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Tisztelt Mezőtúri Polgárok!

A most megjelenő Polgármesteri Hírlevélben szeretném tá-
jékoztatni Önöket az elmúlt évek eredményeiről, fejlesz-
téseiről, valamint az önkormányzat jelenlegi helyzetéről. 
Önkormányzatunk bevételei alapvetően két irányból érkeznek, 
egyrészt az állami normatív finanszírozásból, másrészt a saját be-
vételekből, melyek nagy részét az önkormányzati adókból befolyt 
összeg teszi ki. Ezen bevételek alapján tervezzük meg az éves 
költségvetést, mely évek óta stabil és kiegyensúlyozott működést 
tesz lehetővé. A bevételeink tervezésekor mindig nagyon óvato-
san járunk el, hiszen a kiadási oldalon csak azt lehet figyelembe 
venni, ami bevételként a számláinkon realizálódik. A kiadások te-
rén csak úgy, mint eddig szigorú költségtakarékos gazdálkodást 
várunk el minden önkormányzati szférában dolgozó vezetőtől.
Míg 2021-ben a költségvetési főösszegünk 4 352 983 928 Ft volt, 
addig az idei évben ez a szám 4 556 302 548 Ft-ra növekedett. 
Ez biztosítja a stabil működést a 2022-es évre, valamint a sa-
ját erőből történő fejlesztések megvalósítása is lehetővé válik. 
A COVID-19 gazdaságra gyakorolt hatása miatt az önkormányzati 
bevételek szempontjából is számos változást történt. A kormány 
a gépjárműadó korábbiakban önkormányzatunknál maradt ré-
szét elvonta (nagyságrendileg éves szinten 45 millió forint volt), 
illetve a helyi kis- és középvállalkozások megsegítése érdekében 
az iparűzési adó mértékét 50%-kal csökkentette. Örömteli hír, 
hogy Magyarország Kormánya az iparűzési adókiesést rendkívüli 
támogatás formájában ellentételezte önkormányzatunk részére. 
Összességében elmondható, hogy iparűzési adóbe-
vételünk 2010-hez képest (360 587 000 Ft) 2021-re 
több, mint a duplájára emelkedett (804,8 millió fo-
rint, plusz kétszer 54,9 millió forint állami kompenzáció).
2018-ban az állami engedélykérést követően 350 millió fo-
rint fejlesztési célú hitelt vett fel az önkormányzat, melyből 
2019-ben 150 millió forintot a sáros utcák arányainak csök-
kentésére fordítottunk. 200 millió forint összeg maradt a 
pályázatok többletköltségeinek finanszírozására, hiszen a 
tervezési és a kivitelezési időszak között az építőanyag árak je-
lentős mértékben növekedtek. A hitelkeretet nem használtuk 
fel teljes egészében, hiszen a Magyar Állam plusz támogatás-
sal (színházterem felújítása) és forrásráemelési kérelmünk el-
fogadásával (kerékpárút) is támogatta önkormányzatunkat.   

A megvalósult és folyamatban lévő fejlesztésekről

Zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron

A beruházás összege: 499,4 millió Ft 
A projekt sikeresen megvalósult és a város számos pontját érintette. 
- Teljeskörűen megújult a Vadászház és annak udvara. A fejlesz-
tés részeként az épület többek között külső hőszigetelést ka-
pott, az összes nyílászáró kicserélésre került, valamint a teljes 
fűtési rendszer és az elektromos hálózat is megújult. A projekt 
részeként kialakításra került egy kávézó is. A megújult épület 
számos rendezvénynek ad otthont, mint például: családi ese-
mények, esküvők és baráti összejövetelek. A Vadászház ud-
varán megvalósult a zöldterület rendezése, játszótéri és fit-
nesz-elemek kerültek elhelyezésre, valamint egy télen-nyáron 
használható 200 m2-es műjégpálya telepítése is megtörtént. 
- Az Erzsébet-ligetben tanösvény kialakítására került sor, mely 
magában foglalta a zöldterület rendezését, utcabútorok és 
fitnesz-elemek telepítését is. A tanösvény az óvodás és isko-
lás csoportok számára is lehetőséget biztosít a helyi termé-
szeti értékek megismeréséhez. A kialakított útvonal a liget 
teljes területét - esős, sáros időben is – bejárhatóvá teszi. 
- A Ligeti-tó környezete is megújulhatott. Új közvilágítási rendszer 
került kialakításra, megvalósult a tó körüli kerékpárút felújítása, 
valamint utcabútorok és sportelemek elhelyezésére is sor került. 

