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TISZTELT KESZNYÉTENI VÁLASZTÓPOLGÁROK! 

 
2014. október 12-én lejár a 2010. október 3-án megválasztott képviselő-testület és polgármester megbízatása, 

ezért a kialakult hagyományoknak megfelelően az alábbiakban adunk számot eddigi tevékenységünkről. Ezt a 

beszámolót 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 2014. augusztus 4-én fogadta el a képviselő-testület. 

Kesznyéten Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és a polgármester a 2010-es 

választásokat övező felfokozott hangulatban, de a helyi választók nagy többségének felhatalmazásával 

kezdhette meg munkáját, és a 2012-ig tartó pénzügyi gondok ellenére a ciklus során végig nyugodt 

légkörben dolgozhatott. Valamennyi képviselő hozzáállását alapvetően az egymással és a polgármesterrel 

való együttműködés, a bizalom, a községért érzett felelősség jellemezte. Feladataink ellátását a nehéz 

gazdasági körülmények mellett a folyamatos jogszabályi változások, a szervezeti és személyi átalakulások 

hátráltatták (körjegyzőség helyett közös önkormányzati hivatal, a járási hivatalok kialakulása, nyugdíjazások, 

az általános iskola kiválása stb.) Mindennek következtében a korábbinál lényegesen kevesebb képviselőnek 

és köztisztviselőnek kellett a megnövekedett önkormányzati és államigazgatási feladatokat elvégezni. Az új 

jegyző javította ugyan a közigazgatás szakmai színvonalát, de a létszámhiány és túlterheltség akadályozó 

tényező, amin változtatni kell. 

A képviselő-testület a mai napig összesen78 ülést tartott, melyeken 48 rendeletet alkotott, 318 

határozatot hozott. Minden évben megtartottuk az előírt közmeghallgatást is. Ezeken a fórumokon képviselők 

és az állandó bizottságok tagjainak megjelenése, aktivitása jó volt. Különösen a ciklus utolsó évében jelentett 

gondot azonban, hogy két képviselő nem tudott rendszeresen részt venni az üléseken. A képviselő-testület 

tagjai a következők: Pálóczi Lajos alpolgármester, Feketéné Pabar Irén (a Pénzügyi, Szervezési és Jogi 

Bizottság elnöke), Csapóné Árvai Julianna (az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke), Kiss Gyula, 

Lindi Béla, Papp Istvánné. Külső bizottsági tagok: Ozsváthné Szabó Erika, Mészáros Barna. Mind az 

alpolgármester, mind a képviselők és bizottsági tagok társadalmi munkában, tiszteletdíj nélkül látták el 

feladatukat. 

Korlátozta lehetőségeinket az egész ciklus során, hogy a növekvő feladatokhoz sose kaptunk elég 

támogatást, ezért 2010-12 között jelentős forráshiánnyal küzdöttünk, amit csak takarékossággal, 

pályázatokkal, vagyonértékesítéssel és működési hitelek felvételével tudtunk ellensúlyozni. 2011-12-ben 

összesen 81 millió Ft működési hiányt kellett kigazdálkodnunk! A kezdeti nehézségek ellenére a 2010-es 263 

110 e Ft-ról 2013-ra 331 720 e Ft-ra növekedett a község korrigált költségvetési főösszege (az állami 

fenntartásba került általános iskola nélkül számolva), 2014-ben pedig várhatóan 331 012 e Ft-ból 

gazdálkodhatunk (ami az évközi pótelőirányzatokkal még növekedni fog). A 2013-tól bevezetett állami 

feladatfinanszírozás számunkra kedvező rendszere mellett eredményeinkben fontos szerepet játszottak a 

különböző pályázatok. A beszámolási időszakban Kesznyétenbe 465 254 000 Ft fejlesztési támogatás 

érkezett (a mezőgazdaági és szociális támogatásokon felül) az önkormányzat és partnerei részére. 

Mindezeknek köszönhetően egyre magasabb színvonalon láthatjuk el a települési közszolgáltatásokat, 

azonban számos fontos területen még nem tudtunk előrelépni. 

