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Tisztelt Kıteleki Lakosok!
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vám- és Pénzügyıri
Igazgatósága ellenırzést tartott önkormányzatunknál. Az ellenırzés tárgya a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezetén keresztül a rászorulók részére történı adományok
szétosztásának szabályossága volt.
Az ellenırzés során hiányosságot nem észleltek, szúrópróbaszerően kiválasztottak tíz
személyt, akik támogatásban részesültek és ıket írásban nyilatkoztatták, hogy megkapták-e az
élelmiszercsomagot.
A vizsgálati jegyzıkönyv igazolja, hogy az EU élelmiszer segélycsomagok szétosztásában
tevékenykedık jól és pontosan dolgoztak, ezúton köszönöm munkájukat.
Januárban fogunk következıleg élelmiszersegélyt kapni, melynek szétosztását még
abban a hónapban tervezzük. A támogatásban részesülık körét a Szociális Bizottság fogja
megállapítani, minden támogatásban részesülı értesítést fog kapni a csomag átvételének
idıpontjáról és helyérıl.
November 15-én a Közösségi Házban tartották meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Mozgássérültek Egyesülete Kıtelek és Vonzáskörzetének Csoportja évzáró rendezvényét. A
megjelentek tájékoztatást kaptak az ıket érintı változásokról, majd az ebéd elfogyasztása után
zenés délután zárta a programot.
November 21-én a Közösségi Házban ruha és élelmiszer adomány osztást szerveztünk
a gyermekvédelmi támogatásban részesülıknek. Dr. Bene Ildikó országgyőlési képviselı
asszony felajánlását osztottuk szét 100 rászoruló család részére. A Képviselı Asszony
támogatta a december 7-i Télapó ünnepséget, ahol minden kıteleki gyerek kapott Mikulás
csomagot.
A „Kıtelek karácsonya” címő rajzpályázat eredményhirdetésére is ezen a
rendezvényen került sor, Munka Mária 4. osztályos tanuló kapta az elsı díjat. Rajza
képeslapon kinyomtatásra került, melyet minden kıteleki család megkapott.
Köszönjük a Képviselı Asszony támogatását.

Kisebb zökkenıkkel, de beindult a téli átmeneti közfoglalkoztatás, melynek keretében
54 fı vesz részt oktatásban a településen. A START közfoglalkoztatási munkaprogram
december 31-én befejezıdik. Ennek meghosszabbítására nincs lehetıség, annyit viszont

sikerült elérni, hogy januárban 45 fıt tudunk felvenni, és ıket tudjuk foglalkoztatni április 30
-ig.
Nem volt könnyő kiválasztani a 92 fıbıl azt a 45 fıt, akik foglalkoztatva lesznek januártól.
Több szempontot figyelembe vettünk, de soha nem lehet úgy dönteni, hogy az mindenkinek
jó legyen. Egy pár személynek változtatni kell a munkához való hozzáállásán, amennyiben a
késıbbiekben részt szeretnének venni a közfoglalkoztatásban.
A vízmőnél elhelyezett víztisztító konténer megkapta a mőködési engedélyt, így a
lajtos kocsival történı ivóvízszállítás megszőnt. A vízmő telep elıtti közkifolyóból mindenki
vételezhet vizet bármely idıszakban. Amíg el nem készül az ivóvíz hálózat rekonstrukciója,
addig ezzel a megoldással biztosítani tudjuk a lakosság egészséges ivóvízzel történı ellátását.
Önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz az
„Önkormányzati fejezeti tartalék” (ÖNHIKI) címő támogatásra. A 2010-2011. tanévre olyan
oktatási tevékenységre igényelt támogatást az önkormányzat, amit nem végzett. A Magyar
Államkincstár 2012-ben végzett ellenırzése során megállapították, hogy településünknek
több, mint 14 millió forintot vissza kell fizetnie, ez ma már kamatokkal együtt több mint 17
millió forint. A Belügyminisztériumtól átutalásra került 17 millió 48 ezer forint a Magyar
Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettség teljesítésére, amennyiben engedélyt
kapunk a tartozásunk rendezésére, haladéktalanul eleget teszünk fizetési kötelezettségünknek.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetıivel
folytatott egyeztetéseken új lehetıségek körvonalazódtak a helyi Önkéntes Tőzoltó Egyesület
fejlesztésére. Településünket nem tudják Szolnokról a hivatásos tőzoltók elérni 15 percen
belül, ezért fehér foltnak számít térségünk. Az Európai Unió normáihoz igazodva ezen a
területen is biztosítani szeretnék, hogy az itt lakó emberek is megkaphassák azt a védelmet,
mely bármelyik magyar állampolgárt megillet a tőzbiztonság terén. A helyi Egyesület
közremőködésével segítenénk hivatásos tőzoltók munkáját, településünk, illetve a környezı
települések tőzvédelme sokat javulna.
Az adósságrendezési eljárás lezárása után a technikai feltételeket az önkormányzat
tudná biztosítani, a fejlesztésekben és a mőködtetésben pedig a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság tudna szerepet vállalni. Amennyiben ez a lehetıség realizálódni fog, a
tőzvédelem nagy mértékben javulni fog a mikro térségünkben.
A mentıállomás építéséhez önkormányzatunk
térítésmentesen felajánlott egy
ingatlant az Országos Mentıszolgálatnak. Az állomás megközelítéséhez az utat nekünk kell
biztosítani, eddig az földút volt. Elkészíttettük az út építési engedélyét, mely november 29-én
jogerıssé vált. Az építkezés kezdetére az útalapot szeretnénk kivitelezni, hogy ez ne jelentsen
akadályt a telek megközelítésénél. Az új mentıállomás átadási határideje 2014. augusztus 20.
Az orvosi rendelınél található buszmegálló burkolatát ismeretlen személyek
megrongálták. Az egyik oldaláról az összes burkolatot eltávolították, így az utazók nem
tudnak védett helyre húzódni a téli szeles, hófúvásos idıben. Rendırségi feljelentést tettem,
és 20.000 Ft nyomravezetıi díjat ajánlottam fel annak a személynek, aki érdemi
információkkal tud szolgálni az elkövetırıl.