- A projekt részeként egy új játszótér is épült a Pető-
fi téren a gyermekek nagy örömére. A volt főiskola előt-
ti területen újabb díszburkolatú közösségi tér jött lét-
re, mely azóta számos rendezvény helyszínéül szolgál. A 
területen modern LED-es közvilágítási rendszer került kialakítása. 
- A Szabadság tér környezetében felújításra került a ke-
rékpárút, új aszfaltburkolatot kapott a Könyves Kálmán 
utca, parkolók lettek kialakítva a Petőfi Sándor utcában. 

A teljesség igénye nélkül kérem engedjék meg, hogy né-
hány jelentős fejlesztést részletesen is bemutassak Önöknek. 
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Makk József utcai idősek napközi otthona

A beruházás összege: 60,3 millió Ft

A beruházásnak köszönhetően 30 fő ellátását biztosító, teljes 
egészében akadálymentes, modern épület jött létre. A korszerű 
ingatlan a mai hőtechnikai előírásoknak megfelelően épült, nap-
kollektorok kerültek elhelyezésre, így a megújuló energiának is 
köszönhetően gazdaságosan üzemeltethető épület jött létre. A 
projekt részeként egy mikrobusz beszerzése is megvalósult, mely 
nagyban szolgálja a gondozottak kényelmét. A beruházás által 
magas színvonalon tudjuk biztosítani az idősek, rászorulók nappa-
li ellátását. A projekt sikeres befejezéséhez Mezőtúr Város Önkor-
mányzata további 9 millió forint többlettámogatásban részesült. 
Mezőtúri Városi Bölcsőde

A beruházás összege: 110 millió Ft 

A projekt eredményeként kialakításra került egy 12 fő ellátá-
sát biztosító, új nevelési egység csoportszobával, átadóval, 
mosdóval, új terasszal és újonnan kialakított játszóudvarral. A 
férőhelyek kapacitásának bővítésével célunk a bölcsődei ellá-
táshoz való hozzáférés javítása, illetve ez által a kisgyermekes 
szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése volt.
Megújult az épület külső homlokzata, megvalósult a nyílászárók 
cseréje. Az egész villamoshálózat felújításra került új villámvédel-
mi rendszerrel, lámpatestekkel együtt. A fűtés leválasztásra került 
az intézmény mellett működő óvoda rendszeréről, saját kombi 
kondenzációs kazán beszerelésével. A projekt keretében beszer-
zett új radiátorok egyedi szabályozási lehetősége biztosított, va-
lamint a használati melegvíz előállítására a napkollektorok tele-
pítése is megtörtént. A projekt 2019 szeptemberében sikeresen 
zárult, melynek köszönhetően a bölcsőde immár 60 kisgyermeket 
vár megújult, fenntartható és modern környezetben. A fejlesz-
tés szükségességét és jelentőségét is mutatja, hogy az új 12 fő 
befogadására alkalmas csoportszoba teljes létszámmal működik.

Csoda-vár Központi Óvoda energetikai fejlesztése

A beruházás összege: 138,48 millió Ft 

A projekt során a külső falak hőszigetelésére, a tető és a födém 
hőszigetelésére került sor, valamint a meglévő nyiĺászárók 
cseréje is megtörtént. A fűtési rendszer korszerűsit́ésre 
került, időjáráskövető szabályozással ellátott kondenzációs 

gázkazán beépit́ésével és új lapradiátorok felszerelésével. 
Az épület használati melegviź rendszerének korszerűsit́ése indi-
rekt fűtésű tároló beépit́ésével valósul meg, melyet a tervezett 
kondenzációs   gázkazán, illetve a napkollektorok együttesen látnak el.

 A beruházás következtében jelentősen csök-
kent az energiafelhasználás, így a korábbinál sok-
kal gazdaságosabban üzemeltethető az intézmény. 