Az elmúlt négy év egyik legnagyobb eredménye, hogy alapvetően megváltoztattuk Kesznyéten 

pénzügyi helyzetét: helyreállítottuk az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát, stabilizáltuk a község 

gazdálkodását. Az adósságrendezési eljárás elkerülése érdekében 2012-ig számtalan takarékossági 

intézkedésre kényszerültünk, ami sokakat hátrányosan érintett. A megszorításokat a képviselő-testület saját 

magán kezdte, de a község egésze megszenvedte. Az idő azonban igazolta erőfeszítéseink és kitartásunk 

értelmét: részben kormányzati segítséggel, részben saját erőből kiszabadultunk az adósságcsapdából! 2012 

végén 59 038 e Ft-ot kaptunk hiteleink törlesztésére, a 2010-es kötelezettségállományhoz viszonyítva viszont 

39 868 e Ft-ot mi gazdálkodtunk ki saját erőből a ciklus első felében. Ez minden kesznyéteni közös sikere! 

Köszönet mindazoknak, akik a nehezebb időkben is bíztak bennünk és kitartottak mellettünk! 



 2 

A számok önmagukért beszélnek: Ma Kesznyétennek semmiféle tartozása nincs, se bankhitele, se 

lejárt határidejű kifizetetlen számlája! (Ilyen talán 25 éve volt utoljára!) Sőt bankszámláinkon a 2014. 

augusztus 4-i állapotnak megfelelően 14 943 325 Ft van, ami a költségvetési keretek közt szinte bármire 

költhető, amit a képviselő-testület a község szempontjából fontosnak tart. De nem feledhetjük: azért 

rendelkezhetünk ezekkel a tartalékokkal, mert korábbi intézkedéseinkkel a lehető legminimálisabbra 

szorítottuk a község működési költségeit. S annak ellenére rendelkezünk ekkora tartalékkal, hogy 2013-tól 

már kicsit szabadabban költekezve igyekeztünk fokozatosan visszaadni a községnek azokat a vívmányokat, 

amelyeket korábban elveszítettünk. Mindenesetre az új ciklust a képviselő-testület nem üres kasszával 

kezdheti! Van fedezete a választási program megvalósításának. 

Noha a négy év alatt több területen is fejlődött községünk, a legnagyobb sikernek azt tartjuk, ami 

kevésbé látványos, amit mindenki természetesnek tart: a nehézségek ellenére biztosítottuk az 

önkormányzati feladatok ellátását, az intézmények elvárható színvonalú működtetését. Ezúton is 

köszönjük a helyi közalkalmazottak és köztisztviselők munkáját, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a 

civil szervezetek, vállalkozások együttműködését. 
 

Infrastruktúrafejlesztés 
 

 Folytattuk a 2004-ben elkezdett útépítési programot, melynek eredményeként ma már a község 

valamennyi utcája sármentes. Útalapot építettünk a Kossuth u. végén és a Kossuth – Dózsa Gy. u. 

közötti szakaszokon. A közfoglalkoztatás révén rendszeresen javítottuk, kátyúztuk útjainkat. A 

program a Vörösmarty és Hunyadi utcák építésével és vízelvezetésének rendezésével folytatódik, 

az ehhez szükséges engedélyeket és terveket beszereztük. Valamint a képviselő-testület döntése 

szerint akár még az idén sor kerülhet egy út burkolatának megerősítésére. 

 Térkővel újítottunk fel járdaszakaszokat a Béke téren, az Arany J. utcában, új járdát építettünk a 

köztemetőnél. 

 A Rákóczi utcában szintén saját kivitelezésben építettünk két buszvárót. 

 Megterveztettük és engedélyeztettük a csapadékvíz-elvezető hálózat felújításának első ütemét, 

amiből fontos szakaszok az Arany J., Móricz, Petőfi és Hunyadi utcákban és a Béke téren saját 

kivitelezésben már elkészültek, illetve készülnek. A program a Felszabadítók és Dózsa utcákkal 

folytatódik. 

 A további fejlesztések előkészítéseként folyamatban van Kesznyéten Településrendezési Tervének 

felülvizsgálata, ami új alapokra helyezi a község fejlesztését. 

