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Tisztelt kıteleki lakosok!

Elkezdıdött egy új év, várakozással, kétségekkel és reményekkel hogy talán jobb évünk
lesz, mint az elızı. Sajnálatos módon, ha a realitásokat nézzük, ismét nehéz év elé nézünk.
Községünk lakói egyre nehezebb körülmények között élnek, sok családnak megélhetési
gondjai vannak. A munkalehetıség nagyon kevés, a foglalkoztatást helyettesítı támogatásból pedig lehetetlen megélni. A téli idıszak a legnehezebb, amikor a főtés még pluszkiadást
is jelent az amúgy is szőkös családi kasszából. A tavasz remélhetıleg javulást fog hozni a
Start közfoglalkoztatási program révén, hiszen, ahogyan már korábban beszámoltam róla, 10
hónapon keresztül tudunk foglalkoztatni viszonylag sok munkavállalót a nem túl magas közfoglalkoztatási munkabérért, és így nem a 22.500 Ft-ot fogják kapni.
Az ivóvíz helyzetérıl szeretném tájékoztatni Önöket a következıkben:
Elıször is szeretnék egy, a községben terjedı pletykát megcáfolni: a vízszolgáltatás nem fog
megszőnni községünkben. A víz minısége nem változott a településen, azonban az Európai
Unió területén a víz arzéntartalmára vonatkozóan 10 mikro gramm/liter a megengedett határérték. Az Unió által adott átmeneti mentesség 2012.december 25-én lejárt, azaz ettıl az
idıponttól fogva a szabályozás szerint ennek kell megfelelni. 2009-tıl eddig az idıpontig 20
mikro gramm/liter volt a megengedett határérték. Kıtelek is megfelelt ezeknek a feltételeknek, de a változás új paramétereket szabott számunkra. Községünk részt vesz a KEOP keretében finanszírozott ivóvízminıség-javító projektben, melynek eredményeként a víz teljes
mértékben meg fog felelni az EU elıírásainak. A kötelezettség beállta és a beruházás elkészülte közötti idıben az Önkormányzat nyilatkozata alapján a Honvédelmi Minisztérium biztosítja lajtos kocsival, majd késıbb konténerizált víztisztító berendezéssel a határérték alatti
arzéntartalmú egészséges ivóvizet. A vízmő területére tavalyi év decemberében telepítésre
került a víztisztító konténer. A beüzemelése folyamatban van, és ezután fog következni a
próbaüzem, melynek folyamán be fogják állítani az EU által elıírt vízminıségi paramétereket. Ez elıreláthatólag 6 hetet fog igénybe venni, és utána a konténerbıl minden lakos tud
egészséges ivóvizet vételezni. Amennyiben a próbaüzem befejezıdik, a lakosságot értesíteni fogjuk a víz vételezésének pontos feltételeirıl. Eddig az idıpontig a Honvédelmi Minisztérium által biztosított lajtos kocsiból lehet egészséges ivóvizet vételezni. A vizet
Hunyadfalváról szállítják minden nap (hétvégén is) 10-12 óra között a piactérre. Minden lakos 2 liter víz vételezésére jogosult, melyet a saját maga által hozott edényben tud elszállítani. Az elsı napok tapasztalata alapján nagyon kevés lakos veszi igénybe a szolgáltatást.
Amennyiben a fentiekben leírtakkal kapcsolatban kérdésük van, keressék bizalommal az
Önkormányzat illetékes dolgozóit, akik készségesen adnak tájékoztatást Önöknek.

Az Önkormányzati adósságkonszolidációtól sokan várták községünk helyzetének rendezıdését. Országgyőlési képviselınk, Szalay Ferenc Úr december 12-én ellátogatott községünkbe és a következı tájékoztatatást adta:
Mivel Önkormányzatunk ellen adósságrendezési eljárás van folyamatban, a hiteleink átvállalására jelenleg nincs lehetıség. Az eljárás lezárását követıen 60 napon belül fogják konszolidálni községünket. Jelenleg körülbelül 18 önkormányzat van hasonló helyzetben Magyarországon, akik nem tudják miként fognak rajtuk segíteni. Önkormányzatunk az eljárásban el
fogja veszíteni minden forgalomképes vagyonát, kíváncsian várjuk, miként tudják ezt kompenzálni. A jelenlegi állás szerint a legnehezebb helyzetben levı önkormányzatok kerültek
még nehezebb helyzetbe
2013.január 1-tıl megalakult a Közös Önkormányzati hivatal, Nagykörő, Kıtelek, Csataszög
és Hunyadfalva részvételével. A kıteleki kirendeltségen 5 köztisztviselı fog dolgozni, és a
Járási Hivatal részérıl 1 fı ügysegéd kerül foglalkoztatásra. Az ügyintézés színvonala nem
fog romlani, a Járási Hivatal ügyintézıje révén pedig több olyan szolgáltatást is megkaphatnak a lakosok helyben, amelyekért eddig Szolnokra kellett utazni. A közös Önkormányzati
Hivatal jegyzıje, Dr. Varga Zoltán Úr lett, az idei évtıl hétfın és csütörtökön egész nap a
kıteleki kirendeltségen várja az ügyfeleket ügyfélfogadási idıben. A Polgármesteri Hivatal
dolgozói közül átvett a Járási Hivatal 2 dolgozót, 1 dolgozót pedig a Kormányhivatal, így nem
kellett senkit elbocsátani.
Településünk jelentıs mennyiségő angol használt ruhát kapott, melynek osztását a családsegítı szolgálat fogja koordinálni. Januárban tervezzük a rászoruló családok részére a ruhaosztást, részletes információkat a késıbbiekben fognak kapni az érintettek.
A Magyar Ökomenikus segélyszervezet közremőködésével községünk ismét részesül az EU
élelmiszertámogatásból. A csomagokban liszt, tészta és keksz lesz, melynek szétosztása
februárban fog megtörténni. Személyre szóló értesítıt fog kapni minden támogatásban részesülı az osztás helyszínérıl és idıpontjáról. A mai nehéz világban sok családnak nagy
segítséget nyújt ez a kis plusztámogatás.
Sajnos továbbra is tapasztaljuk, hogy idegen személyek keresik fel községünket házalási,
felvásárlási szándékukkal, melyet engedély nélkül végeznek. A hétvégén lakossági bejelentés alapján sikerült mőködési engedéllyel nem rendelkezı Nógrád megyébıl érkezı fémfelvásárlót tetten érni körzeti megbízottunk gyors intézkedésének következtében. Amennyiben
ilyet tapasztalnak továbbra is, kérem, azonnal jelezzék az Önkormányzat, a polgárırség
vagy a rendırség felé. Csak közösen tudunk fellépni az átutazó bőnözıkkel szemben, akik
feltérképezik községünket, majd a késıbbiekben bőncselekményt követnek el lakóink sérelmére.
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