Színházterem felújítása, mozi kialakítása 

A beruházás összege: 250 millió forint 

A projektből megvalósul a Petőfi Sándor u. 5. szám alatt találha-
tó színházterem teljes felújítása és a Szabadság Mozi kialakítása. 
Ennek köszönhetően a színvonalas színházi előadások mellett egy 
premier filmek vetítésre is alkalmas modern mozi jön létre. Az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere, Prof. Dr. Kásler 
Miklós döntése értelmében önkormányzatunk 50 millió forint 
plusz támogatást kapott a beruházás sikeres befejezése érdekében.
Továbbá ennek a pályázatnak köszönhetően újult meg 4 db tenisz-
pálya a Városi Sportcentrumban és a Mezőtúri Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár egységei is új belsővel várják az olvasókat. Meg-
történt az Ifjúsági lakótelepen egy új játszótér kialakítása. Sajnos 
az eredetileg tervezett gördeszkapálya fejlesztés nem jöhet létre. 
21 millió forint önkormányzati forrás lett betervezve a beruhá-
zás sikeres megvalósítására, ám a Tegyünk Együtt Közösségün-
kért Egyesület tagjai úgy ítélték meg, hogy a projekt végrehajtása 
túlzott önerőt igényelne. Bízom abban, hogy a TOP Plusz rend-
szerében lehetőségünk lesz a tervezett fejlesztést megvalósítani. 



3. oldalPolgármesteri HÍRLEVÉL

Kerékpárút építése Mezőtúron

A beruházás összege: 720 millió forint 

Két pályázatnak köszönhetően 
észak-déli és kelet-nyugati irány-
ból is elindult a kerékpárút épí-
tése. Jelenleg mind a két projekt 
a kivitelezési szakaszban van, a 
Sugár úton és a Kossuth Lajos ut-
cában is zajlanak a munkálatok. 
Az önkormányzat forrásráemelési 
kérelmét elfogadva Magyarország 
Kormánya közel 85 millió forint 
többlettámogatást biztosított a projekt sikeres megvalósítá-
sához. Ennek köszönhetően lényegesen kevesebb, nagyjá-
ból 2 millió forint önkormányzati önerőt kell biztosítanunk a 
több száz millió forintos beruházás sikeres megvalósításához. 
A kivitelezés befejezésével jelentősen javul a kerékpáros közleke-
désbiztonság Mezőtúron.

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

A beruházás összege: 536, 7 millió Ft 

A Karcagi Szakképzési Centrum által elnyert pályázatnak kö-
szönhetően kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a tel-
jes víz- és csatornahálózatot, az épületgépészetet, szigetelték 
a tetőszerkezetet. Akadálymentesítették a bejáratokat és liftet 
építettek az épülethez. A vizesblokkokat újracsempézték, kicse-
rélték a szanitereket, mosdókat alakítottak ki minden szinten a 
mozgáskorlátozottak részére. Elkészült a természettudományos 
szaktanterem és megvalósult a nyelvi labor átalakítása. A már 
meglévő informatikai szaktanterem új bútorokat kapott. Az isko-
laudvar is megújult, udvari bútorokat és játékokat szereztek be. 
A beruházásnak köszönhetően egy kiválóan felszerelt, a kor igé-
nyeinek megfelelő épületben zajlik az oktatási – nevelési munka. 

Teleki Blanka Gimnázium teljeskörű felújítása

A beruházás összege: 1 768, 5 millió Ft 

2019. decemberében kaptuk az öröm-
hírt arról, hogy a Teleki Blanka Gimná-
zium közel 1,4 milliárd forintból újul-
hat meg. Az építőanyag-drágulás miatt 
azonban plusz forrásra volt szükség az 
épület magas színvonalon történő felújí-
tásához, ezért Magyarország Kormánya 
további 300 millió forintot biztosított a 
Karcagi Tankerületi Központ részére beruházás megvalósításá-
hoz. Idén márciusban sikeresen lezajlott az intézményt érintő 
felújítás közbeszerzési eljárása, kiválasztásra került a kivitele-
ző, így hamarosan elkezdődhet az iskola komplex felújítása. 

Fóti utcai idősek napközi otthona

A beruházás összege: 207 millió Ft 

Új, az idősek nappali ellátását szolgáló épület kerül kialakításra a 
Fóti utca 168. szám alatt, a volt tüdőgondozó helyén. A beruhá-
zásnak köszönhetően a mai kor energetikai elvárásainak megfe-
lelő, modern épület szolgálja majd a rászoruló mezőtúriakat. Az 
épület kialakításán túl sor kerül a zöld terület rendezésére, vala-
mint az épület berendezéseinek és egy új mikrobusznak a beszer-
zésére is. A beruházás közel 75 százalékos készültségi fokon áll, 
mely a tervek szerint még az idén el is készül. A projekt célja Me-
zőtúr szociális ellátásának infrastrukturális fejlesztése és magas 
színvonalú szociális ellátáshoz való hozzáférhetőség biztosítása.

