
 

Tisztelt Kıteleki Lakosok! 

Elsőként a lakosságot legjobban foglalkoztató témakörrel kezdeném a tájékoztatást. Mint arról már 

bizonyára értesültek, Miniszterelnök Úr október 27-én bejelentette, hogy az ötezer fő alatti 

települések adósságát az állam átvállalja. Nagyon sokan kérdezik, hogy ez a támogatás miképpen 

érint bennünket. Községünknek az adósságrendezési eljárás megindításakor lejárttá vált az összes 

tartozása, nincs folyószámlahitelünk, kötvényhitelünk. 

Tállai András Államtitkár Úr (az önkormányzatokért felelős államtitkár) az M1 műsorában 

hangsúlyozta: nem tesznek különbséget önkormányzat és önkormányzat között. Úgy fogalmazott, 

azért nem vizsgálják, hogy az önkormányzatok miért adósodtak el, mert akkor sosem érnének a 

végére és a céljuk az, hogy januárban már tiszta lappal, adósság nélkül indulhassanak az 

önkormányzatok. 

Községünk egy speciális helyzetben van a folyamatban lévő adósságrendezési eljárás miatt, így 

egyelőre nem tudni, hogy ránk mi vonatkozik. A forgalomképes vagyonunk felosztása fog következni, 

így nem marad semmi ilyen jellegű vagyonunk. Azon önkormányzatok adósságát, amelyek hiteleket 

vettek fel, fejlesztettek kötvényhitelből, az állam átvállalja. Azt gondolom, hogy méltánytalanság 

lenne, ha az állam a már bedőlt önkormányzatokat nem próbálná meg valamilyen módon segíteni, 

mivel ezen önkormányzatok száma kb. 20, ami egy elenyésző szám,  ahhoz a majdnem 1956 

önkormányzathoz képest, akit támogatni akarnak. Ezzel az üggyel kapcsolatosan megkerestem Szalay 

Ferenc Urat, községünk országgyűlési képviselőjét és kértem közbenjárását ügyünkben. 

Október 19-én a Közösségi Házban tartottuk meg az esélyegyenlőségi napot a Mozgáskorlátozottak 

helyi szervezetének szervezésében, ahol a megjelentek tájékoztatást kaphattak az őket érintő 

változásokról.  

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a szennyvíztisztító ügyelet telefonszáma megváltozott. Az új 

elérhetőség: 06-30-532-4575. Amennyiben valakinek gondja van a szennyvízzel, kérem, ezt a számot 

hívja, az ügyelet áll a lakosság rendelkezésére. A vízdíjszámlával kapcsolatban több lakos 

megkeresett, hogy a befolyó ivóvíz 100%-át leszámlázták szennyvízként. Képviselőtestületi döntés 

van róla, hogy a kifolyó szennyvíz a befolyó ivóvíznek a 90%-a. A számlázási hibát a szolgáltató 

kompenzálni fogja, a lakosságot nem fogja kár érni.  

Októberben a Magyar Gazdaságfejlesztő Debreceni kirendeltségén folytattunk egyeztető tárgyalást 

az iskola beruházás befejezésével kapcsolatban. A szabálytalanság miatt visszakövetelt több mint 110 

millió forint visszafizetését önkormányzatunk nem tudja vállalni. Sajnálatos módon egyelőre senki 

nem tud megnyugtató megoldást az elszámolási problémára. 
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Szintén októberben a Belügyminisztériumban kaptunk tájékoztatást a Közös Önkormányzati Hivatal 

megalakításával kapcsolatban. A törvényi kényszer nehéz döntés elé állította azokat az 

önkormányzatokat, ahol a lakosságszám nem éri el a 2000 főt. Mi már leraktuk a közös hivatal 

alapjait, a jövő évi költségvetés elfogadása után látni fogjuk a részleteket is.  

A jövő évi Közfoglalkoztatásról is volt tájékoztató, de sajnos a fizetések emelése nem várható. A heti 

fizetéssel sok polgármester társamnak fenntartásai vannak, de a Kormányzat nem tervezi a 

változtatást.  

Mikro térségünk bűnügyi helyzetéről és a közbiztonságról tartott tájékoztatót Farkas József Jász-

Nagykun-Szolnok megye rendőrfőkapitánya és Szabó Zoltán Szolnok városi rendőrkapitányság 

vezetője. Kőteleken kb. 30%-kal emelkedett a szabálysértések és a bűncselekmények száma. Ígéretet 

kaptunk a rendőrség részéről, hogy fokozott rendőri ellenőrzéssel, közösen megpróbáljuk a 

közbiztonság javításával a lakosság biztonságérzetét javítani.  

A napokban sikerült lakossági bejelentés alapján megelőzni, hogy engedéllyel nem rendelkező tűzifa 

árusok bárkit becsaphassanak. Kérem, hogy a jövőben is, ha hasonló dolgot tapasztalnak, értesítsék 

az ügyben eljárni tudó illetékeseket. 

A héten összeült a szociális bizottság és megállapította, hogy kik jogosultak az Ökumenikus 

Segélyszervezettől kapott élelmiszer csomagra. A jogosultak értesítést fognak kapni a csomagok 

osztásáról, időpontjáról, helyszínéről. Nagyon nehéz igazságosan megállapítani, hogy kik 

részesüljenek a csomagokból és milyen mértékben, de célunk a méltányos elosztás volt.  A csomag 

tartalma: liszt, cukor, keksz, tészta. 

Gazdálkodók figyelem! 

Az agrárkamarai regisztráció határideje: 2012. november 30. 

Regisztráció: www.agrarkamara.hu, vagy segít a kamarai tanácsadó és a falugazdász. 

 

Regisztrációval kapcsolatos fórum: Szolnok- Szandaszılısi Mővelıdési Ház ( Szolnok Gorkij út 32. ) 
                                                          2012. november 22.-én ( csütörtökön ) 17.00 óra. 
A fórumon Szalay Ferenc Országgyűlési Képviselő Úr tart tájékoztatót a földtörvény tervezetről. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     Lovász Tibor 

                                                                                                                                polgármester         
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