 Még az előző ciklusok látványos fejlesztése volt a közvilágítás és intézményi belső világítás 

korszerűsítése, ami jelentős részben a mostani ciklust terhelte, ugyanis rendszeresen törlesztenünk 

kellett a 2010-14 közötti időszakban is az évi 3,6 millió Ft bérleti díjat. A szerződések lejártával a 

berendezések az önkormányzat tulajdonába kerülnek. 
 

Intézményfejlesztés 
 

 A 2007-ben alakult körjegyzőséget a törvény értelmében 2013-tól közös önkormányzati hivatallá 

szerveztük át Kesznyéten székhellyel, girincsi és kiscsécsi kirendeltséggel. A közös hivatalban ma 

feleannyi köztisztviselő dolgozik, mint ahányan 2006-ban voltak a három településen. 

 Az általános iskola kiválásával új intézményként megszerveztük a Kesznyéteni Óvodát és Községi 

Konyhát. Továbbra is segítjük az iskola munkáját. 

 A Faluszépítő Egyesülettel 2013-tól működtetjük a Tanodát. Szintén uniós támogatással 

hamarosan elindulhat a Családi Napközi. 

 A Községi Könyvtár új helyen, főállású művelődésszervezővel és könyvtárossal folytatja 

munkáját, közösségi programokat, ingyenes fénymásolást és internethasználatot biztosítva a 

lakosságnak. 

 Állami támogatásból aprítékkazánnal és saját kivitelezésű tárolóval korszerűsítettük a községháza 

fűtését, folyamatban van a homlokzatok felújítása. 

 Szintén saját kivitelezésben és állami támogatásból építettünk a Felszabadítók utcában egy 

színvonalas közfoglalkoztatási telephelyet, ami a leendő szociális szövetkezetnek is alkalmas 

létesítmény. 



 3 

 A Református Egyházközséget segítettük a gyülekezeti terem felújításban, közösen szervezzük a 

templomfelújítás előkészítését.  
 

Közfoglalkoztatás 
 

Az ismertetett eredmények jelentős részben az értékteremtő közfoglalkoztatásnak köszönhetők. A 

támogatási lehetőségeket kihasználva rendszeresen biztosítottunk segély helyett munkát az 

embereknek. Kesznyétenben az aktív korúak körében a munkanélküliség 13,25%-os. Ezért 

fontos, hogy a télen és tavasszal 132 fő dolgozhatott a kormány közfoglalkoztatási programjában, 

jelenleg pedig 123 főt foglalkoztatunk. Felzárkóztatási programra 5 478 e Ft-ot kapott a település. 

A START mintaprogramokban 2013-14-ben 32-en dolgozhattak 23 674 e Ft támogatásból, márc. 

1-jével indult egy újabb 12 931 e Ft-os program a községben, májustól pedig folytathatjuk a 

Grinccsel és Kiscséccsel közös térkőprogramot. Aug. 1-jétől újabb 35 főt foglalkoztathatunk 21 

877 e Ft támogatásból. 

A fejlesztések mellett a közmunkások intézményi kisegítők voltak, biztosították a közterületek 

karbantartását, a fűnyírást az egész faluban, a virágosítást, művelték a kerteket. Esetenként 

adódtak még fegyelmi problémák, de közfoglalkoztatás nélkül sokkal nehezebben és drágábban 

tudtuk volna feladatainkat elvégezni. Köszönjük a közfoglalkoztatottak munkáját! 
 

Egyéb fontos eredmények 
 

 Fejlesztettük a szociális ellátó rendszert: bővítettük a jelzőrendszeres házigondozást; a környéken 

az elsők között biztosítottunk minden évben szociális tűzifát; többször osztottunk élelmiszert. 

Támogatjuk az első nyelvvizsga megszerzését, lakásriasztók telepítését. Nyaranta 350 gyereknek 

adunk minden hétköznap ingyen ebédet. Visszaállítottuk a nyugdíjasok és a továbbtanulók 

támogatását. 

 2014-től a közalkalmazottak ismét kapnak béren kívüli juttatást (étkezési jegyet). 

 Méltó módon emlékeztünk meg állami ünnepeinkről, emellett egyéb tartalmas rendezvényeket 

szerveztünk (majális, szüreti mulatság, pálinkamustra stb.), melyek közül kiemelkedik az idén 

ismét megtartott Kesznyéteni Kavalkád, benne a Falunappal. 

