
 
 

 
Tisztelt Kıteleki Lakosok! 

 
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az elmúlt 1 hónap eseményeirıl, történéseirıl. 
 
 
Június 15-én együttes testületi ülésen Nagykörő, Kıtelek, Hunyadfalva és Csataszög 
Önkormányzatainak képviselıtestületei visszavonták a márciusban hozott határozatukat, mely 
alapján megszőnt volna az iskolafenntartói társulás. A gesztor szerepét szeptember 1-tıl a 
nagykörői önkormányzat veszi át, így İk kezelik az állami normatívából leutalt pénzeket, a 
dologi kiadásokat pedig a helyi önkormányzatok finanszírozzák. Az állami hozzájárulás 
sajnos a pedagógusok bérét sem fedezi teljesen ilyen alacsony gyereklétszámnál. Ezzel a 
megállapodással az iskola és az óvoda továbbra is helyben fog mőködni. 
 
Községünk ellen adósságrendezési eljárás indult, mivel nem tudtuk kifizetni az iskola és 
óvoda felújítási munkáit végzı kivitelezıt. Hónapok óta próbáltunk olyan megoldást találni, 
mely mind két félnek elfogadható lett volna. Folyamatos egyeztetések zajlottak a 
Belügyminisztérium, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékeseivel, de érdemben 
nem tudtak segíteni a probléma megoldásában.  
Megoldási lehetıséget láttunk abban, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak felajánljuk a 
kihasználatlanul álló bérlakásainkat, mivel azt tervezi a Minisztérium, hogy lakásokat épít a 
bajba jutott lakáshitelesek megsegítésére. Ezt a javaslatot nem fogadták el, így ez a megoldási 
lehetıség is meghiúsult, hogy el tudjunk számolni a pályázattal.  
A számlavezetı bankunk kérésére a bankkal kapcsolatban levı cég átvizsgálta 
önkormányzatunk pénzügyi helyzetét, az iskola pályázat lebonyolítását és arra a 
megállapításra jutott, hogy súlyos pénzügyi szabálytalanságok történtek, így a bank 
elhatárolódott attól, hogy pénzügyi támogatást nyújtson a beruházás befejezéséhez. 
 
Következı megoldásként a kivitelezı cég inkasszó jogot kért az önkormányzat számlájára, 
amit a képviselıtestület nem fogadott el. Az utolsó megoldási lehetıségként a kivitelezı 
felajánlotta, hogy az önkormányzat havi részletekben fizesse ki a 86 millió forint  tartozását 
és ennek késedelmi kamatait (a késedelmi kamat kb. 40 millió forint lett volna ). A 
megállapodásnak továbbá része lett volna, hogy amennyiben az önkormányzat nem tudja 
teljesíteni a szerzıdésben leírt feltételeket, úgy a kifizetés egy összegben válik esedékessé. A 
fent említett összegnek az ÁFA tartamát július 20-ig köteles lett volna befizetni az 
önkormányzat, ez az összeg kb. 21 millió forint , melynek befizetése jelenleg megoldhatatlan 
feladat.  
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Folyamatosan kértük a kivitelezıt, hogy várjuk meg az ÖNHIKI pályázatunk eredményét, 
melynek tudatában felelısségteljesen tudunk dönteni. A kivitelezı ezt a javaslatunkat 
elutasította, így a képviselıtestület úgy döntött, hogy elismeri a tartozást és vállalja a 
kivitelezı által elindított adósságrendezési eljárást. 
 
Az ÖNHIKI pályázaton községünk 69 millió 6 ezer forintot nyert el, amit a 
Belügyminisztérium július 1-jén átutalt számlánkra. Számlavezetı bankunk ezen a napon 
azonnali hatállyal felbontotta folyószámla hitelszerzıdésünket és leinkasszálta a 
Belügyminisztériumtól kapott pénzt. Ennek jogi vizsgálata folyamatban van. 
 
Mint arról bizonyára értesültek július 8-án Hornyák Zsolt alpolgármester, lemondott 
alpolgármesteri kinevezésérıl és a következı testületi ülésen, kezdeményezni fogja a 
képviselıtestület feloszlatását. 
 
Amint a pénzügyi gondnok elkezdi munkáját, és lesznek bıvebb információink az 
adósságrendezési eljárás folyamatáról, falugyőlést fogok tartani, ahol részletes tájékoztatást 
kapnak. 
Az utóbbi hetekben több megalapozatlan vád ért engem és a képviselıtestület tagjait, erre 
szintén a falugyőlésen kívánok reagálni. 
 
Június 30-án községünkben történt egy betöréses rablás, ami a lakosság körében mély 
felháborodást és félelmet váltott ki. Egy 88 éves védtelen, idıs embert raboltak ki, és olyan 
brutálisan megverték, hogy azóta is kórházban van. A rendırség nagy erıkkel keresi az 
elkövetıt. Bízunk benne, hogy nyomozói munkájuk eredménnyel zárul, megtalálják az 
elkövetıt és meg fogja kapni méltó büntetését. 
Lajos bácsinak községünk lakói nevében mielıbbi gyógyulást kívánunk! 
 
 
 
 
 
                                                                         Tisztelettel:  
                                                                                                      Lovász Tibor 
                                                                                                       polgármester 
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