
 

Tisztelt Kőteleki Lakosok! 

Az adósságrendezési eljárás helyzetével szeretném kezdeni a tájékoztatást. A törvényi 

változások révén lehetősége nyílt Önkormányzatunknak az egyezségi szakaszba visszalépni 

az eljárásban, így nem a vagyonfelosztás fog bekövetkezni, ugyanis hosszas tárgyalási 

folyamat eredményeképp sikerült megállapodni egy kereskedelmi bankkal reorganizációs 

hitel felvételéről. A hitel felvétele az alapja annak, hogy hitelezőinkkel megállapodást tudtunk 

kötni.  

A pénzügyi gondnok úr elkészítette egyezségi javaslatát, melyet elküldött minden 

hitelezőnek és összehívta az egyezségi tárgyalást február 3.-ra. A tárgyalásról 18 hitelező 

jelezte a távolmaradását, ők nyilatkoztak az egyezség elfogadásáról. A tárgyalás alapján 15 

hitelező fogadta el az egyezségi javaslatot. Ezzel létrejött az egyezség a hitelezőinkkel, így a 

Szolnoki Törvényszékre be lehetett nyújtani az anyagot az eljárás lezárására. A Törvényszék 

február 18-án egyezséggel lezárta az adósságrendezési eljárást, a jogerőre emelkedéshez 

még meg kell várni a fellebbezési időt. A jogerős végzés birtokában a 

Belügyminisztériumhoz be fogjuk nyújtani konszolidációs kérelmünket. A magyar állam az 

adósságrendezési eljárás lezárását követően 60 napon belül konszolidálja községünket, a 

reorganizációs hitel összegét pedig átvállalja, így településünk megszabadul több éve 

halmozódó adósságállományától.  

A konszolidáció teljesülése után lakossági fórumot tartok, ennek időpontjáról a későbbiekben 

értesítem Önöket.  

Lakossági fórumot szerettünk volna tartani az ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatos 

problémákról február 27-én. A TRV Zrt. vezérigazgatója előre jelezte, hogy szakmai 

tájékoztatót kíván tartani kőteleki lakosok részére, de mivel az egyik politikai párt 

országgyűlési képviselője megjelent a rendezvényen, a fórum elmaradt. A rendezvény egy 

későbbi időpontban kerül megrendezésre. 

A közfoglalkoztatási program keretein belül továbbra is munkát tudunk biztosítani számos 

helyi lakosnak. Január 3-tól április 30-ig 45 főt tudtunk bevonni a téli átmeneti 

közfoglalkoztatásba, közülük 20 fő kisgépkezelői tanfolyamon vesz részt, a többiek a 

külterületi útjaink melletti árkok cserjézését végzik, ezzel biztosítva a tüzelőanyagot 

intézményeink részére. Március 1-től 20 főt tudtunk felvenni a Start közfoglalkoztatási 
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program mezőgazdasági projektjébe, ők gyógynövénytermesztésben fognak részt venni. 

Terveink között szerepel egy 4 hektáros homoktövis ültetvény telepítése, olyan 

önkormányzati területen, amit idáig nem hasznosítottunk. A további közfoglalkoztatási 

programjainkat májusban szeretnénk folytatni. Sajnos szinte csak közfoglalkoztatás keretén 

belül van munkalehetőség a településen, ezért minél több embert szeretnénk bevonni a 

programba, értékteremtő munkát biztosítani a részükre.  

A magyar ökomenikus szervezettől kaptunk 36 mázsa tartós élelmiszert, melyet január 23-án 

és 24-én osztottunk szét. A csomagban tészta, tej, zöldborsókonzerv, keksz és 

gabonapehely volt. A szociális bizottság által összeállított lista alapján 370 csomag került 

kiosztásra. Mivel ezek a csomagok sok család napi megélhetését segítik, ezért a jövőben is 

részt kívánunk venni élelmiszersegély programban. 