Kıtelek Községi Önkormányzat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen
egy nemes cél támogatására kéri fel a település lakóit.
Bálint Zsuzsika 6 éves nagycsoportos óvodás súlyos egészségügyi problémákkal küzd. Az
orvosok nagy erıkkel dolgoznak a felépüléséért, melyre minden esély megvan. A
családnak a gyógykezelés nagy anyagi teherrel jár, melyet önmaguk nem tudnak
fedezni. Ezért kérem Önöket, amennyiben anyagi lehetıségük engedi, támogassák
Zsuzsi felépülését. A boltokban fogunk győjtıdobozokat elhelyezni, illetve az
önkormányzatnál lehet befizetni Lócziné Márkus Ildikónál anyagi támogatásukat.
Segítségüket elıre is köszönöm.

Az év végi ünnepek miatt módosul a hulladékszállítás napja. A következı szállítási
nap december 23. (hétfı). Kérek mindenkit, reggel tegye ki a szemetet, mert 7 órakor indulni
fog a győjtı jármő.
2014. január 2-án lesz következı hulladékszállítási nap, és ezután visszaáll a megszokott
szerdai szállítási nap.
A szelektíven győjtött hulladékot december 23-án és 30-án szállítjuk el az idei évben.

A hagyományoknak megfelelıen idén is megrendezzük a Tájháznál a Közös
Karácsony Köszöntı ünnepségünket. A rendezvény idıpontja: 2013. december 21. 17 óra.
Program:

- Pásztorjáték a 4. osztályos tanulók közremőködésével,
- Karácsonyi énekek a Kıteleki Rozmaring Dalkör elıadásában.

A mősor után szeretettel megvendégelünk minden résztvevıt lilahagymás zsíroskenyérrel,
teával, forralt borral.

Szomorú hírrıl szeretném tájékoztatni a lakosságot: Bander Ferencné Katika, községünk
volt védınıje 62 éves korában elhalálozott. Katika 1991-tıl 2008-ig, nyugdíjazásáig volt a
település védınıje.
Búcsúztatása 2013. december 21-én 10 órakor lesz a jászkiséri temetıben.
Nyugodj békében Katika!

A karácsonyi miserend az alábbiak szerint alakul:
Advent 4. vasárnapján 11,30-kor kezdıdik a szentmise, melyen a gyerekek pásztorjátékot
adnak elı.
December 24-én 21 órakor kezdıdik a szentmise.
December 25-én 11,30 órakor kezdıdik a szentmise.

SZILVESZTER
A PULI PUB SÖRÖZİBEN
Szórakozzunk együtt az év utolsó napján!
Vacsorával egybekötött zenés, táncos rendezvényre várom kedves vendégeimet!
Az üdvözlıital után választható leves kínálatom a menükhöz:
-

Sütıtök krémleves, pirított zsemlekockával, sajttal
Húsleves, óriás grízgaluskával.

Menüválaszték:
-

„A” menü: Bırös malackaraj sült, hagymás törtburgonyával, pezsgıs, párolt
vöröskáposztával, sütemény, éjfélkor virsli, pohár pezsgı,
- „B” menü: roston sült marhabélszín, tejszínes, vargányás, vagy tejszínes
zöldborsos mártással, burgonyakrokettel, sütemény, éjfélkor virsli, pohár pezsgı.
„A” menı ára: 3.550,- Ft
„B” menü ára: 5.550,- Ft.
A vacsora kezdete. 19,00 óra.
Vacsora nélküli részvételi díj: 1.500,- Ft, mely a pohár pezsgı és a virsli árát tartalmazza.
Jelentkezésüket, a díj megfizetése mellett 2013. december 23-ig, személyesen a sörözıben, vagy a
20/9605-423-as telefonszámra várom.
Németh Csaba

Tisztelt Kıteleki Lakosok! Békés, boldog karácsonyt, és eredményekben gazdag boldog
új évet kívánok magam és Kıtelek község Önkormányzata Képviselı-testülete nevében.
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