Belterületi vízrendezési projekt

A beruházás összege: 277 millió Ft 

 A belvíz hatékony elvezetése szempontjából fontos fejlesz-
tés valósulhatott meg. A Széchenyi István utca, Cs. Wág-
ner utca, valamint a Vásárhelyi Pál utcát érintően új csa-
padékvíz-elvezető rendszer került megépítésre, illetve az 
Akasztó-ér és a Ligeti-tó (Temető utcai) befogadóknál vízkor-
mányzó műtárgy került kialakításra. A beruházás hosszú távon 
kezelni tudja a belvíz hatékony elvezetését az érintett terüle-
tekről, ezzel javítva a környéken élő lakosok életminőségét. 

Belügyminisztériumi projektek

A pályázaton elnyert beruházások összege: 130 millió forint 

A Belügyminisztérium által nyújtott támogatásból valósulha-
tott meg a Városháza épület torony traktusának homlokzati 
felújítása, színezése és az ehhez kapcsolódó bádogos mun-
kák elvégzése. Szintén az említett támogatási rendszernek kö-
szönhetően kapott új aszfaltburkolatot a Makk József utca, 
valamint a Petőfi Sándor utca is ennek köszönhetően újul-
hatott meg. A támogatási intenzitás 60%-os, melyhez a hi-
ányzó részt az önkormányzat saját költségvetéséből pótolta.  
Az említett rendszerben idén is sikeresen pályázatunk 
(37,9 millió forint) így hamarosan a Tulipán utca és a Gyer-
mek-kert (Kilián) óvodához vezető bekötőút is megújulhat. 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése
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Belterületi úthálózat fejlesztése

- Az elmúlt években jelentős előrelépést tudtunk ten-
ni a város belterületi úthálózatának fejlesztése érdeké-
ben. 2018-ban került átadásra a 46-os út Mezőtúr belterü-
letét érintő 1,9 km-es szakasza, jelenleg pedig az útszakasz 
akkor el nem készült belterületi szakaszain zajlik a kivitelezés. 

- 2019-ben 350 millió forint értékben tudtuk fejlesz-
teni a belterületi útjainkat. 19 utcában építettünk út-
alapot és további 8 utcában aszfaltburkolattal zár-
tuk le a már korábbi években megépített útalapokat. 

- Az idei évben 36 utcában építünk útalapokat, melynek első üteme 
már kezdetét is vette, jelenleg a Törő Pál utcában zajlik a kivitelezés. 

- Örömteli hír, hogy várhatóan a következő év-
ben elkezdődik a rendkívül rossz állapotban lévő Kos-
suth Lajos utca felújítása, mintegy 1,7 km hosszban. 

„A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat

A pályázaton elnyert összeg: 84,9 millió forint 

A projekt célja a település közösségfejlesztési folyamatainak javí-
tása, támogatása, a helyi identitás erősítése. A projektben részt 
vevő települések: Mezőtúr, Öcsöd, Örményes, Kuncsorba, Mes-
terszállás és Mezőhék. A projekt célja, hogy fenti településeken 
megvalósuljon az alulról szerveződő lakossági kezdeményezések, 
informális és formális közösségek, civil szervezetek, klubok prog-
ramjainak támogatása, a településen élők társadalmi kohéziójának 
erősítése érdekében. A projekt egy 3 éves közösségfejlesztő folya-
matot támogat, mely várhatóan 2023 júniusában ér a végéhez.

„Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” 

A pályázaton elnyert összeg: 494,7 millió forint 

A projekt célkitűzései közé tartozott az esélyteremtés és az ak-
tív részvétel előmozdítása, a hátrányos helyzetű célcsopor-
tok felzárkóztatása, munkaerő-piacra történő integrációjuk 
előmozdítása, továbbá az egyes helyi kisközösségek progra-
mokba történő bevonása, a humán szolgáltatások fejlesztése.