Január 27-én a képviselőtestület 241.550.000 bevételi és kiadási fő összeggel elfogadta a 

2014. évi válságköltségvetést. Az adósságrendezési eljárás lezárása után új költségvetést 

kell készíteni, mivel azután már nem válságköltségvetés szerint működik tovább a település. 

Ősz óta településünk közbiztonsága sokat javult, ugyanis azóta a készenléti rendőrség 

állománya folyamatos rendőri jelenlétet biztosít községünknek. A lakosság nagy része örül a 

folyamatos rendőri jelenlétnek, azonban vannak, akik zaklatásnak veszik a rendőri 

igazoltatásokat. Kérem türelmüket, hogy a közbiztonság tovább javulhasson. Az utóbbi fél 

évben szinte alig történt vagyon elleni bűncselekmény, igaz egy lakatlan házba több 

alkalommal is betörtek. Február 14-én a helyi polgárőrök és a rendőrség közös akciója 

eredményeként sikerült elfogni öt betörőt. A betörők közül egy személy ismételten betört 

ugyanabba az ingatlanba, ahol egyszer már elfogták. A rendőrségi eljárás folyamatban van. 

A közelmúltban több helyi lakost hívtak fel telefonon, hogy egészségügyi vizsgálatot tartanak 

a megkeresettek lakásán. Ha a vizsgálatot végző cégről érdeklődnek, a telefont kinyomják. 

Felhívom mindenki figyelmét, alaposan gondolja meg, hogy kit enged be a lakásába.  

Közeledik a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának határideje. Kérem Önöket, ha 

módjuk van rá, támogassák az alábbi helyi alapítványokat, civil szervezeteket adójuk 1%-

ával. Oktatási intézményeink a Római Katolikus Egyház fenntartásában működnek, kérem az 

egyházaknak felajánlható 1 %-ról sem feledkezzenek el rendelkezni. Támogatásukat előre is 

köszönjük! 

Kőtelek Községért Alapítvány:  19221458-1-16 

Kőteleki Iskoláért Alapítvány:  19223766-1-16 

Kőteleki Óvodáért Alapítvány:  18828698-1-16 

Kőteleki Cigány Közösségért Egyesület:  18843103-1-16 

Kőteleki Polgárőr Egyesület:  19222686-1-16 

Kőteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület:  19227519-1-16 

Szabó János Horgász Egyesület:  19867184-1-16 



 

A tavalyi évben Önkormányzatunk vásárolt egy ágaprító gépet, mellyel tavaszi metszéseknél 

keletkező ágnyesedéket le tudjuk darálni, így hasznosítani tudjuk az Önkormányzat 

épületének fűtésénél. Aki igényt tart rá és jelzi az Önkormányzatnál, hogy szállítsuk el tőle a 

nyesedéket, azt el fogjuk szállítani. Az elszállítandó gallyakat szállítható formában kérjük 

kihelyezni az ingatlan előtti területre.  

 

Szeretettel meghívom községünk valamennyi lakóját a március 

15-i nemzeti ünnep alkalmából tartandó megemlékezésre, 

melynek helyszíne a Szent István tér. 

Időpontja: 2014. március 15. 14 óra 

 
 
 

Értesítés 
Értesítem a Tisztelt lakosságot, hogy 

2014.március 20-án (csütörtökön) 15 órától  
ismét lehetőség lesz Gyógycipő és  segédeszköz felírására, illetve szaktanácsadásra. 

A gyógycipő felírására annak van lehetősége, akinek 
1 éven belül sehol sem írtak fel  gyógycipőt, valamint a segédeszköz kihordási ideje már 

lejárt, vagy még nem íratott. 
Helye: Kőteleki Orvosi Rendelő 

Kiíráshoz szükséges: 
 Zárójelentés (összes eddig kapott zárójelentés) 
 TAJ kártya 
 Személyi igazolvány 
 Érvényes közgyógyellátási igazolvány 

A fizetés helyben történik. 
       Tisztelettel: 
                              Berényi Lajosné 

         csoportvezető 



 

 

                                                                                                                                         Lovász Tibor 
                                                                                                                                polgármester 
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