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2019. október13-án lejár a 2014-ben megválasztott képviselő-testület és polgármester megbízatása, ezért a 

kialakult hagyományoknak megfelelően az alábbiakban adunk számot eddigi tevékenységünkről. Ezt a beszámolót 7 

igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 2019. július 31-én fogadta el a képviselő-testület. 

 

 

Kesznyéten Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és a polgármester a 2014-es választásokat 

követően a helyi választók nagy többségének felhatalmazásával kezdhette meg munkáját, és az ötéves ciklus 

során végig nyugodt légkörben dolgozhatott. Valamennyi képviselő hozzáállását alapvetően az egymással és 

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

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

hátráltatták. A korábbinál lényegesen kevesebb képviselőnek és köztisztviselőnek kellett a megnövekedett 

önkormányzati és államigazgatási feladatokat elvégezni. A várakozások ellenére az internetalapú, egyre 

központosítottabban működtetett adminisztrációs rendszer sem javította a közigazgatás szakmai színvonalát. 

A képviselő-testület a mai napig összesen 70 ülést tartott, melyeken 31 rendeletet alkotott, 277 

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

és az állandó bizottságok tagjainak megjelenése, aktivitása jó volt. A képviselő-testület tagjai politikai 

pártoktól függetlenül végezték munkájukat. A települési képviselők a következők voltak: Pálóczi Lajos 

alpolgármester (†2016), Firtkó József Zsolt alpolgármester, Kovács László alpolgármester, Papp Istvánné (a 

Pénzügyi, Szervezési és Jogi Bizottság elnöke), Csapóné Árvai Julianna (az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság elnöke), Firtkó Barna, Kiss Gyula. Külső bizottsági tagok: Feketéné Pabar Irén, Mészáros Barna. 

Az előző ciklustól eltérően mind az alpolgármesterek, mind a képviselők és bizottsági tagok a 

jogszabályoknak megfelelő tiszteletdíj mellett látták el feladatukat, de az alpolgármesterek juttatásaik feléről 

lemondtak. 

Korlátozta lehetőségeinket az egész ciklus során, hogy noha bevételeinket jelentősen növeltük, a még 

nagyobb ütemben növekvő feladatokhoz sose kaptunk elég támogatást. A kezdeti nehézségek ellenére a 

2014-es 362 770 000 Ft-ról 2017-ben 896 605 377 Ft, 2018-ra 1 301 633 161 Ft-ra növekedett a község 

költségvetési főösszege, 2019-ben pedig várhatóan 1 269 905 102 Ft-ból gazdálkodhatunk (ami az évközi 

pótelőirányzatokkal még növekedni fog). Ezzel a hatalmas összeggel azonban nem rendelkezhetünk 

szabadon, csak a meghatározott, többnyire fejlesztési feladatokra fordítható. A kötöttségek ellenére a 2013-

tól bevezetett állami feladatfinanszírozás számunkra kedvező rendszere mellett eredményeinkben fontos 

szerepet játszottak a különböző pályázatok. A beszámolási időszakban Kesznyétenbe több mint másfél 

milliárd Ft fejlesztési forrás érkezett-érkezik az önkormányzat és partnerei részére a már megvalósult és a 

folyamatban lévő projekteken keresztül. Mindezeknek köszönhetően egyre magasabb színvonalon láthatjuk 

el a települési közszolgáltatásokat, azonban számos fontos területen még nem tudtunk előrelépni. 

A beszámolási időszakban növeltük a község vagyonát az intézmények fejlesztésével és ingatlanok 

vásárlásával. Az önkormányzati saját tőke 2014-ben 570 194 000 Ft volt, ez 2019-re 1 247 012 607 Ft-ra 

emelkedett. Az építések és felújítások mellett többek között 3 telek és 7 lakóház került önkormányzati 

tulajdonba. Lehetőség szerint különböző pályázatokból és további ingatlanok felvásárlásával kell javítani az 

önkormányzati feladatok ellátását.  

