alkotják a Hat Szín Virág Óvodát.
A társulás szakmai munkáját jól szervezett, irányított szak
maiság jellemezi, melynek célja a társadalmi elvárásoknak
minél eredményesebb megfelelés.

Helyi óvodánk profilja a természeti és társadalmi környezet
megismertetésére, megszerettetésére való nevelés. Ez a
program kiegészült a Kompetencia Alapú Neveléssel, az
Integrációs Pedagógiai Programmal, és elkészült a város
és intézményeinek Esélyegyenlőségi Programja. Az integ
rációs nevelésben résztvevő gyermekek segítséget kapnak
hátrányaik csökkentésében, felzárkóztatásban és esély
egyenlőségeik megteremtésében.

Folyamatban az ivóvízminőségjavítás



Az óvoda közéleti tevékenysége városi ünnepségeken,
rendezvényeken aktív. A tájékoztatás szélesebb körét ki
használva az Abádszalóki Hírnökben és az önkormányzat
honlapján is megjelentek.
A 2013ban életbe lépő Köznevelési Törvény változásokat
hozott óvodapedagógusaink bérezésében is, mely az er
kölcsi elismerés mellett pozitív anyagi változást jelentett.
Bevezetésre került a pedagógus életpálya modell, melynek
keretében nyolc óvodapedagógusunk nyújtotta be két lép
csőben pedagógus portfólióját.

Az állam által finanszírozott óvodai dolgozói létszám nem
támogatja logopédus foglalkoztatását, de a gyermekek ér
dekeit szem előtt tartva önkormányzati költségvetésből fi
nanszírozzuk óvodánkban a logopédiai fejlesztőmunkát. Az
évekkel ezelőtti megszorító intézkedések kapcsán az óvo
dai dajkák munkaidejét hat órára csökkentette a fenntartó,
és a 2014es sikeresebb önkormányzati gazdasági pozíció
nak köszönhetően a nyolcórás munkaidőt visszaállítottuk.

A többi intézményhez hasonlóan az óvodákban is közcélú
foglalkoztatottak segítik a feladatellátást.
Óvodáink eszközellátottsága és felszereltsége az uniós kö
vetelményeknek is megfelelő, kulturált, akadálymentesített,
otthonos, amelyben gyermek és ott dolgozó jól érezheti
magát, melyre büszke lehet minden abádszalóki.

Az Ember Mária Könyvtár közel 30 ezer könyvvel, kiad
vánnyal várja az olvasókat, érdeklődőket. Az országos Má
raiprogramnak köszönhetően közel 300.000 Ft összértékű
állománnyal gyarapodott a könyvtár. A hagyományos
könyvtári munka mellett a nyári turisztikai programokba is
bekapcsolódott az intézmény a Nagy Strand Könyvtár elne
vezésű programmal. Az intézmény épületének állagát az
idei esztendőben sikerült egy kisebb felújítással, karbantar
tással, külsőbelső festéssel megóvni.

Egészségügy, szociálpolitika

Az egészségügy az egyik legfontosabb alapellátás Abád
szalókon. Abádszalókon a nehéz gazdaságitársadalmi
környezetben is biztosították az egészségügyi valamint a
szociális területen dolgozó szakemberek a feladatellátást.
Hálás köszönet az áldásos munkájukért!

A fenti nehézségek mellett nem várt események is nehezí
tették az egészségügyi ellátást. Dr. Herédy Dezső házior
vosunk egészségügyi problémája miatt több hónapig
kiesett a feladatellátásból. Az abádszalóki lakosok szak
szerű ellátásához szükség volt Dr. Bagi Imre emberfeletti
helyettesítő munkájára. Ezúton is valamennyi abádszalóki
nevében köszönjük a település lakosaiért a helyi egészség
ügyben végzett óriási jelentőségű gyógyító munkáját, segít
ségét!

A központi orvosi rendelő 100 milliós beruházása befeje

zésre került. A megvalósításhoz nyert pályázati támogatást
a tervezettől jóval magasabb összegben kellett biztosítani.
Jónéhány technikai problémát kellett orvosolni az épület
ben, de európai uniós követelményeknek megfelelő körül
mények közé kerülhetett a betegellátás.