Fenti célokkal összhangban a települések különböző szemlé-
letformáló programokat, képzéseket, tréningeket, preventív, 
egészségmegőrző programokat, a fiatalok tovább tanulását, jö-
vőtervezést segítő programokat, sportfoglalkozásokat, civil kö-
zösségek törekvéseit támogató programokat, klub foglalkozáso-
kat, kulturális, közösségépítő rendezvényeket valósítottak meg. 

A projekt 4 éven át biztosított forrást a közép-és felsőoktatás-
ban tanuló diákok ösztöndíj programban való részvételére. 

Mezőtúron a „Hass alkoss, gyarapíts!” elnevezésű tanulmányi 
ösztöndíj több mint 300 diáknak került odaítélésre a projekt 
keretében. Emellett a támogatási forrásnak köszönhetően va-
lamennyi konzorciumi tag közösségi terek fejlesztését, közbiz-
tonság javítását célzó intézkedéseket tett. Egyes települések 

közterületein térfigyelő kamerák beszerzésére került sort. Szin-
tén a projekt keretében valósult meg Mezőtúron az újonnan 
kialakításra kerülő ifjúsági klub működéséhez szükséges já-
ték-és eszközbeszerzés is, mellyel a cél a fiatalok közösségben 
tartása, szabadidejük hasznos eltöltésének támogatása volt.

Fentieken túl Mezőtúron egy „komplex óvodai beavatkozási cso-
mag” is megvalósult a kisgyermekek korai fejlesztésének támo-
gatása érdekében. Így került kialakításra a Csoda-vár Központi 
Óvodában egy családi szoba, amelynek során fejlesztő játékok 
beszerzése is biztosítva lett a támogatásból. Az óvodai neve-
lési szolgáltatások minőségi fejlesztését támogatták a projekt 
forrásból megvalósított játék-és eszközbeszerzések, melynek 
köszönhetően az óvodában tartott angol foglalkozásokra és ze-
nei foglalkozásokra modern és játékos oktatási anyagok állnak 
rendelkezésre a korai készségfejlesztés biztosítása céljából. 

A projekt támogatta azoknak a rendezvényeknek, programoknak a 
megvalósulását, melyek célja a kora gyermekkori szemléletformálá-
sa, a szülők és gyerekek szabadidejének közös és minőségi eltöltése: 

Így valósult meg a projekt keretében két alkalommal is a 
„Fincogó” családi sport vetélkedő, amiben az óvodásko-
rú gyerekek szüleik aktív közreműködésével vettek részt.

című projekt – Ifjúsági klub, ösztöndíjprogramok
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„Mezőtúri Járási foglalkoztatási együttműködések” című

A pályázaton elnyert összeg: 322,75 millió forint 

A program képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása 
érdekében jött létre. Mezőtúr Város Önkormányzata és a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által alkotott kon-
zorcium célja egy jól működő, széleskörű foglalkoztatási part-
nerség megvalósítása volt. A projekt közvetlen célcsoportját az 
álláskereső hátrányos helyzetűek és az inaktívak, ill. a poten-
ciális munkaadók alkották.  A projekt keretében a helyi mun-

„Közösségi hozzájárulás a társadalmi felzárkóztatás

A pályázaton elnyert összeg: 92,6 millió forint

A projekt célja elsősorban a leszakadó és leszakadással ve-
szélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szin-
tű társadalmi integrációja volt, a hátrányos helyzetű emberek 
életlehetőségeinek javításával, foglalkoztatásuk növelésével, 
a társadalmi integrációk, közösségfejlesztéssel, oktatás, iskolai 
felzárkózással, családsegítéssel. A projekt az Újvároson körül-
határolható akcióterületen meghatározott szegregátumban és 
szegregációval veszélyeztetett területeken élő célcsoport bevo-
násával valósult meg. A megvalósítási időszakban számos közös-
ségi program került megszervezésre és lebonyolításra, többek 
között: Sportnapok, Egészségnapok, Ezermester-program, Gyer-
mekrajz és fotópályázat, Ifjúsági parlament, Adósságkezelési ta-
nácsadás és -tréningek, Mentálhigiéniás tréningek, Szociális cso-
portfoglalkozások (Baba-mama klub, Kamasz klub, HÍD-csoport), 
Személyes biztonságvédelmi oktatás, „Hogyan lépj be a mun-
ka világába?”-program, Foglalkoztatási lehetőségek-program.