Mindebből látható, milyen nagy veszteség lett volna, ha az uniós fejlesztésekből kimaradunk, mert az 

hátráltatta volna községünk felzárkózását. Viszont az egyre több fejlesztéshez és a bővülő 

közszolgáltatásokhoz az önkormányzatnak évről évre egyre több saját erővel és nem tervezett kiadással 
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kellett hozzájárulnia, ami a pénzügyi egyensúly romlásához vezetett. Kesznyétennek ma sincs ugyan hosszú 

lejáratú hitele, viszont 10 millió Ft-os éven belüli folyószámla-hitelkeretünk jelentős részét igénybe vesszük. 

Ennek ellenére számlatartozásunk növekvő, noha az önkormányzati számlák egyenlege jelenleg is jelentős: 

324 066 559 Ft áll rendelkezésre feladataink ellátására. Az új képviselő-testület tehát nem üres kasszával 

indulhat a választásokat követően, de a további fejlődéshez elengedhetetlen a pénzügyi egyensúly folyamatos 

javítása. 

Kesznyétenben a legnagyobb munkáltató az önkormányzat: a közalkalmazottak, köztisztviselők és 

közfoglalkoztatottak együttes létszáma 2015-ben 191 fő, 2016-ban 150, 2017-ben 143, 2018-ban 108, 

jelenleg 92,5 fő. A beszámolási időszak végére jelentősen csökkent a közfoglalkoztatottak száma, mert a 

munkalehetőségek növekedésével sokan helyezkedtek el a munkaerőpiacon. Az önkormányzat a 

közfoglalkoztatást példaértékűen szervezte, községünkben jelentős értékek születtek a közfoglalkoztatottak 

révén. 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. Ezt a több éves munkát és az elért eredményeket a Belügyminiszter kitüntető oklevéllel ismerte el 

2016-ban. 

Az önkormányzati feladatok ellátására két intézményt tartottunk fenn: a Kesznyéteni Óvoda és 

Községi Konyhát (ami kiscsécsi telephellyel bővült) és a Kesznyéteni Közös Önkormányzati Hivatalt (ami 

Kiscsécs és Girincs településeket is ellátja). A családi bölcsőde, a karbantartás, a védőnői szolgálat, a 

Kiscsécsre és Girincsre is kiterjedő családsegítés, a település karbantartása és üzemeltetése, a könyvtári 

szolgáltatás közvetlen önkormányzati irányítással működik. A megbízható színvonalon teljesítő háziorvosi 

szolgálat vállalkozási formában dolgozik, az orvosi ügyelet szintén. Más településekhez hasonlóan 

Kesznyéten is támogatja az alapfokú egészségügyi ellátást. 

Noha az öt 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 
 

 A ciklus egyik legnagyobb eredményeként a kesznyéteni Sajó-híd évtizedek óta tervezett 

felújításával biztosítottuk a tiszaújvárosi munkahelyek és szolgáltatások elérhetőségét. Az 

építkezés okozta átmeneti közlekedési nehézségek miatt az önkormányzat 144 család részére 

összesen 2 880 000 Ft támogatást fizetett ki saját forrásból. A térség forgalmát a hídzár ideje alatt 

az országgyűlési képviselőnk és a kormányzat támogatásával működtetett pontonhíd bonyolította. 

 Végre megújult a környék települései számára fontos 3607-es számú állami közút Kesznyéten – 

Girincs közötti szakasza, a felújítás kiterjedt az út belterületi részeire is.  

 Rövidesen befejeződik a Kesznyétenen áthaladó szélessávú internethálózat gerincvezetékének 

megépítése, ami a belterületi leágazásokkal számunkra is lehetővé teheti a gyors és korszerű 

szolgáltatások elérését. 

 Folytattuk a 2004-ben elkezdett belterületi útépítési programot, melynek újabb eredményeként 

utat építhettünk az EFOP projekt keretében a Felszabadítók útján (a leendő Kőrisfa utcában). A 

közfoglalkoztatás révén rendszeresen javítottuk, kátyúztuk útjainkat. A program a Vörösmarty és 

Hunyadi utcák építésével folytatódhat, az ehhez szükséges engedélyeket és terveket évekkel 

ezelőtt beszereztük. Továbbá egy elnyert támogatásnak köszönhetően még az idén sor kerül a 

tömegközlekedéssel érintett Rákóczi utca és Béke tér útburkolatának megerősítésére. 