Az új épületben kapott helyet 2011. februárjától a két fel
nőtt háziorvosi körzet a fogorvosi ellátással együtt. Kiváló
körülmények közé került az orvosi ügyelet is itt.

A gyermekorvosi ellátást Dr. Matus Mária gyermekgyó
gyász szakorvos biztosítja a saját tulajdonú gyermekorvosi
rendelőjében.

2013. január 1től az orvosi ügyelet ellátási területe meg
változott: Tiszabura és Abádszalók települések ellátásáért
felel az abádszalóki ügyelet. A feladatellátást a legnehe
zebb időszakokban is biztosítottuk, a jövőben is biztosítjuk,
ennek érdekében fejlesztéseket is tervezünk. Az orvosi
rendelő teljes energiaellátásának kiserőművel történő biz
tosítása valósítható meg napelemrendszerrel. A 100%os
támogatási intenzitású pályázatot benyújtottuk, a beruhá
zás összköltségvetése 22 millió Ft.
Önkormányzati támogatással lehetővé vált 2014. áprilisától
a településünkön, hogy heti rendszerességgel a vérvétel
megtörténjék. Ezzel a laborba utaltak időt, pénzt takarít
hatnak meg, nem beszélve arról, hogy az utazás milyen
terhet róna a betegekre.

A védőnői szolgálat körülményein jelenleg nem sikerült ja
vítani. Azonban a Megyei Településfejlesztési Részprogram
keretében hamarosan 100%os támogatással valósulhat
meg a védőnői szolgálat fejlesztése: 50 millió Ft értékben.
A védőnői körzetekben több változás is történt. Nyugdíjba
vonult Hajdu Ferencné védőnő 2012. márciusában, majd
2013. január 1től új védőnő kezdte el munkáját Tóth Mária
személyében.

A tanácsadó megújult külsővel kezdte az idei évet az ön
kormányzati támogatásnak köszönhetően. A szakemberek
az eszközbeszerzések segítségével a legújabb módsze
rekkel tudják a 06 éves korosztályú gyermekek érzékszer
vi vizsgálatát elvégezni (látás, hallás). Fontos terv a jövőre
vonatkozóan, hogy az iskolai szűrővizsgálatok során ki
szűrt gyerekek részére szemészeti és ortopédiai szakellá
tást szervezzenek a védőnők évente, helyben,
szakorvosok bevonásával.

A szociális területet is folyamatos jogszabályi változás, át
alakulás jellemezte. A feladatellátást a változások mellett
nehezítette az abádszalóki lakosokat is rendkívül hátrá
nyosan érintő pénzügyigazdasági környezet.

Abádszalók Város Önkormányzata, Tomajmonostora Ön
kormányzattal közösen intézményfenntartó társulás kere
tében tartja fenn az Abádszalóki Remény Gondozási
Központ megnevezésű szociális és gyermekjóléti szolgál
tatásokat nyújtó intézményét.

A társulás által Abádszalókon működtetett intézményben a
személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási formák:
étkezés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás (Idősek klub
ja). Szakosított ellátási forma: a bentlakásos idősek ottho
na. Az intézmény szolgáltatásai iránti igény – a területen
dolgozó szakemberek önzetlen, áldozatos munkájából és
az ellátás magas színvonalából is fakadóan – jelentősen
megnövekedett. Ezért a Megyei Településfejlesztési Rész
program keretében az időskorúak szociális nappali ellátá
sának és házi segítségnyújtásának minőségi fejlesztése
címmel projektjavaslatot nyújtottunk be 60 millió Ftos tá
mogatásigénnyel.

15 új autóbuszmegálló épült



Bölcsődénk igen jó kihasználtsággal működik. Jelentős
személyi változások történtek az intézményben Inczédi Jó
zsefné nyugdíjba vonulását követően Kovács Józsefné
megbízott vezetőként tevékenykedett, 2014. augusztus 1
jétől pedig Somodiné Csonka Beáta vezeti az intézményt. A
megújult főzőkonyha a bölcsődés gyermekek európai szín
vonalú étkeztetésének a feltételeit is biztosítja.

