
 

Tisztelt Kőteleki Lakosok! 

Elsőként Községünk legfontosabb eseményéről, az adósságrendezési eljárás jelenlegi állapotáról 

szeretném tájékoztatni Önöket. Az adósságrendezési bizottság elkészítette a reorganizációs 

programot, amelyet a Kőtelek Községi Önkormányzat képviselőtestülete januárban elfogadott. 

Egyezségi javaslatot készítettünk hitelezőinknek, akiket három csoportba soroltunk. Az első 

csoportba kerültek az élelmiszer beszállítók, akik a gyermekétkeztetésben vettek részt. Részükre 

100%-os megtérülést ajánlottunk, melynek fedezetét a Belügyminisztériumtól kapott ÖNHIKI 

támogatásból lehet finanszírozni. Ezt a pénzt célirányosan kaptuk, ennek felhasználását a 

Minisztérium ellenőrzi, és csak arra a célra használható fel, amire folyósították. Az első csoport 

elfogadta az ajánlatot. 

A második csoportba a Bankok kaptak besorolást, nekik 10%-os megtérülést javasoltunk 10 éves 

futamidőre. Részükre ez elfogadhatatlan volt, így Ők ellenkérelmet nyújtottak be. A tőketörlesztésre 

kaptunk volna moratóriumot, egy ideig csak a kamatot kellett volna fizetni, és így kitolhattuk volna a 

futamidőt. Ez egy korrekt ajánlat volt, vállalható lett volna az Önkormányzat számára, amennyiben 

meg tudtunk volna egyezni a harmadik csoporttal. 

A harmadik csoportba került a többi beszállító, akik beadták hitelezői igényüket az adósságrendezési 

eljárás megindulását követő 60 napon belül. Részükre is azt az ajánlatot tudtuk tenni, amit a Bankok 

részére ajánlottunk. Az egyezségi  tárgyaláson nem jelent meg a hitelezői csoport 50%-a , így 

érvénytelen lett a tárgyalás. Az ajánlatunkat nagyon kevésnek tartották, nem fogadták volna el akkor 

sem, ha megfelelő számban jelentek volna meg a hitelezők. Nagyobb összeget, felelősségteljesen az 

Önkormányzat nem tudott felvállalni a hitelezői igények kielégítésére, pénzügyi keretei nagyon 

szűkösen be vannak határolva. 

Az adósságrendezési törvény lehetővé teszi reorganizációs hitel felvételét, de sajnos ez a 

gyakorlatban nem működik. Nincs olyan bank, aki adósságrendezési eljárás alatt levő 

Önkormányzatnak 100 milliós nagyságrendű hitelt biztosítana a mai gazdasági helyzetben.  

Ezek alapján Pénzügyi gondnokunk bejelenti a bíróságon, hogy nem sikerült egyezséget kötni a 

hitelezőinkkel, és így vagyon felosztásra kerül sor. Ez azt jelenti, hogy a vagyonleltár alapján az 

Önkormányzat forgalomképes vagyonát meg próbálják értékesíteni, vagy a vagyontárgyakat 

felajánlják a hitelezőnek. 
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Fémlopások: Az utóbbi időben elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények a faluban. A 

szegénységre ezt nem lehet fogni. Nem elfogadható, hogy azért lopják el mások értékeit, javait, mert 

másképpen nem tudnak megélni. A 10 önkormányzati bérlakástól ismeretlen tettesek 

eltulajdonították a réz gázcsöveket, mellyel milliós nagyságrendű kárt okoztak. A strandról 

vasrácsokat loptak el a medence széléről, a temető melletti zsilipet pedig rongálással, 

használhatatlanná tették. Árvízkor, vagy magasabb belvízszint esetén csak homokzsákokkal tudjuk 

elzárni a csatornát, hogy a késleltető belvíztározóból a víz ne a falu csatornáiba folyjon vissza. A 

tolvajok egy pár kiló fémért milliós károkat okoznak és veszélyeztetik községünk belvízi biztonságát.  

A felháborodások sokaságát növeli a parókiára való betörés is, ahonnan bronz csillárokat és 

vaskályhákat tulajdonítottak el. Nincs olyan hét, hogy valahonnan ne lopnának el valamilyen fém 

tárgyat, ezzel kárt okozva a falu lakosainak. A rendőrség részéről már több intézkedés történt, 

folyamatban van több nyomozás is. Sajnos elkeseredettségükben többen nem jelentik a sérelmükre 

elkövetett lopást, hiszen úgy gondolják, hogy úgysem lesznek meg az elkövetők. Kérem Önöket, hogy 

minden esetben értesítsék a rendőrséget. A fémkereskedésnek szigorú szabályai vannak, aki ezt 

megsérti, számolnia kell a jogi következményekkel. 

