
Tisztelt Kıteleki lakosok! 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy hosszas egyeztetési folyamat eredményeképp 

március 17-én jogerısen lezárult községünk adósságrendezési eljárása. Hitelezıink 

még márciusban megkapták hitelezıi igényük egy részét, melyet az önkormányzat 

saját forrásából finanszírozott, ez 69 millió forint volt. A fennmaradó összeget, 

további 322 millió forintot az önkormányzati adósságkonszolidáció keretében a 

Magyar Állam vállalja át. A konszolidáció tervezett idıpontja április 25, ekkor a 

hitelintézet részére utalásra kerül a reorganizációs hitel összege és így minden 

hitelezınk a letéti számláról meg fogja kapni a még fenn álló tartozását. Ezáltal 

sikerült községünk vagyonát megırizni, illetve az iskolakonyha és a mővészeti blokk 

vissza fog kerülni az önkormányzat birtokába. A konyha újraindításáról a 

késıbbiekben fogunk tárgyalni az iskola fenntartójával, reményeink szerint ısztıl 

már üzemelni fog az iskolakonyha. 

A Belügyminisztériumtól 20 millió forint támogatást kapott pályázati úton az 

önkormányzat, melyet belterületi útjaink aszfaltozására és járdáink felújítására 

használhatunk fel. A rendelkezésre álló keretbıl a Hámán Kató út, Erkel Ferenc út, 

Móricz Zsigmond út és a Munkácsy Mihály út aszfaltozását tervezzük az idei évben 

megvalósítani. 

Pályázatot kívánunk benyújtani továbbá a nyári gyermekétkeztetésre. Igényfelmérı 

lapot juttatunk el minden érintett szülıhöz, hogy felmérhessük, mennyien kívánnak 

élni ezzel a lehetıséggel, ugyanis a pályázati anyagban ezt meg kell jelölnünk. 

Pályáztunk térfigyelı kamerarendszer kiépítésére is, 6 kamerát szeretnénk 

elhelyezni a településen. A közbiztonság javítása érdekében a kamerák telepítése 

sokat jelentene lakóink biztonságérzetén. A kamerák többségét a településre 

bevezetı utakhoz szeretnénk telepíteni, így ellenırizhetıvé válna településünk 

gépjármőforgalma. Rádiófrekvenciás rendszert terveztünk, így nem kell 

vezetékhálózatot kiépíteni. A rendırség bőnügyi statisztikája alapján indokolt lenne a 

kamerarendszer telepítése, bízom pályázatunk sikeres elbírálásában. 
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A Szolnoki Katasztrófavédelmi Igazgatóság közremőködésével az újonnan belépı 

önkéntes tőzoltók részére 40 órás felkészítı alaptanfolyam került megrendezésre. A 

tanfolyam elvégzése után sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát tett a tanfolyamon 

részt vevı 20 fı. Amennyiben a technikai feltételek lehetıvé teszik (lesz üzemképes 

gépjármőfecskendı) községünk és a környezı települések tőzbiztonsága sokat fog 

javulni.  

Április 6-án országgyőlési képviselıválasztást tartottak Magyarországon, 

településünk országgyőlési képviselıje Dr. Bene Ildikó képviselıasszony lett. Ezúton 

gratulálunk neki, sok sikert kívánunk a jövıbeni munkájához.  

A közfoglalkoztatás keretében április 30-án meg fog szőnni 113 fı munkaviszonya. 

Az elkövetkezı napokban várható információ arról, hogy hány fıt és milyen 

feltételekkel tudunk a továbbiakban foglalkoztatni. Ha lesznek konkrét információink, 

tájékoztatni fogjuk a közfoglalkoztatásban részt vevı munkavállalókat. 

A szolnoki székhelyő Jopp Kft. tájékoztatást tartott munkavégzési lehetıségrıl és a 

jelentkezık próbamunkát végezhettek a Mővelıdési Házban. Munkalehetıséget 

ajánlottak 11 fınek, remélem minél többen élnek a lehetıséggel. 

Sikeres volt az ágnyesedék összegyőjtési akciónk, sokan igénybe vették a 

szolgáltatást. A begyőjtött gallyakat darálás után intézményeink főtésére használjuk 

fel. A külterületi önkormányzati útjaink melletti árkok tisztítása jó ütemben haladt a 

téli hónapokban, sok tüzelıt sikerült összegyőjteni, ezután útjainkat is jobban tudják 

használni a gazdálkodók. 

Május 10-én ismét megrendezésre kerül a „Te Szedd!” országos hulladékgyőjtési 

akció, melyben Önkormányzatunk ismét részt kíván venni. A gyülekezı május 10-én 

reggel 8 órakor lesz a piactéren. Tegyünk közösen környezetünk tisztaságáért, 

lépjünk fel közösen a szemetelık és a környezetszennyezıkkel szemben. Bízom 

benne, hogy minél többen részt vesznek majd az akcióban.  

A Szabó János Horgászegyesület május 1-jén horgászversenyt rendez a Topán. A 

verseny reggel 8 órától 12 óráig tart, utána eredményhirdetés és tombolasorsolás 

következik. Minden érdeklıdıt szeretettel várnak a rendezvény szervezıi. 
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