Komplex turisztikai fejlesztés

lenik a városi rendezvényeken és az érdeklődőknek lehetőséget 
biztosít a város nevezetességeinek megtekintésére, ezen felül 
óvodás, iskolás és nyugdíjas csoportok a hétköznapok során is 
használják a járművet. Célunk, hogy a jövőben a lakosok igényei 
szerint meghatározott menetrend szerint közlekedjen a városban.
A beruházás részeként meghosszabbításra kerül a Hortobágy-Be-
rettyó kikötő. Jelenleg a kivitelező kiválasztása van folyamatban. 

pályázat

elősegítésére” című pályázat

„A humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében”” című
projekt

A pályázaton elnyert összeg: 239,98 millió forint 

A projekt célja a társadalmi hátrányok komplex csökkentése, vala-
mint a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségi szintjé-
nek növelése, az iskolán kívüli programok spektrumának szélesíté-
se, a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének emelése volt. 

A projekt 2022. január 31-én sikeresen zárult, me-
lyet Mezőtúr Város Önkormányzata 6 konzorciumi tag 
együttműködésével valósította meg az alábbi tevékeny-
ségekkel: Képzéseket, továbbképzéseket, szemléletformáló tré-
ningeket tartottak a humán szolgáltatásokban dolgozók számára. 
Emellett több, ingyenes, tematikus, nyári tábor megrendezé-
sére került sor a résztvevő települések gyermekei számára, az 
általános iskolák pedagógusainak bevonásával és aktív rész-
vételével. Ilyen volt a „Számolj velem” matematika tábor, a 
szemléletformáló „Ökotudatos” tábor, valamint a gyermekek 
intenzív, angol nyelvtanulását célzó „Nyelv-ész” tábor sorozat. 
Mezőtúr 2019 és 2021 között 20 alkalommal szervezett ingye-
nes tábort 314 általános diák részvételével. A projekt kereté-
ben rendelkezésre álló támogatási forrásnak köszönhetően a 
résztvevő települések tanulmányi ösztöndíj programot hoztak 
létre. Mezőtúron a „Nőj itthon nagyra” pályázattal 4 év alatt 
több mint 150 – javarészt hátrányos helyzetű - tanuló része-
sült ösztöndíjban tanulmányi eredményük elismeréseképpen.

kaerő-igényekből kiindulva képzési-foglalkoztatási programok 
valósultak meg hozzájárulva a munkaerőpiac bővítéséhez, a 
hátrányos helyzetű és inaktív, álláskereső személyek képzéséhez 
és elhelyezkedéséhez, a szereplők együttműködésének erősíté-
séhez. A projekt zárásáig (2020. szeptember 28. napjáig) össze-
sen 284 fő álláskereső került bevonásra. A program keretében 
álláshoz jutók száma: 191 fő. Az álláshoz jutók közül a támoga-
tás után hat hónappal állással rendelkezők száma: 140 fő volt.

A beruházás összege: 400 millió Ft

A projekt célja a térség kulturális adottságaira építő új vonz-
erők létrehozása és a meglévők fejlesztése. A toronyláto-
gatás mellett a beruházás részeként létrejött a Városhá-
za emeletén található, állandó interaktív várostörténeti 
kiállítás, melynek köszönhetően eddig kevésbé ismert érdekes 
információkat tudhatnak meg Mezőtúr múltjáról az idelátogatók. 

Megvalósult a Móricz Zsigmond utcában található ko-
vácsműhely épületének külső és belső rekonstrukciója. 
A projekt keretében elektromos kisbusz került beszerzésre, 
mely Mezőtúr turisztikai és történelmi nevezetességeit hivatott 
bemutatni. A jármű széleskörű kihasználása érdekében megje-
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rékpáron haladva is felfedezhető, így a látogatók elé tárul az a 
holtágrendszer, mely a maga érintetlen természeti szépségével, 
gazdag élővilágával felejthetetlen élményt kínál a természetked-
velők, pihenni vágyók, túrázók és horgászok számára egyaránt. 
Az aktív pihenés és kikapcsolódás bővítésének lehetősége jelen-
tős szállás- és szolgáltatásfejlesztés megvalósulását vetíti előre. 

