Tisztelt Lakosság!
Néhány
megszorító
intézkedést
hozott
kényszerűségből Kőtelek Község Önkormányzatának
Képviselő Testülete. Elsőként említem a közműdíjak
emelkedését.
Szeretném bevezetni Önöket a döntés hátterébe.
Egy kicsit vissza kell menni a múltba, hogy megértsük a
tendenciákat és az okokat. Bevezetésül csak annyit, hogy
az üzemeltető GESZ jelentős támogatást vett fel az évek
sora alatt arra, hogy a közműhálózatot megfelelően
működtesse
(üzemeltetés,
karbantartás,
felújítás).
Elmondható, hogy a támogatás egy részét nem arra
fordították, amire kellett volna, így a közművek állaga,
állapota ennek megfelelően, kellőképpen leromlott. A
kormányzati ivóvíz minőségjavító program 2. ütemében

lévő kőteleki ivóvíz minőségjavító program még jócskán
várat magára, mivel még a tervezés szakaszában is alig
van és az 1. ütem is csak most indul el az országban.
Tetézve még azzal a ténnyel, hogy az unió csak az ivóvíz
minőségjavítását támogatja (vas, mangán, nitrát, nitrit,
ammónia, arzén, nátriumion tartalom csökkentése) , az
ivóvízhálózat (esetünkben az elavult eternitcsöves
vízvezetékrendszer) rekonstrukcióját nem. Félő továbbá,
hogy a vízminőség javításának örve alatt a község
tulajdonában lévő kutakat, csőhálózatot egy konzorcium
veszi majd át, amely könnyen eladható lesz, akár egy
külföldi mamut cégnek is (lásd: E-on, Tigáz, stb).
Összefoglalva, tehát a folyamat lényege az, hogy
adjuk át vízközmű vagyonunkat koncesszióba a vízminőség
javításhoz nyújtott támogatásért cserébe. Ez zsarolás.
Az ivóvízhálózat rekonstrukciója a hálózat
szintjén már elindult (Fiumei út-Jókai u. hurok) állami
támogatás nélkül önerőből. Tudomásul kell venni, hogy

erre sem pályázati, sem egyéb forrás nem áll az
Önkormányzat rendelkezésére, csak a saját erő, melynek
fedezete része a közműdíjnak. Vagyis a vízdíj egy része a
hálózatrekonstrukcióra fordítódik. Lassan, de biztosan
évente egy-két utca hálózata cserélődik ki. Felmerült reális
lehetőségként
új
vízbázis
létesítése
termálkút
igénybevételével, mely által nemcsak ivóvíz állna
rendelkezésünkre, hanem hőenergia is a közintézményeink
fűtésére és vízbázis is a strandfürdőnk ellátására, mely
napjainkban bizonytalan alapokon nyugszik. Ennek
megvalósítása jó ütemben halad.
Elkeserítő továbbá az is, hogy közműveink állapota
siralmas, köszönhetően az eltelt kb. egy évtized hanyag,
nem jövőbe látó működésének, ahol sem a szeméttelepre,
sem a szennyvíztelepre nem volt elegendő pénzösszeg
ráfordítás a rendelkezésre álló keretek ellenére.
Most, jelentem, ennek a levét isszuk
meg.
A relatív olcsó közműdíjak nem
tarthatók fenn. Az ideáig víz- és
csatornadíj csökkentésére költött
önkormányzati
kompenzáció
nemhogy nem tartható fenn, de a
rekonstrukcióra sem elég, sőt még
az állami támogatás a szolgáltatás
nyújtására sem lesz elérhető a
kormányzati megszorító szándék
miatt.
Tetten érhető az a szándéka
a kormánynak, hogy egyre több
módon hárítja a terheket a
lakosságra. Főbb példái az alábbiak:
Kevesebb normatív támogatást kap
az Önkormányzat a közoktatásra,
ahol a cél az, hogy a hiányzó
összeget például ingatlanadóval
szedje be a lakosságtól. Vagy tovább
folytatva nem ad támogatást a közművek üzemeltetésére,
hogy a hiányzó összeget szedje be az Önkormányzat a
lakosságtól, vállalva minden hátrányos következményét a
népszerűtlen intézkedésnek.
Tovább súlyosbítja a helyzetet az, hogy a felvett
támogatási összeg nem megfelelő sokéves felhasználásával
a szennyvíztelep és a vízmű hálózat amortizációja
meglehetősen előrehaladott állapotba került - mint
ahogyan azt a képek mutatják - tetézve azzal, hogy a
szennyvíztisztító mű és a szeméttelep környezetvédelmi
szempontból meglehetősen aggályosan volt működtetve,
minden hatósági felszólítás ellenére olyan helyzetet
teremtve, mely
kényszerpályára
állította
annak
üzemeltetőjét. Ennek következménye a szeméttelep
bezárása 2007.10.31-ikével, a szennyvíztelep elleni
végrehajtás, bezárási intézkedés, mely az előző vezetés
hiányosságait támasztják alá. A hatóság tényközlése,