2014. január 1jétől a Családsegítő és Gyermekjóléti szol
gálat intézményi működtetésében fenntartóváltás történt.
Korábban a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szoci
ális Szolgáltatója volt a fenntartó, jelenleg az intézménynek
a fenntartója az Abádszalók és Térsége Szociális Önkor
mányzati Társulás Abádszalóki Remény Gondozási Köz
pontja.

A Családsegítő Központ elhelyezése a Vörösmarty úton lé
vő új épületben megoldódott. A családsegítés a 1993. évi
III. törvény szerinti szociális alapszolgáltatások körébe tar
tozó személyes szociális szolgáltatás. Az éves forgalma a
szolgálatnak átlagosan 7800 fő volt. Főbb feladatok, ame
lyeket elláttak: aktív korúakkal való kapcsolattartás, ortopéd
rendelés megszervezése, adományprogram mentorálása,
élelmiszersegélyprogramokban való közreműködés, „Min
den Gyermek Lakjon Jól!” programban való részvétel.

Gyermekjóléti Szolgálat: A Gyermekjóléti Szolgálat munká
ját az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján végzi. Több
száz gyermekeket érintő ügyben segített a szolgálat: eset
konferencia, védelembe vett gyermekek ügyében éves fe
lülvizsgálati tárgyalás, szakmaközi megbeszélés,
családlátogatás, hivatalos ügyben közreműködés, tanács
adás, információnyújtás, pszichológiai tanácsadás.

A romló gazdasági környezetben az önkormányzat a külön
böző szociális ellátási formákkal próbált a rászoruló lakoso

kon segíteni. Az elmúlt négy esztendőben lakásfenntartási
támogatásokra 125 millió Ftot fizetett ki az önkormányzat.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 250 millió Ft
összegben került kifizetésre. Önkormányzati segélyekre,
eseti segélyekre, közgyógyellátásra, beiskolázási támoga
tásokra: 180 millió Ftot biztosítottunk a rászorulóknak.

1274 fő részére 14,4 millió Ft értékben biztosítottunk tűzifa
támogatást. Jégkár támogatásban 513 fő részesült 61,3
millió Ft értékben. Nyári gyermekétkeztetésben az elmúlt 4
esztendőben 1207 gyermek vett részt. Az étkeztetés bizto
sítására 26,6 millió Ftot fordítottunk. Abádszalókon 2700
háztartás részesült több mint 22 tonna EU élelmiszerado
mányban. A Magyar Vöröskereszt jóvoltából 320 család ré
szesült ingyenes vetőmagban. A „Minden Gyerek Lakjon

Jól!” Alapítvánnyal együttműködve 641 család részére jut
tattunk vetőmagot illetve kisállatokat.

Idegenforgalom

Szervezési területen a legfontosabb önkormányzati döntés
e területen az volt, hogy az AVÜSZ Kft. csődje illetve fel
számolási eljárása miatt a képviselőtestület a feladatot a
Tiszató Strand Nonprofit Kft.hez delegálta. Ez a vállalko
zás biztosította a turisztikai feladatok és a közművelődési
feladatok ellátását. A turisztikai feladatok megvalósításához
az idegenforgalmi adóbevételeket és a hozzá kapcsolódó
állami támogatásokat átadtuk teljes egészében, több mint
60 millió Ft értékben, a Tiszató Strand Nonprofit Kft.nek.

Szállóvendégeinknek ingyenessé tettük az Abádszalóki
Nyár programjait. Kedvezményessé, a térségben talán a
legolcsóbbá a belépőjegyeink árait. Az abádszalókiaknak
ingyenessé tettük a szabadvízi strandot.
Sajnos talán a turisztikai területet érintette leginkább a
pénzügyi válság, érzékelhető a lakossági vásárlóerő csök

A 200 adagos főzőkonyha új konyhatechnológiával



kenése, az emberek pénzügyi helyzetének a romlása.
Ezért lerövidültek a nyaralással töltött időszakok, ezek is
többnyire a hétvégére tolódtak.

