
 
 

 
Tisztelt Kıteleki Lakosok! 
 
Szeretnék beszámolni Önöknek a választás óta eltelt idıszakról, hiteles tájékoztatást adni 
községünk anyagi helyzetérıl, a falugyőlésen elhangzottakról. 
Ígéretemhez híven január 28-án falugyőlést tartottunk a Mővelıdési Otthonunkban. Sokan 
elfogadták a meghívásomat, s megtiszteltek azzal, hogy eljöttek. Az embereket érzékenyen 
érinti községünk sorsa és joggal várnak hitelt érdemlı tájékoztatást helyzetünkrıl. A 
hallomásból, szóbeszédbıl sokszor elferdített információk keletkeznek, ezért úgy gondolom, 
hogy nyílt, ıszinte beszédre van szükség és nem szabad az embereket kétségek között 
hagyni. 
Október 3-án már szembesültem az elsı problémával, elıdöm ugyanis tájékoztatta a 
Körjegyzı Asszonyt, hogy hétfıtıl a gyerekek nem étkezhetnek a Vendéglıben. Azóta az 
iskolások az Idısek Otthonában étkeznek ingyenesen, míg a szeptemberi háromheti 
étkeztetés és a terem bérleti díja több százezer forintba került az önkormányzatnak. 
Köszönet az intézmény vezetésének önzetlen segítségükért. 
Október 4-én hazaszállításra került a Jásztelken dolgozó Caterpillar rakodógép és IFA, 
amelyeket a megbízott GESZ vezetı adott bérbe az elızı Polgármester Úrnak, aki egy 
másik cégnek továbbadta azokat. A gépek bérleti díja a mai napig nincs kifizetve. Ezzel 
kapcsolatban felmerült a hőtlen kezelés gyanúja, amiért megtettem a megfelelı lépéseket, 
illetve a képviselı testület fegyelmi eljárást kezdeményezett a megbízott GESZ vezetı ellen. 
Az Aljegyzı Asszony ellen is indult vizsgálat, mivel olyan szerzıdéseket ellenjegyzett, 
amihez nem volt jogosultsága. Mindketten kérték munkaviszonyuk közös megegyezéssel 
történı megszüntetését, amit a Képviselı Testület elfogadott. Megbízott GESZ vezetıként 
Tasnádi Zsanett lett kinevezve. 
Október közepén a Remondis-tól kerestek meg, hogy a következı héttıl nem fogják 
befogadni a Kıtelekrıl beszállított szemetet. Az önkormányzat már egy éve nem fizetett és 
így több mint 4 millió forint tartozás halmozódott fel. Azóta sikerült egy új megállapodást 
kötni a céggel, a beérkezı számlákat pedig rendszeresen fizetjük. 
A Jászkun Volán novemberben keresett meg hasonló problémával. Nekik másfél éve nem 
fizetett az önkormányzat, így több mint 6 millió forintra duzzadt a tartozás, ezért veszélybe 
került a gyerekek szállítása. Velük is kötöttem egy új szerzıdést és megállapodtunk a 
tartozás átütemezésérıl, amit azóta fizetünk. 
Az intézményeinknél (iskola, óvoda, önkormányzat) a gáz ki van kapcsolva, szintén 
számlatartozások miatt. Ezeken a fogyasztási helyeken több mint 6 millió forint 
számlatartozás halmozódott fel, de a Tigázzal is sikerült megállapodni a részletfizetésben.  
A gáz kikötése jelentısen megnehezítette az intézmények főtésének megvalósítását, 
amelyet úgy tudunk megoldani, hogy a GESZ dolgozói tőzifát szednek az önkormányzati 
utak melletti árkokból és utak mellıl. A KÖTIKÖVIZIG-tıl lehetıséget kaptunk 
főzfacsonkolásra, ami sajnos félbe maradt az árvíz miatt. Ez a hideg idıjárás nem kedvez 
nekünk, rengeteg energiát vesz igénybe a hosszú tél. 
Sok rászoruló megkeres, hogy segítsük egy kis tőzifával, de jelenleg nincs lehetıség ilyen 
támogatásra, mivel mi is alig tudjuk a saját szükségleteinket kielégíteni. A Hivatal is olyan 
helyzetben van, hogy egyelıre nem tud plusz forrást erre fordítani. 
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Átvilágítattuk az Önkormányzat gazdálkodását, és ahol lehet megtakarítást eszközölni, ott 
megtesszük a megfelelı lépéseket (pl. létszámleépítés, üzemanyag fogyasztás 