Városi Sportcentrum energetikai korszerűsítése

A beruházás összege: 250 millió forint 

A 2021-2027 támogatási időszak új nyertes projektje a Városi Sport-
centrum energetikai fejlesztésének megvalósítása. A beruházás 
keretében megvalósul a főépület utólagos lábazati és homlokzati 
hőszigetelése, nyílászárócsere, a födém víz és hőszigetelése, va-
lamint a sportcsarnok tetőhéjazatának cseréje. Az épület hőter-
melését új kondenzációs gázkazán fogja ellátni, mely a hőleadók 
cseréjével hatékonyabban és gazdaságosabban fog üzemelni.
Az épületben megújuló energiafejlesztés is megvalósul, 20 kWh 
napenergia hasznosításra alkalmas napelemrendszer kiépítésével. 

„Élhető Mezőtúr projekt” - Útfelújítás, kerékpárút felújítás és a

A beruházás összege: 500 millió forint 

A beruházás során a Puskin utcai kerékpár-
út teljes, több mint 1 km hosszú felújítása és a Szé-
kes utca burkolatának felújítása került betervezésre. 
Az út felújítását követően a burkolat mind a két szélén, felfes-
téssel, kerékpársáv kerül kialakításra, ezzel megvalósul a Puskin 
utca és a Kossuth Lajos utca közötti kerékpáros összeköttetés. 

Emellett a Puskin utca környezetében lévő csapa-
dékvíz- elvezető rendszer részleges korszerűsíté-
se és a zöld területek rekonstrukciója is megvalósul.

Reményeim szerint a jövőben a TOP Plusz rendszerében további 
sok sikeres pályázatunk lesz, melynek köszönhetően újabb ér-
tékes és hasznos fejlesztések fognak megvalósulni Mezőtúron.

csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítése

Hortobágy- Berettyó projekt

A város történetének egyik legnagyobb állami beruházása va-
lósulhat meg. A tervezett fejlesztés városarculati szempontból 
teljesen átalakítja Mezőtúr turisztikai vonzerejét. A terveket min-
den érintett hatóság és a Hortobágyi Nemzeti Park is elfogadta.
A tervek szerint megvalósul a meder és a hullámtér kotrása, 
ezen kívül 2 mesterséges tó kerül kialakítása, ahol 4 darab szö-
kőkút üzemel majd. Térburkolatú sétányok épülnek, emellett 
stabilizált utak készülnek a töltésen és a kertvárosi részen a töl-
tés lábánál. A gátoldalon 16 darab lépcső könnyíti meg a közle-
kedést továbbá kerékpártárolók, 1000 méter hosszú rekortán 
futópálya, óriáscsúszda, sportpark, dísztér, 50 méter hosz-
szú lelátó, úszóműves kikötő, büfé és nyilvános WC konténer 
létesülhet. A világítás 132 darab környezetbarát, alkonykap-
csolós napelemes lámpa fogja biztosítani. Több horgászhely 
kerül kialakításra, valamint további 16 darab kikötőbak kerül 
elhelyezésre a csónakok kikötéséhez. A tervdokumentáció tar-
talmazza egy új, megvilágítható gyalogoshíd pontos tervét is.
A következő lépés egy feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatá-
sa, ami során, ha kiválasztásra kerül a nyertes kivitelező, az elő-
terjesztés a költségtervvel Magyarország Kormánya elé kerül. 

Aktív Magyarország - Turisztikai stratégia megalkotása a
Körösök-Völgyében

Az elmúlt időszakban a térség településeivel együttműködve 
sokat dolgoztunk egy komplex, aktív turisztikai stratégia megal-
kotásán.  Azt szeretnénk, ha elindulhatna egy a régió természeti 
és vízrajzi adottságaira épülő aktív turisztikai rendszer, melynek 
egyik fontos helyszíne lehet városunk. A település fejlődésében 
mindig is fontos szerepet játszott a természeti környezet, hi-
szen a várost átszeli a Hortobágy-Berettyó főcsatorna és Közép-
Európa egyik legnagyobb holtágrendszerével rendelkezik. A 
környék sétálva, csónakkal, lovas sétakocsin, lovon, vagy ke-
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Színes program kavalkád várja az érdeklődőket

Az évek során folyamatosan bővülő programkínálat nyújt szórako-
zási és kikapcsolódási lehetőséget a város lakói és az idelátogató 
vendégek számára. 2022-ben is sok szép rendezvény várja majd 
az érdeklődőket. A teljesség igénye nélkül kiemelnék néhányat: 

Május 29-én Ficsak Családi Fesztivál kerül megrendezésre a gyer-
meknap jegyében a Szabadság téren, ahol kicsik és nagyok egy-
aránt megtalálhatják a kedvükre való szórakozási lehetőséget.

