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Tisztelt Kıteleki Lakosok!
Szeretném tájékoztatni Önöket az oktatási intézmények fenntartásának változásairól,
mivel nagyon sok család érintett ebben a témában. Terveink szerint májusban
megalakítottuk

volna

az

új

iskola

fenntartási

társulást

a

Hunyadfalvi

Önkormányzattal. Május 14-én egy soron kívüli testületi ülésen a Hunyadfalvi
Önkormányzat képviselıtestülete úgy döntött, hogy kilép a Kıtelek-Hunyadfalva
körjegyzıségbıl 2011. december 31-ei hatállyal. Az iskola fenntartói társulást nem
Kıtelekkel, hanem Nagykörővel kívánja tovább folytatni. Ez azt jelenti, hogy a
hunyadfalvi gyerekek a nagykörői intézményekbe fognak járni. A létszámcsökkenés
és a társulási normatíva elmaradása ellehetetleníti a közoktatás finanszírozását
Kıteleken, ezért jeleztük csatlakozási szándékunkat a Besenyszög-Tiszasüly
iskolafenntartó

társuláshoz.

Tisztasüly

önkormányzatának

képviselı

testülete

elfogadta csatlakozási szándékunkat, Besenyszög pedig elutasította azt, így az a
helyzet állt elı, hogy nem tudjuk helyben megoldani a közoktatást. A legújabb
lehetıség, hogy Nagykörővel folytatjuk tovább a társulást, ebben az ügyben a héten
lesz döntés. Helyben fog maradni az iskolai oktatás és az óvodai nevelés, de az
oktatás területén változtatásokat kell tenni az alacsony gyermeklétszám miatt. Az
átszervezéseket a nyár folyamán fogjuk végrehajtani a gazdaságos fenntarthatóság
függvényében. Az iskolai gyermeklétszámunk kb. 110 fıre fog csökkenni, az óvodai
létszám

kb.

70

fı

lesz.

Az

oktatás

finanszírozása

többlet

terhet

ró

önkormányzatunkra, de ezt mindenképpen támogatni kell, hogy a közoktatás helyben
maradjon. Az új oktatási törvény tervezete szerint a pedagógusok bérét az állam
finanszírozná, helyben az intézmények fenntartása maradna, így kevesebb teher
hárulna az önkormányzatokra.
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A zárt kertekben (szılıkben) ismét elszaporodtak a lopások. Megkérem a
tulajdonosokat, hogy június 24-én 18 órakor találkozzunk a Mővelıdési Házban és
beszéljük meg, hogy milyen megoldást tudunk találni a probléma megfékezésére.
Kérem Önöket, hogy minél többen jöjjenek el és ötleteikkel, észrevételeikkel
segítsenek megoldani ezt a helyzetet, mivel a tolvajok sok bosszúságot és kárt
okoznak a tulajdonosoknak.
Önkormányzatunk képviselı testülete májusi ülésén megalkotta tisztasági rendeletét,
ez szabályozza azt, hogy aki bérpótló juttatást kap, annak kötelessége a háza elıtti
területet és portáját gazmentesen rendben tartani. A teljes rendeletet minden
bérpótló juttatásra jogosult meg fogja kapni, ennek betartását pedig az önkormányzat
ellenırizni fogja. Amennyiben valaki nem tesz eleget ezen rendeletnek, annak
juttatása felfüggesztésre vagy megszüntetésre kerül.
Szelektív hulladékgyőjtéssel egyre több probléma merül fel, mivel sokan szemetet
raknak a zsákba. Megkérem Önöket, hogy külön zsákba rakják a mőanyag palackot,
üveget, papírt és fém dobozt. A konyhai hulladék (pl. tejfölös, joghurtos doboz) ne
kerüljön a szelektíven győjtött mőanyag palackok közé.
Önkormányzatunk együttmőködési megállapodást kötött a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Önkormányzattal, hogy községünkben az év folyamán egészségügyi
szőrıvizsgálatot tartanak. A vizsgálatok idıpontjáról, helyszínérıl a késıbbiekben
fognak tájékoztatást kapni. Sok embernek anyagi terhet jelent a Szolnokra utazás
költsége, így helyben ingyenesen részt tudnak venni a különbözı vizsgálatokon.

Tisztelettel:
Lovász Tibor
polgármester

Kıtelek Községi Önkormányzat
5062 Kıtelek, Szabadság út 1.
F:56/496-060
Felelıs kiadó: Lovász Tibor polgármester
Készült: 650 példányban