csökkentése, telefon költségek, energia költségek mérséklése).  Az úti általányok kifizetése 
a minimálisra vissza lett véve, csak a tényleges teljesítés után fizetünk, ezzel is jelentıs 
összeget spórolva. A civil szervezetek támogatását minimálisra csökkentettük. 
Novemberben elkészült az iskola és óvoda felújítása, megtörtént a mőszaki átadás és 
elvégezték a hiánypótlásokat is. A konyhát elszámolási problémák miatt még nem adták 
birtokba, így nem tudjuk üzemeltetni. Amíg ez a probléma meg nem oldódik, addig 
Nagykörőbıl szállítják az ebédet, ami plusz költséget jelent, mivel nem tudunk fızni. 
December 16-tól újra van körzeti megbízottunk Kovács Gábor törzsırmester személyében. 
A szolgálati telefonjának a száma: 06-30-332-3178. Amennyiben nem érhetı el, kérem 
hívják a Tiszasülyi rendırırsöt (06-20-522-8475) vagy a 112-t. 
December 23-án megtartottuk a falu karácsonyát a tájházban. Ezúton is köszönöm a 
közremőködık munkáját. Ne a széthúzás, hanem az összefogás legyen jellemzı 
községünkre! A karácsony összehozta az embereket, ezt a kialakult hagyományt szeretném 
a jövıben is tovább folytatni. 
December végén sajnos országosan megszőnt a közmunkaprogram. Átmenetileg 11 fınek 
sikerült meghosszabbítani a munkaviszonyát február 28-ig. Kaptunk a munkaügyi 
központból egy keretet az idei foglalkoztatásra. 2011. november 30-ig 72 fıt tudunk 
foglalkoztatni 4 órás és 3 fıt teljes munkaidıben. Ennél azonban sokkal több személyre 
lenne szükségünk, hogy meg tudjuk oldani a főtést, takarítást és közterületeink tisztán 
tartását. 
Belterületi útjaink állapota néhány helyen nagyon rossz minıségő. A tavasz folyamán 
reményeim szerint tudunk kátyúzást végezni a legszükségesebb helyeken. 
A következı kényes dolog a szelektív hulladék győjtése. Néhányan szeméttárolónak 
képzelik a győjtı edényeket és olyan dolgokat raknak bele (kommunális hulladék, állati 
tetemek, pelenkák), amik a szemétbe valók. Az ilyen minıségő szelektív hulladékot nem 
fogják tılünk átvenni, ezért kérek mindenkit, hogy a szelektív hulladékgyőjtıket 
rendeltetésüknek megfelelıen használják. 
Kıtelek Község Önkormányzat képviselıtestülete 2011. január 25-i hatállyal Tóth Ildikót a 
„Kıtelek Községért Alapítvány” Kuratóriumi elnöki tisztségébıl visszavonta és helyére 
Bozsikné Juhász Andreát választotta. Az Alapítvány révén szeretnénk annyi pénzt 
összegyőjteni, hogy méltó emlékmővet állíthassunk azoknak a Kıtelkieknek, akiket 1944-
ben elhurcoltak. Ennek a feladatnak a koordinálását Földvári József (Kıtelek, Kossuth úti 
lakos) vállalta fel. Kérem Önöket, ha módjuk és lehetıségük van rá, támogassák ezt a 
kezdeményezést az alapítványon keresztül. Közösen összefogva méltó emléket tudunk 
állítani azoknak az embereknek, akiket munkatáborba hurcoltak, s onnan soha nem 
térhettek haza szülıfalujukba. 
Újjászerveztük a Polgárırség helyi szervezetét, amelynek elnöke Bozsó József lett. A 
lakosság biztonságérzetét javítja, ha újra lehet éjszakánként járırözı polgárırökkel 
találkozni. 
Önkormányzatunknak folyamatban levı bírósági ügye is van. Elıdöm munkaügyi 
bírósághoz fordult, mert nem kapta meg végkielégítését. Ez akkor járt volna, ha a választást 
követıen nyolc munkanapon belül átadja a hivatalt. Ez azonban nem történt meg. További 
anyagi követeléssel él még az önkormányzat felé az elmúlt 4 évben ki nem vett, 120 nap 
szabadságának kifizetésével kapcsolatban. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Végül szeretném tájékoztatni Önöket az Önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetérıl: 