A Tiszató Strand Nonprofit Kft. fenntartási feladata lett a
Művelődési Ház és FaluházBabamúzem működésének a
biztosítása is. A 2010ben bezárt Művelődési Házat bár
visszafogottabban, de a hagyományos művelődési szintek
re, kiscsoportos foglalkozásokra sikerült megnyitni. A pénz
ügyi lehetőségek javulásával kívánatos lenne a Művelődési
Ház feladatkörének, tevékenységének a szélesítése.

A FaluházBabamúzeum működését a legkritikusabb gaz
dasági időszakokban is biztosította a kft. A Babamúzeum
elsősorban Steigauf Józsefné lelkiismeretes értékteremtő
és gyűjtőmunkájának köszönhetően egyedi módon bővítet
te Abádszalók turisztikai kínálatát, vitte Abádszalók jó hírét
ország, sőt világszerte az elmúlt ciklusban is.

Komplex turizmusfejlesztés Abádszalókon, a Tiszató
élményközpontjában címmel turisztikai pályázat került be
nyújtásra. A strand alapinfrastruktúrájának fejlesztésén túl
új szolgáltatások bevezetését tervezzük. A projekt során a
strand fogadóépületének rekonstrukcióját, új vizesblokkok,
kerékpár és babakocsi tároló építését, mentett és mentet
len oldali sétányok kialakítását pihenő szigetekkel, ivóku
takkal, rekreációs parkokkal, játszóterekkel valósítanánk
meg. A pihenőszigeteknél információs táblák elhelyezését,
a főbejáratnál aquascript információs táblarendszer kiépíté
sét tervezzük. A területen szolgáltatókkal összefogva új
elemként gyermek csúszdarendszer kialakítása is tervezett.
Projekt összköltsége 387 millió Ft. A pályázat elbírálás alatt
áll.

Több mint egy esztendős előkészítő munka után az
1956/2013 (XII.17.) sz. kormányhatározattal ingyenesen
Abádszalók Város Önkormányzatának tulajdonába került a
Füzes Camping és Strandfürdő. A kemping forgalmi értéke
kb. 450 millió Ft. Visszaszerzésével óriási lehetőségek nyíl
nak meg Abádszalók előtt a turizmus fejlesztése területén.

Magyarország Kormánya a Nemzeti Köznevelési Infra
struktúra Fejlesztési Programról szóló 1086/2014 (II. 29.)
sz. kormányhatározattal döntött tanuszodák, tornatermek,
tantermek építéséről. Abádszalókon 25*15 méteres, 190
cm mélységű mozgatható fenekű, feszített víztükrű fedett
uszoda megvalósítása javasolt. A beruházás összege kb.
200 millió Ft, helyszíne a Füzes Camping területe. A tan
uszoda beruházást előkészítő együttműködési szerződé
sének aláírása valamint a beruházási helyszín felmérése,
bejárása megtörtént. A program keretében megvalósítandó
abádszalóki tanuszoda beruházásával összefüggő köz
igazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyil
vánításáról a kormány éppen a napokban dönt.

Több magánberuházás is erősítette Abádszalókot a turisz
tika területén, így például I. osztályú design panzió létreho
zása 172 millió Ft megítélt támogatással. A fejlesztés
során egy meglévő épület került átalakításra illetve bőví

tésre, valamint egy saját strand, úszóművel bár került ki
alakításra, továbbá lehetőség nyílt kerékpárkölcsönzésre
és állószörfözésre.
Térségünkben rendkívül fontos a Komplex Tiszató Projekt
6,6 milliárdos beruházása. A program egyik kiemelt célja a
tározó ökológiai egyensúlyának a hosszú távú megterem
tése. A megfelelő áramlási viszonyok kialakítása a jövőben
is biztosítja a Tiszató fenntarthatóságát.

Horgászturizmus szempontjából kiemelten fontos a Nagy
kunságifőcsatorna horgászhatósága a Tiszatóhoz kap
csolódó engedéllyel. Ezt a célt az önkormányzati tulajdonú
Tiszatavi Sporthorgász NKft.vel közösen kívánjuk elérni.