felszólításai ellenére az üzemeltetésben tetten
érhető volt a nemtörődömség, a flegma hozzáállás. A
bírságok tömkelege, a bezárás, a végrehajtás mind e
viselkedés, alkalmatlanság bizonyítékai.
Igen, ennek isszuk most a levét.
Ezért kell Szolnokra vinni a szemetünket, és ezért
kell sokat fizetni a rossz minőségű ivóvízért. Nem tud az
önkormányzat egyszerre árat kompenzálni és rendszert
felújítani. Sajnos most minden lakos hozzájárulása
szükséges az elmaradt hiányosságok
pótlására. Az átadott támogatási
pénz nem arra fordítódott, amire
rendeltetett.
Egy
lepusztult
szennyvíztelep és egy lepusztult
ivóvízhálózat maradt örökségül,
sajnos ezt tudomásul kell vennünk.
Elszomorító
a
szennyvíztelep
bejárása során átélt élmény.
Életveszélyes
alaphelyzet.
A
szennyvíztelep csak arra volt, hogy
a szennyvizet átáramoltassuk és
juttassuk el a Tiszába. Jelentem,
eljutottunk addig, hogy most már
tudunk szennyvizet tisztítani. Ez
mind-mind áldozat és akarat
kérdése.
Tavaly még volt módja az
Önkormányzatnak kompenzálni a
díjakat, idén erre a kormányzat
normatíva elvonásai miatt nincsen.
Érdemes pillantást vetni az ország gazdasági helyzetére:
csökkenő GDP, növekvő államadósság, csökkenő állami
szerepvállalás és normatívák, növekvő adóterhek. Az
önkormányzatokra ráerőltetik azt, hogy a csökkenő állami
normatívákat a lakosság zsebéből pótolják (ingatlanadó).
Keserves világban élünk, a meghasonulás
világában, hol ember embertársának ellensége és partnere
egyben ebben a kis közösségben.
A fentiek alapján kérem türelmüket és
megértésüket
a
megszorító
intézkedések
tudomásulvételéhez. Tény, hogy ezek a következmények a
kormányzat megszorító intézkedéseinek, a korábbi vezetés
alkalmatlanságának, a nem megfelelő gazdálkodásának,
hozzáállásának tudhatók be. Ezt a hatóságok vonatkozó
határozatai egyértelműen igazolják és bizonyítják.
A szolgáltatás fenntartásának, a rekonstrukció
elvégzésének feltétele a testület által elfogadott áremelés.
Lehetőség van a díjak mérséklésére az Önkormányzat
közműdíj kompenzációjával, de ennek nyílván számos
fejlesztés esne áldozatául. Úgymint új buszmegálló, piactér,
hálózatrekonstrukció, stb. Kérem megértésüket és nagyobb
köztehervállalásukat a köz és Kőtelek fejlődése érdekében.
Maga az élet kényszerít bennünket arra, hogy
községünk fejlődése ne az állami kalapból, hanem a
község polgárai által fejlődjön, közvetlenül saját erőből,
közös tehervállalással. Igazi önkormányzatiság és
közteherviselés valósul meg helyi szinten, ami jó
Ugyanakkor elfogadhatatlan a kormányzat kivonulása az

önkormányzatok finanszírozásából úgy, hogy a
maga bevételeit továbbra is gátlástalanul növeli.
A közösség ereje és terhei egyszerre lesznek jelen
életünkben. Amit elrontottunk, és amit sikerrel végeztünk el,
annak együtt viseljük terhét és élvezzük hasznát Kőteleken,
élőhelyünkön. A múlt hatással van a jelenünkre és a
jövőnkre, ha tetszik, ha nem és ez mindannyiunk kollektív
felelősségére hívja fel figyelmünket. Ezért lényeges
választójogunk, melyet, ha józanul használunk, kihatással
van kicsiny közösségünkre, lehetőségeinkre. Ne adjunk

olyan emberek kezébe hatalmat, akik alkalmatlanok viselni
annak terheit felelősséggel.
Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a mostani
vezetésnek jutott osztályrészül a rendbetétel, válságkezelés.
Jókora adóság és kötelezettség halmaz, kaotikus
finanszírozás, rendezetlen működési feltételek, instabil
intézményi háttér jellemezte az öröklött helyzetet. A
másfélév hozadéka nem más, mindezen instabil adottságok
normalizálása, a finanszírozás konszolidálása, a
takarékosság feltételeinek és a fejlődés megalapozása volt,
mely sikerrel halad az általunk kitűzött pályán.
Összefoglalva, kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a
fentiekben elemzett helyzet és a múlt megterhelő öröksége
miatt fogadja el, saját lakóhelyének fejlődése érdekében a
növekvő közműdíj emelkedésből eredő terheket a
válsághelyzet elkerülése érdekében.
Együtt, Egymásért, Kőtelekért.
Köszönettel:
Dr. Böhmer Péter
polgármester
Kézai Zsolt
GESZ vezető

