Tisztelt Lakosság!
Több mint egy esztendő eltelte után elmondhatjuk azt,
hogy megteremtettük a fejlődés alapjait Kőteleken. Végbement az
intézményi átalakítás, a szerkezet- és módszerváltás, a
szemléletváltás. Megtörtént az általános iskola és az óvoda
intézményfenntartó társulási formában történő működtetése, szociális
intézményünk feladatellátását kistérségi szintre adtuk, a GESZ-t
átszerveztük a takarékosabb, innovatívabb stabilabb működés
érdekében. Rendezettebb üzemmódba állított intézményeink,
hivatalunk az átalakított látásmód biztos alapot nyújt az elkövetkező
fejlesztések, fejlesztési tervek véghezviteléhez. A vízisípálya
kivitelezése rövidesen kezdetét veszi, a fogadó lassan tető alá kerül, a
Zóna szabadidő park is megvalósulni látszik. Mindezek a
beruházások igazolják, hogy településünk kitörési pontjait
megtaláltuk. Fejlesztési elképzeléseink igazodnak magasabb szintű
tervekhez, programokhoz, felfűzhetők a folyamatosan megjelenő
pályázati kiírásokra.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy pályázatot nyújtottunk
be intézményeink felújítására, akadálymentesítésére, belterületi
útjaink fejlesztésére. Mint ahogy azt érezhetik, fellendült Kőtelek
kulturális élete. Ennek bizonyítékai az 1. Kőtelek Fesztivál és a szép
számmal megtartott rendezvények. A tájház is méltó helyszínévé vált a
társadalmi, közösségi eseményeknek.
A 3224-es út részleges felújításával újabb távlatok nyílnak meg. A
biztonságosabb utazás lehetősége már nem riasztja el a kitelepülni, pihenni
vágyókat. A faluszépítő program, a megindult fejlesztések, a kulturális
események és a kedvező, vállalkozásbarát gazdasági adottságok megalapozzák
községünk jövőjét. 2008. január 1-től a helyi iparűzési adót 0,95%-ra
mérsékeltük, mely ösztönzőleg hat a vállalkozások megtelepedésére.
Nagy figyelmet fordítunk a foglalkoztatottság növelésére. Idén
szép számmal vettek részt közhasznú-, illetve közmunkában a tartós
munkanélküliek, megszépítve, ápolva községünk belterületét. A jövőben is
minden pályázati lehetőséget ki fogunk használni ennek érdekében. Itt jegyzem
meg, hogy kiemelt fontosságú az, hogy a munkanélküliek regisztráltassák
magukat a munkaügyi hivatalban, mivel támogatás csak így jár utánuk
foglalkoztatásuk esetén.
Várhatóan tavasszal megnyílik a szolgáltatóház, ahol rendezett körülmények között juthatunk színvonalas
szolgáltatásokhoz. A tűzoltóság és a mentőállomás megvalósítása is jó ütemben halad. Remélhetőleg még ebben a ciklusban a
köztestületi tűzoltósággal és a mentőállomással kibővül a vészhelyzeteket ellátó szolgáltatások köre. Ez nagyban függ az meglévő
állami szándék aktivitásától.
Számos tervdokumentáció elkészítése van folyamatban. Kiemelném a strand, a 20 bérház, főút közterületének rendezését (buszmegálló,
parkoló, lassító sziget), a malom turisztikai célú átalakítását, a faluközpont fejlesztését (piactér) megcélzó terveket. Ezekkel
felkészülten várjuk e tárgykörökben a jövőben megjelenő pályázatokat.
A közművek állapotát javító pályázatokra, programokra is készen állunk. Ezek megvalósulásának ideje az állami
szerepvállalástól függ, önerőből megoldani lehetetlen. Egyelőre késni látszik, ügymenetük vontatott, akadozott. Alternatív
megoldásokkal igyekszünk javítani a jelenleg igencsak lepusztult állapotú közműveken. Ezáltal jelentős minőségi javulást elérni a
szolgáltatás minőségében meglehetősen nehéz de nem reménytelen.
Összefoglalva kijelenthető, hogy a fejlődés kezdetét vette. Kérem további támogatásukat közös munkánkhoz, céljaink
eléréséhez. Csak együtt, összefogva leszünk képesek a jövőt megalapozni.
Jó egészséget kívánok!
Dr. Böhmer Péter
polgármester

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy községünkben 2007. november hó és 2008.
március hó közötti időszakban a vízóra leolvasás szünetel.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy ezen időszak alatt továbbra is lehetőség van az óraállás havi
bejelentésére személyesen a hivatalban, ügyfélfogadási napokon, vagy a 496-050-es
telefonszámon. Amennyiben nem történik bejelentés az óraállásokról, úgy a 2007-es év havi
átlagfogyasztása alapján történik a vízdíj kiszámlázása.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a község egész területén

2007. november 22-én 8-16 óráig
hálózati munkálatok miatt

az ivóvíz szolgáltatás szünetel.
Megértésüket köszönjük.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kőtelek Község Önkormányzatának
Gazdasági Ellátó Szervezete zöld hulladék elszállítást szervez a lakosság részére.

A zöld hulladékok elszállításának időpontja:
2007. november 28. szerda és 29. csütörtök.
Ezeken a napokon a lakosság kihelyezheti ingatlanja elé a zöld hulladékot, melynek
elszállítása a két napon folyamatos ütemben történik.

A Nagykörűi út felújítása megkezdődött.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy csak hulladékgyűjtő zsákokban elhelyezett lomb
és a kévékbe kötött gallyak elszállításáról tudunk gondoskodni. A nem megfelelően kötegelt
zöld hulladékot nem áll módunkban elszállítani!

Türelmüket kérjük a forgalomkorlátozás
és a munkálatokkal járó kellemetlenségek miatt.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az építési törmelék és egyéb háztartási hulladék elszállítása
ezen alkalommal nem oldható meg.

Köszönjük