Az Abádszalóki Öbölben, a Nagykunsági Főcsatorna torko
latánál a 2010ben megépült viharjelző után másodikként
2012ben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Informatikai Főosztálya beruházásaként, a Rádiós Segély
hívó és Infokommunikációs Országos Egyesület kivitelezé
sében megvalósult és az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság rendszerébe állítva beüzemelésre került a

Ma már Abádszalóké a Füzes Camping



turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű strandi viharjel
ző több mint 10 millió Ft. értékben. A rendszert az Orszá
gos Meteorológiai Szolgálat adatai „vezérlik”.
Az így felállt rendszer fokozott biztonságot jelent a vízfelü
letet igénybe vevők számára (vízi járművek, strandolók,
horgászok, stb.)

Elindult a Tiszatavi templomok útján című projekt kereté
ben Abádszalóki közigazgatási területén lévő két templom.
Az abádszalóki „Belsőfalusi” református templom
39.510.395 Ftból újul meg míg a Pusztatomaji kápolna
43.821.372 Ftból épül újjá. A „Tiszatavi templomok útján”
elnevezésű tematikus túraútvonal létrehozásának átfogó
célja, hogy a JászNagykunSzolnok megyére jellemző
gazdag és sokrétű egyházi emlékanyagra, örökségre ala

pozva felújított egyházi helyszínek és magas minőségi
színvonalú turisztikai szolgáltatásokkal rendelkező komplex
turisztikai attrakció létrehozásával hozzájáruljon a megye
és a régió versenyképességének növekedéséhez.
A projekt keretében egy tematikus útvonalat alkotna a kis
térség több településének már felújított, felújítás alatt vagy
jövőben e forrásból, vagy más forrásból felújítandó egyházi
kegyhely, imahely.

A jövőben rendkívüli jelentőségű, hogy a turizmus területé
re minél több európai uniós forrás jusson. Sajnos a most
lezárult európai uniós ciklus forráslehetőségeit a turizmus
területén Abádszalóknak nem sikerült igazán eredménye
sen kihasználni, ezáltal hátrányba kerültünk. A turisztikai
fejlesztésekre vonatkozó rendkívül nagy forrásigényű el
képzeléseket elkészítettük, azokat a tervezési fejlesztéspo
litikáért felelős szervekhez eljutattuk, akik a programozási
anyagaikban ezeket szerepeltetik.

Igazgatás

A hivatal akadálymentesítésével valamint az, hogy a Csa
ládsegítő Központ önálló épületbe költözésével javult a fel
adatellátás elhelyezése.
Igazgatási területen a legnagyobb kormányzati változás,
amely Abádszalókot is érintette, a járási rendszerek felállí
tása volt. Abádszalók Városa Tiszabő, Tiszaroff, Tisza
gyenda, Tomajmonostora, Tiszabura és Kunhegyes
településekkel együtt Kunhegyesi székhellyel, a Kunhe
gyesi Járáshoz tartozik. A járás, mint államigazgatási szint
30 évnyi szünet után kerül ismét kialakításra, a kormányzat
„Jó Állam” programján.
A járás feladata, hogy az állampolgárokhoz közelebb kerül
jenek az állam és az állampolgárok közötti ügyek intézése,

lehetőség szerint az államigazgatási ügyek a lakóhelyen,
illetve a lakóhelyhez közel bonyolódjanak. Célkitűzés volt,
hogy a járáson belül a járási székhelyek a településektől ne
legyenek távolabb 30 kmnél, valamint az állampolgárok
számára könnyen megközelíthető legyen. Az országban
175 járás került kialakításra, valamint 23 budapesti kerületi
hivatal.