Változás a szemétszállításban!
Tekintettel arra, hogy a 4 község tulajdonában
lévő hunyadfalvai szemétlerakót a környezetvédelmi
hatóság bezáratta a fent említett okok miatt, így a
mikrotérségnek más megoldást kellett találni a
kommunális hulladék elhelyezésére, elszállítására. A
megkötött
szerződések alapján 2008. évtől a
mikrotérségben a kőteleki GESZ gyűjti be a kommunális
hulladékot és helyezi el a szolnoki Remondis átvevő
telephelyén.
Jelentős változás lép életbe 2008.01.14-től
Kőteleken a hulladékgyűjtésben, ugyanis ekkortól csak a
külön erre a célra legyártott, megjelölt szemétgyűjtő
zsákban elhelyezett kommunális hulladékot visznek el a
GESZ dolgozói. A zsákokat az erre kijelölt kereskedelmi
egységekben vásárolhatják meg, mely kétféle méretben lesz
kapható:

110 l-es zsák (20kg hulladék) 667,-/db
60 l-es zsák (11kg hulladék) 384,-/db
Lehetőség
lesz
műanyag
szemeteskukák
igénylésére is, mely módozatban a havi egységár
tartalmazza a kuka árának törlesztését és a heti egyszeri
elszállítást. Ez a kukás módszer mintegy 25%
megtakarítást jelent annak, aki havonta 4 zsáknyi szemetet
tenne ki elszállításra. Ennek a szolgáltatásnak a díja 2281
Ft havonta. Ezt a szolgáltatást a kupon kitöltésével és
annak leadásával igényelheti. Igaz az új rendszer
drágábbnak tűnik, de ha a hulladékunkat szelektíven
gyűjtjük és csak a kommunális hulladékot helyezzük ki,
jelentősen lecsökken annak mennyisége. A szelektív
hulladékgyűjtésből származó válogatott hulladékot
szándékaink
szerint
a
hunyadfalvi
szeméttelep
csarnokában továbbszelektálnánk, és préselés után
báláznánk. Ezek értékesítése által reális esély van a
szemétdíj csökkentésére, továbbá munkahelyet ad jó
néhány embernek.

Kérjük azokat, akik a kukás megoldást
választják, a mellékelt adatlap kitöltésével
jelezzék igényüket! Az adatlapokat a
polgármesteri hivatal előtérben elhelyezett
gyűjtődobozba szíveskedjenek bedobni
2008. január 20.-ig.
Az igények összesítését követően a szükséges
mennyiségű kukát a GESZ beszerzi és az igénylők
ingatlanához kiszállítja.
További változás, hogy a korábbi gyakorlattól
eltérően, a szelektív hulladék összegyűjtése
értelmessé válik, azt – egyelőre a Remondissal
együttműködve,
a
későbbiekben
saját
utóválogatónkban feldolgozva – továbbhasznosításra
alkalmas módon kezeljük.
Mindez azt jelenti, hogy a szelektív gyűjtőkben
elhelyezett
hulladék
mennyiséggel jelentősen
csökkenthető a szemét elszállítás költsége.
Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a lehetőség
csak akkor válik kézzelfogható előnnyé, ha kizárólag
a megfelelő minőségű hulladékot helyezzük el a
szelektív gyűjtőkben!

Kukás szemétszállítás igénylő lap
Név:……………………….………………………
Cím:……………………………….………………
Nyilatkozom, hogy a hulladékszállítást a
szemeteskukás módszerrel (120 l) igénylem.
Heti egyszeri elszállítással

Havidíj: 2281,Dátum:…………………

……………………….
aláírás

Áremelkedés a közműszolgáltatásban
Kőtelek Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2007./XII.13./ rendelete alapján a
közműves ivóvíz-ellátás díja: (m3) 450,-+20%ÁFA,
a szennyvízelvezetés díja: (m3)
400,-+20%ÁFA,
az alapdíj:
360,-+20%ÁFA.

Kőtelek Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata a Baptista Szeretetszolgálat Alapítványától több,
mint egymillió forint értékű új ruhaneműt és cipőt kapott és osztott szét az ünnepek előtt 148 család
részére. Személyesen a CKÖ elnöke, Burai Flórián adta át az ajándékot a családoknak és kívánt boldog
karácsonyt a CKÖ nevében. Gondolva a jövőre már most felvették a kapcsolatot több karitatív
szervezettel és 2008-ban szeretnének több alkalommal nemcsak ruhaneműt, hanem nagyobb
mennyiségű élelmet is szétosztani a rászoruló családok részére. A tárgyalások alapján a várólistára már
több helyen felkerültek.
Kőtelek Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata
BÉKÉS, BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN KŐTELEK KÖZSÉG ÖSSZES LAKOSÁNAK.