 Térköves parkolót alakítottunk ki a református köztemetőnél, leaszfaltoztuk az iskolához vezető 

járdaszakaszt a Szabadság utcában. 

 A Dózsa és a Vörösmarty utcák árkaival folytattuk a csapadékvíz-elvezető hálózat felújítását. A 

program az EU már elnyert támogatásával áthúzódik a következő évre a Felszabadítók, Kossuth, 

Táncsics, Hunyadi, Rákóczi utcák és más kisebb szakaszok megépítésével. 

 A következő évekre készülve aktualizáltuk a szennyvízcsatornázás terveit. 
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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. A 

beszámolási időszakban uniós pályázatból biztosítottuk az ún. ASP adminisztrációs rendszer 

működtetéséhez szükséges informatikai és egyéb eszközöket. 

 A kiscsécsi csoport beindításával 5 csoportosra bővült óvodánkat tornaszobával bővítettük. Az 

épület energetikai fejlesztése folyamatban van, az egyéb intézményi felújításokra az idén 

pályázunk. A gyermekek nevelését hátráltatja a megfelelően képzett óvodapedagógusok hiánya és 

az elavult óvodaépület. 

 A közfoglalkoztatás keretében részben felújítottuk a községi konyhát, melynek energetikai 

korszerűsítése folyamatban van, a további felújításokra és eszközbeszerzésre irányuló pályázatunk 

elbírálásra vár. 

 Családi Bölcsődévé alakult az a Családi Napközi, amit az Ady Endre utcában egy szolgálati lakás 

átalakításával hoztunk létre és működtetünk teljes egészében állami és uniós támogatásból. 

 A ciklus legjelentősebb önkormányzati intézményi fejlesztése a Faluház létesítése volt, amit a 

hajdani művelődési ház felújításával, korszerűsítésével oldottunk meg több egymásra épülő 

közfoglalkoztatási projekt keretében. Az épület és az azt övező park méltó jelképe lett 

településfejlesztő törekvéseinknek. Berendezését hamarosan további eszközökkel egészítjük ki. 

 A munkahelyteremtés érdekében a közfoglalkoztatás rendszerében indítottuk a Magyartyúk-tárat, 

amit csibenevelővel is bővítettünk. 

 A helyi értékek bemutatására a faluközpontban alakítottuk ki a Kesznyéteni Kincsesházat, 

közfoglalkoztatással és rengeteg társadalmi munkával. 

 A Faluszépítő Egyesülettel 2013-tól működtetjük a Tanodát a hátrányos helyzetű gyerekek 

felzárkóztatása érdekében. 

 A megyei könyvtárral együttműködve tartjuk fenn a településkategóriánkban eredményes 

könyvtári szolgáltatást. 

 A Nyugdíjas Egyesület számára folyamatosan biztosítjuk a klubhelyiséget. 

 Saját kivitelezésben és állami támogatásból alakítottunk ki a Szabadság utcában egy 

közfoglalkoztatási telephelyet, ahová az iskolabővítés miatt a karbantartóműhelyt is hamarosan 

átköltöztetjük. 

 A közfoglalkoztatottak részben renoválták a községi ravatalozó homlokzatait és teraszburkolatát. 

 A Református Egyházközséget évek óta támogattuk községünk meghatározó központi épületének, 

a református templomnak a felújításában. A tervezéstől a megvalósításig számtalan tárgyalással, 

rendezvénnyel, templomöleléssel, aláírásgyűjtéssel és egyéb akciókkal, a Faluszépítő Egyesülettel 

közös gyűjtéssel együtt szerveztük a beruházást. Az összefogás eredményeként a Református 

Egyház, az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával - kiegészítve mindezt a helyben 

összegyűlt 13 305 960 Ft adománnyal - közös sikerként újulhatott meg templomunk. 
 