A járások kialakításával a helyi önkormányzatoktól neveze
tesen a jegyzőktől elkerültek bizonyos hatáskörök, így a
közgyógyellátási igazolvány kiadásával kapcsolatos ügyek,
az időskorúak járadékával, valamint az egyes gyámható
sági tevékenységek. A szabálysértési ügyek már 2012. áp
rilis 1től a járási hivatalok feladatkörébe kerültek. A járási
hivatalok létszámmal történő feltöltése érdekében országo
san mintegy tízezer köztisztviselő folytatja a fővárosi és
megyei kormányhivatal szervezeti egységeiként felálló já
rási, kerületi hivatalokban a munkát.

Városunkat öt fő köztisztviselő átadása érintette, körjegy
zőség szintjén hat fő, illetve az aljegyzőként tevékenykedő
Páldiné Dr. Ágoston Lívia került a járási hivatal élére.

Starttraktor
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Természetesen nem jelenti a járási hi
vatalok létrejötte, hogy az ügyekben
Kunhegyesre kell járni, hiszen telepü
lésünkön, a polgármesteri hivatal épü
letében állandó kirendeltség működik,
így az okmányirodai ügyintézés kivé
telével, helyben lehet az ügyeket in
tézni.

További változás, hogy a mostani ok
mányirodák bázisán, Kunhegyesen
hamarosan megnyílnak az ún. kor
mányablakok, melyekben közel 2500
ügyet lehet egy helyszínen elintézni.
Az abádszalókiak számára kevésbé
szerencsésen alakult a földhivatali
rendszert érintő átalakítás, mivel Ti
szafüredről Törökszentmiklósra került
az ügyintézés.

Összegzésül 2013. január 1jével is
mét létrejöttek a Magyar Közigazgatás
egykor szerves egységeként működő
járási hivatalok, ahová többek között
gyámügyekkel, egyes szociális és
gyermekvédelmi, családtámogatási,
köznevelési, állategészségügyi fel
adatokkal, illetve szabálysértésekkel lehet fordulni.

Ebben a fejezetben szólunk az Abádszalók Város Önkor
mányzati Tűzoltóságról, amelynek működését több ponton
befolyásolták a jogszabályi változások, a katasztrófavédel
mi rendszer átalakítása. Ami változatlan maradt, az a helyi
tűzoltóság belső irányítási rendszere. Vagyis a tűzoltóság
köztestületének szervezeti életét továbbra is az elnökség, a
szakmai tevékenységet a parancsnokság irányítja. Tűzoltó
ink a nehéz helyzetekben – pl. jégkár – mindig készen áll
tak Abádszalók és az abádszalókiak szolgálatára.

A technikai felszereltség színvonala
maximálisan megfelelt az elvárások
nak csakúgy mint a személyi feltéte
lek. Ebben az önkormányzat
közfoglalkoztatottakkal is többször se
gített. A város pénzügyi helyzetének a
rendezését követően pedig 2014ben
1,4 millió Fttal támogattuk a tűzoltó
ságot. A központi finanszírozási bevé
telek növekedésének pozitív
hatásaként valamint az önkormányzati
támogatásnak köszönhetően a tűzol
tóink 2014ben 10 %os bérfejlesztés
ben részesültek. Az önkormányzat
támogatta az abádszalóki gyerekek if
júsági tűzoltó táborban történő rész
vételét, ahol komoly szakmai
ismertekre tehettek szert ifjú lánglo
vagjaink.

Tisztelt Abádszalóki Állampolgárok!

Abádszalók Város Önkormányzatának
Képviselőtestületének munkájáról
hosszasan, részletesen lehetne még
tájékoztatást adni, hiszen a közel
1300 meghozott határozatot rengeteg

háttéranyag, adat, információ alapozta meg.

A tájékoztatónk végén fontosnak érezzük annak hangsú
lyozását, hogy a képviselő testület szinte minden esetben –
a szavazások 97 %ában – egyhangúlag, teljes egyetér
tésben, minden képviselő által támogatva hozta meg a
döntéseit. Ez azt igazolja, hogy a testület elé kerülő anya
gok előkészítésekor sikerült megtalálni azt a szűk mezs
gyét, amelyen a városunk haladhat és a képviselők
kizárólag Abádszalók érdekeit szem előtt tartva döntöttek.

Folyamatban a Belsőfalusi templom felújítása
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