Lépéseket kell tennünk nekünk is a fémlopások-lopások visszaszorítása érdekében, sajnos a 

rendőrünk egyedül nem tudja ezt megoldani. Ezért kezdeményezem a Szomszédok Egymásért 

Mozgalom (SZEM) megalapítását. Amennyiben Ön is szeretne tenni a községünk közbiztonságának 

javítása érdekében, kérem, jöjjön el március 23-án 18 órakor, az iskola tornatermében tartandó 

tájékoztatóra. Lépjünk fel közösen a becsületes emberek nyugalmát megzavarók ellen!  

 

A környezetterhelési díjról szóló 2003 évi LXXXIX. törvény 12.§(3) bekezdése szerint, 2012. február 1. 

napjától a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft/m3 összegről 1200 Ft/m3-re emelkedik. A 

területérzékenységi szorzó Kőtelek község területén az érzékeny besorolás miatt 1,5, tehát 1800 Ft 

talajterhelési díjat kell majd fizetni. Javaslom, hogy akiknek van fürdőszobájuk és még nem kötöttek 

rá a rendelkezésre álló közcsatornára, azt minél hamarabb kezdeményezzék! 

 

Március 1-jén a Kőtelek Községi Önkormányzat képviselőtestülete elfogadta a 2012. évi 

válságköltségvetést. A képviselőtestület a Polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2012.évi 

válságköltségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 194.651.000 forinttal fogadta el. 

Összehasonlításképpen a tavaly július 7-én elfogadott válságköltségvetés 178 millió forint volt 

félévre. Idén sem fogunk dúskálni a pénzekben, nagyon takarékos gazdálkodást kell folytatnunk, hogy 

ez a költségvetés tartható legyen. Rendkívüli segélykeretet nem tervezünk az idén sem, mivel 

adósságrendezés alatt nem is lehet. A többi segélyhez (Foglalkoztatás Helyettesítő Járulék; 

Lakásfenntartási támogatás) az Önkormányzatnak önrészként még több mint 10 millió forintot kell 

tenni. Az oktatási intézményeink alul finanszírozottsága olyan mértékű, hogy az állami finanszírozás 

mellé még 26 millió forintot kell tenni. Az idei évben az alapellátás fenntartása, működtetése az 

elsődleges cél. 

 

 



KÉRÉS 

A Lakosság segítségét kérem egy daganatos kisfiú gyógykezeléséhez. Spitzmüller Gábor Kőtelek, 

Nagykörűi út 3. szám alatti lakos, 3 éves kisfia daganatos beteg, műtét utáni gyógykezelését 

Budapesten végzik. Amennyiben anyagi segítséget tud nyújtani a családnak, azt megteheti a 

Polgármesteri Hivatal pénztárában. 

 

MUNKALEHETŐSÉG 

2012. március 9-én 10-12 óráig toborzási napot tart a Mercedes-Benz Manufactoring Hungary Kft. a 

középfokú műszaki végzettséggel rendelkezők körében (elektrotechnikai, mechanikai, pneumatikai, 

lakatos). Helyszín: Szolnok, Baross u.39. (Műszaki Szakközép és Szakiskola) 

 

KÖZLEKEDÉSI FELHÍVÁS 

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy a MÁV-START ZRT pálya-felújítási munkálatok miatt, február 29 és 

április 15 között módosította vasúti menetrendjét az alábbi vonalakon: 

Szolnok-Békéscsaba; Karcag-Tiszafüred; Szolnok-Újszász-Budapest; Budapest-Szolnok; Szolnok- 

Debrecen- Nyíregyháza; 

Utazás előtt érdeklődjenek az új menetrendről. 

 

MEGEMLÉKEZÉS 

Kőtelek Község Önkormányzata 2012. március 15-én 14.30. órai kezdettel ünnepi megemlékezést 

tart a Szent István téren. Az ünnepségre tisztelettel várjuk községünk minden lakóját. 

 

 

 



A Nemzetközi Nőnap alkalmából Magam és Képviselőtársaim nevében, szeretettel köszöntöm 

Kőtelek Község valamennyi Hölgyét! 

                                               

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Lovász Tibor 

                                                                                                                                         polgármester 
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