Egyéb fontos eredmények 
 

 Fejlesztettük a szociális ellátó rendszert: a képviselő-testület első intézkedése volt a nyugdíjasok 

és a továbbtanulók támogatásának visszaállítása. Kesznyétenben jelenleg 14 jogcímen lehet 

valamilyen szociális ellátásban részesülni. Bővítettük a jelzőrendszeres házigondozást, a 

környéken az elsők között biztosítottunk minden évben szociális tüzelőt. Szünidőben több száz 

gyereknek adunk minden hétköznap ingyen ebédet, a felnőttek közül pedig naponta átlagosan 

500-an veszik igénybe az ingyenes népkonyhát. Új közkifolyót létesítettünk. 

 Az EFOP keretében Újrakezdés Kesznyétenben címmel két pályázat révén szociális, közösségi és 

képzési programokat szervezünk a helyi romák integrálására, valamint megkezdtük a szociális 

szolgáltató pont kialakítását, közösségi ház és szociális bérlakások építését. 

 Katasztrófavédelmi feladataink ellátására térségi gyakorlat szervezésével készültünk. 

 Méltó módon emlékeztünk meg állami ünnepeinkről, emellett egyéb tartalmas rendezvényeket 

szerveztünk (majális, családi napok, advent stb.), melyek közül kiemelkedik az évente megtartott 
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Kesznyéteni Kavalkád, benne a Falunappal. Ezeken az eseményeken a helyi kulturális csoportok 

mellett (Nyugdíjaskórus, Komédiás Színjátszók) számos országosan ismert művész lépett fel. 

 A sport-és közösségi rendezvények fejlesztésére felújítottuk a sportöltözőt és a pályát, 

megépítettük Kesznyéten első játszóterét. Támogattuk a Kesznyéteni SE működését. 

 A közbiztonság javítása érdekében felújítottuk a KMB-irodát, kamerarendszert telepítettünk a 

községben. Megszerveztük és támogatjuk az Alsó-zempléni Polgárőr Egyesületet. 

 Új eszközök, mikrobusz és traktor beszerzésével, a meglévők felújításával javítottuk a községi 

feladatellátás feltételeit. Folyamatos fásítással és virágosítással gondoztuk a közterületeket. 
 

Feladatok és tervek 
 

Elsősorban a már régóta tervezett és folyamatban lévő programokat ajánljuk továbbra is a tisztelt 

választópolgárok és az új képviselő-testület figyelmébe, hiszen ezeket már vagy megnyertük, vagy 

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.  

 Elnyert pályázataink közül a csapadékvíz-elvezetés és az intézmények energetikai korszerűsítése 

2020-ban fejeződik be. 

 Az EFOP keretében a szolgáltató házat és a közösségi házat, a bérlakásokat az idei év végéig kell 

átadnunk. A helyi általános iskola bővítése és korszerűsítése 2020-ban valósulhat meg. 

 A Magyar Falu Programban pályázunk az óvodaépület fejlesztésére, konyhakorszerűsítési 

pályázatunkat pedig már benyújtottuk. 

 Közeli terveink közt szerepel az internet belterületi hálózatának kialakítása, a szeméttelep 

rekultivációja, a faluközpont rekonstrukciója, a buszvárók és további utak felújítása, a temető 

önkormányzati kezelésbe vétele. 

 Sürgető feladat a településrendezési terv felülvizsgálata. 

 Az első lakáshoz jutók támogatását ismét bevezetjük, tovább növeljük az idősek szociális 

támogatását, kiterjesztjük a gyermekes családokra. 

 Új intézmény keretében megszervezzük az idősek otthon közeli szociális ellátását, bővítjük a 

bölcsődei férőhelyek számát, fejlesztjük a családsegítő szolgálatot. 

 A következő uniós költségvetési ciklusban pályázunk szennyvízcsatornázásra és körgát építésére. 

 Javasoljuk a testvértelepülési kapcsolatok fejlesztését. 
 

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 
 

 

 

 