- Dolgozókkal szembeni elmaradt juttatások:         19 964 947 Ft 

- Beszállítói tartozások:                                                154 110 563 Ft 

- Bérlakások befejezéséhez felvett hitel:                 38 628 000 Ft 

- Folyószámlahitel:                                                        84 000 000 Ft 

- GESZ beszállítói tartozás:                                          43 071 904 Ft 

 
A számokból Önök is láthatják, hogy az Önkormányzat csıd közeli állapotban van. Az 
adósság rendezési eljárást mindenképp szeretnénk elkerülni, de ez nem csak rajtunk múlik. 
Az adósság törlesztésének átütemezésérıl a számlavezetı bankunkkal megállapodtunk, a 
beszállítói tartozások átütemezése pedig folyamatban van. Ami még rendezésre vár, az az 
iskola és óvoda felújításának elszámolása. Ez állami segítségnyújtás nélkül szinte 
megoldhatatlan feladat. 
Az elmúlt négy évben túlvállalta magát az Önkormányzat. Látványos beruházások 
valósultak meg, ezt nem vitatja senki. Ennek azonban nem volt meg az anyagi fedezete és 
részben ezért ilyen magas a hiány. Ahol a hőtlen kezelés gyanúja felmerült, azokat az 
ügyeket a rendırség vizsgálja. Ezekrıl a vizsgálat lezárása után bıvebben fogom Önöket 
tájékoztatni. 
Ezúton szeretném megköszönni a helyi tőzoltóknak Pinczi István kéménytüzénél végzett 
munkájukat. Ismét megmutatkozott, hogy szükség van a munkájukra, hisz azonnal tudtak 
segíteni a bajban. Elnökük kérése, hogy március 31-ig minden tagjuk fizesse be tagdíját. 
Lassan itt az ideje az adóbevallások elkészítésének, kérem Önöket, hogy adójuk 1%-val 
támogassák a helyi alapítványokat, egyesületeket. 
Kıtelki Focisták Baráti Köre                                        18838855-1-16 
Kıtelek Iskoláért Alapítvány                                        19223766-1-16 
Kıtelek Községért Alapítvány                                     19221458-1-16 
Kıtelek Óvodáért Alapítvány                                       18828698-1-16 
Kıtelek Önkéntes Tőzoltó Egyesület                           19227519-1-16 
Szabó János Horgász Egyesület                                 19867184-1-16 
MUNKALEHETİSÉG!!!- Szolnokon, két mőszakos varrói munkára, keresnek dolgozókat, 
Szállítást a Munkáltató végzi. Kereseti lehetıség: 70.000,-ft-tól- ügyességtıl 
függıen(kamion üléshuzatok varrása). Jelentkezni Községünk Önkormányzatánál(Czakóné 
Katona Mária) lehet:2011.02.09-ig.Megfelelı számú jelentkezı esetén, a Munkáltató 
részletes tájékoztatást tart:2011.02.10-én.  
 
Tisztelettel:                                                                     Lovász Tibor  
                                                                                        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GESZ HÍREK 
 
Kıtelek Községi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete ezúton tájékoztatja a Tisztelt 
Lakosságot a közmőves ivóvíz- és szennyvízelvezetés, valamint a települési szilárd 
hulladék kezelés díjában bekövetkezett változásokról, továbbá a szelektív hulladékgyőjtés 
átalakításáról. 
 
Közmőves ivóvíz-ellátás  esetében díjemelés nem történt, a szolgáltatás díja:  

 
5 m3-es fogyasztásig 360,- Ft + ÁFA /m3,  
5 m3-t meghaladó fogyasztásnál az 5 m3-t meghaladó részre 400,- Ft + ÁFA /m3 

 
Az alapdíj  változatlan, 360,- Ft + ÁFA /hó/ ingatlan . 
 
Ezzel egyidejőleg a korábban alkalmazott díjcsomagok megszüntetésre kerültek. 
 
A közmőves szennyvízelvezetés díja  352,- Ft + ÁFA/ m3-rıl 392,- Ft + ÁFA/m3  –re 
változott. Az emelést a Hunyadfalvai Regionális Szennyvíztisztító által lakosságszám 
arányában kiszámlázott szennyvízkezelési-díjból adódó fizetési kötelezettségünk tette 
indokolttá. 
 
A települési hulladék-kezelési díj  a Remondis Zrt. 5,6 %-os áremelésének következtében 
az alábbiak szerint módosul: 
 

A kukás szállítás tarifája:  
 

Saját kuka esetén   1604,- Ft + ÁFA/kuka/hó 
Bérelt kuka esetén   1820,- Ft + ÁFA/kuka/hó, 

 
 A hulladékgy őjtı zsák díja: 
 
  70 l-es mőanyag zsák  288,- Ft + ÁFA/db 
  110 l-es mőanyag zsák  528,- Ft + ÁFA/db 
 
 
A szelektív hulladékgyőjtı edényzetek az iskola melletti területrıl (volt TSZ-iroda területérıl) 
elszállításra kerülnek. 
 
Kísérleti jelleggel bevezetésre kerül a lakosság által KIZÁRÓLAG SZELEKTÍVEN 
GYŐJTÖTT, átlátszó m őanyag zsákban  az ingatlan elıtt elhelyezett hulladékok hétfıi 
napokon  történı elszállítása. 
 
 
A változások 2011. március 1 napjától lépnek hatályba. 
 

Tisztelettel: 
 
Tasnádi Zsanett 

      Megbízott GESZ vezetı 
 
 

Kıtelek Községi Önkormányzat 
5062 Kıtelek, Szabadság út 1. 

F:56/496-060 
Felelıs kiadó: Lovász Tibor polgármester 

Készült: 650 példányban 