Örömmel értesültem a hírről, hogy Mezőtúr legnagyobb fesztivál-
ja, az East Fest két év kihagyás után ismét megrendezésre kerül. 
Kelet-Magyarország egyik legnagyobb könnyűzenei fesztiválja több 
ezer látogatót vonz Mezőtúrra. A fesztivál főszervezőjével rendszere-
sen tartjuk a kapcsolatot annak érdekében, hogy a mezőtúri lakosok és 
az ideérkező vendégek is jól érezzék magukat a rendezvény ideje alatt. 
Büszkeség számomra, hogy városunk otthonául szolgálhat en-
nek a színvonalas eseménynek és bízom abban, hogy még hosz-
szú éveken, évtizedeken át jelen lesz Mezőtúr életében. A szer-
vezőknek ezúton is sok sikert kívánok az idei rendezvényhez! 

A hagyományoknak megfelelően augusztusban megrendezésre 
kerül a XXX. jubileumi Túri Vásár. A jeles évforduló alkalmából Prof. 
Dr. Kásler Miklós miniszter úr 5 millió forint támogatást ítélt a ren-
dezvény megvalósítására, melyet ezúton is szeretnék megköszönni. 
Az előző évhez hasonlóan a város szívében, sokszínű programmal 
készül a szervező, a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN. Kft. 

A tervek szerint augusztus végén, a nyári esemé-
nyek zárásaként, ismét megrendezésre kerül a népsze-
rű Berettyó Kupa Sárkányhajó verseny és Lampionúsztatás.

Néhány évvel ezelőtt került be a programkínálatba az Adventi Vá-
sár, mely nagyon népszerűnek bizonyult. Az előző esztendőben új 
helyszín, a Petőfi tér adott otthont a színvonalas rendezvénynek. A 
fellépők mellett kézműves termékek, változatos étel- és italkínálat, 
valamint műjégpálya várja 2022-ben a rendezvényre látogatókat.

A további programokról, részletekről a www.mezotur.hu oldalon 
tájékozódhatnak. 

Az idei év programjaira is sok szeretettel várunk mindenkit! 
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Tisztelt Mezőtúri Polgárok!

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy 2010 óta három al-
kalommal választottak meg polgármesterüknek. Ugyan-
csak nagy örömmel tölt el, hogy április 3-án országgyű-
lési képviselőként is bizalmat szavaztak nekem. Biztos 
vagyok abban, hogy csak úgy, mint az elmúlt években, 
összefogással szép eredményeket tudunk majd elérni. 
A magam részéről mindent megteszek annak ér-
dekében, hogy a választókerület minden települé-
se, így Mezőtúr is tovább haladjon a fejlődés útján.
Tájékoztatom Önöket, hogy polgármesteri tisztségemről 
az összeférhetetlenség miatt május 1. hatállyal lemon-
dok. A Parlament alakuló ülésére május 2-án, hétfőn ke-
rül sor és attól a naptól jogi értelemben is elkezdem a 
képviselői munkát. 

Az Önkormányzat vezetését az időközi polgármester választásig, a jogszabályoknak megfelelő-
en Szűcs Dániel alpolgármester úr veszi át, akivel 2010 óta a képviselő-testületben együtt dol-
gozunk. Alpolgármesteri tisztségét két éve tölti be, így a közel 12 év alatt teljesen megismer-
te, átlátja az Önkormányzat működését, tisztában van a feladat-ellátási rendszer sajátosságaival, 
ismeri a fejlesztési feladatokat. Biztos vagyok benne, hogy jó kezekben lesz az Önkormányzat irányítása. 
Mivel eddig is eredményesen tudtunk együttműködni, így teljesen biztos vagyok abban, hogy továbbra is 
hatékonyan fogunk együtt dolgozni és közösen szép eredményeket fogunk elérni a mezőtúriak érdekében.
Az időközi polgármester választás pontos dátumáról és menetéről a későbbiekben tájékoztatni fogjuk Önöket.

Még egyszer megköszönve bizalmukat, kívánok mindannyiuknak nagyon jó egészséget!
Tisztelettel:

Herczeg Zsolt