 Összesen 2,2 millió Ft-tal támogattuk a helyi civil szervezetek működését. 

 A rendszeresen megjelentetett Kesznyéteni Krónika mellett új fórumot kapott a helyi nyilvánosság 

a települési honlap elkészültével (kesznyeten.hu). 

 A polgármester irányításával önkormányzatunk is részt vett a térség településeinek 

együttműködésének szervezésében, az úgynevezett LEADER uniós fejlesztési programokban. 

Vezetjük a térség településeinek társulását, a Sajó - Hernád Menti Települések Térségfejlesztési 

Társulását. 
 

Feladatok és tervek 
 

Számos tervünk azonban rajtunk kívül álló okokból nem valósulhatott meg a ciklus során. Különösen 

nagy veszteség, hogy a volt művelődési ház felújítására már elnyert pályázatunk megvalósításáról kellett 

lemondanunk, mert akkori helyzetünkben (2010-11), az akkori széthúzás és a viták miatt nem tudtuk a 

szükséges önerőt biztosítani. Elsősorban a már régóta tervezett programokat ajánljuk továbbra is a tisztelt 

választópolgárok és az új képviselő-testület figyelmébe, hiszen ezeket már előkészítettük. Esélyeinket növeli, 

hogy stabil gazdasági helyzetben, felkészülten, már kész ill. csak átdolgozásra szoruló tervekkel és 

projektekkel pályázhatunk a szükséges forrásokra. 

 Mindennek előfeltétele az önkormányzat pénzügyi stabilitásának fenntartása.  

 A kormányprogrammal összhangban legfontosabb feladatunk a munkahelyteremtés 
infrastrukturális feltételeinek biztosítása, ezen belül a hiányzó helyi infrastrukturális hálózatok 

kialakítása (szélessávú internet, szennyvízcsatornázás), valamint a munkahelyek és a tiszaújvárosi 

szolgáltatások elérhetőségének megőrzése-javítása a Sajó-híd felújításával. A helyi lehetőségekre 

építve menedzseljük a vállalkozások munkahelyteremtő fejlesztéseit! 

 Szintén a munkahelyteremtést szolgálja az értékteremtő közfoglalkoztatás fejlesztése. A 

következő négy évben el kell érni a szinte teljes foglalkoztatást Kesznyétenben. Ennek érdekében 
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folytatjuk a térkőgyártást, az árok- út -és járdafelújítást, a mezőgazdasági programot, de a volt 

művelődési házat is így újíthatjuk fel. Szociális szövetkezetet és boltot szervezünk. 

 A továbbtanuló fiatalok támogatására helyi ösztöndíjrendszert vezetünk be, tovább 

növeljük az idősek szociális támogatását, elindítjuk a lakossági vízbekötések támogatását. 

 A konkrét fejlesztések közül politikai ígéretet kaptunk a Sajó-híd, a református templom és 

a volt művelődési ház felújításának, valamint a közfoglalkoztatás fejlesztésének 

támogatására. 

 Mindezekhez kapcsoltan halaszthatatlan a településközpont felújítása (vízelvezetés, út, járda, 

buszvárók stb.). 

 A következő uniós tervezési ciklusra regisztráltattuk még a szennyvízcsatornázást, a belterületi 

vízrendezést, a gátépítést, a Vörösmarty és Hunyadi utcák építését. 

 A közbiztonság javítását térfigyelő kamerák telepítésével, a rendőrséggel még szorosabb 

együttműködéssel tudjuk elérni. 

 Javasoljuk a testvértelepülési kapcsolatok fejlesztését. 

 Sürgető feladat az óvoda felújítása és bővítése, a községi konyha korszerűsítése. 
 

Tisztelettel kérjük a kesznyéteni választópolgárokat, hogy a hamarosan megrendezendő falugyűlésen 

mondják el a ciklusban végzett munkával kapcsolatos véleményüket, fogalmazzák meg javaslataikat. 
 

 

KESZNYÉTEN KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  KECSŐ IMRE POLGÁRMESTER 
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