Kıtelek Község Önkormányzata
2010 december 15.
Tisztelt Kőteleki Lakosok!
Szeretném megköszönni Önöknek, hogy az október 3-ai választáson
megtiszteltek bizalmukkal és megválasztottak Kőtelek polgármesterének.
Munkámat szeretném úgy végezni, hogy a község érdekei legyenek az elsők, ne
az egyéni önös érdekek. Ahogyan azt már korábban is tudni lehetett nagyon
nehéz helyzetben van Kőtelek, csőd közeli helyzetet vett át az új vezetés.
Mindennél fontosabb, hogy elkerüljük az adósságrendezési eljárást
(csődeljárást). Ennek érdekében megszorító intézkedéseket kell bevezetni, ami
nem lesz népszerű. Az elmúlt időszakban átvilágítottuk az önkormányzat
gazdálkodását és készítettünk egy válságkezelő tervet. Egyik napról a másikra
lehetetlen megoldani a pénzügyi problémákat, ez hosszabb időt fog igénybe
venni.
Tudom, sokan milyen nehéz körülmények között élnek és az önkormányzattól
várnak segítséget problémájuk megoldásához. Anyagi segítséget egyelőre nem
tudunk biztosítani, a szociális keret kimerült, alig tudjuk a bérekre
előteremteni a fedezetet. Intézményeinknél a gáz ki van kapcsolva, fával
tudunk fűteni, amit a dolgozóink gyűjtenek az erdőben. Nagyon nehéz tél áll
előttünk, de bízom benne meg tudjuk oldani a problémákat.
A következőkben röviden szeretném tájékoztatni Önöket az elmúlt 2 hónapban
történt változásokról.
Az októberi alakuló ülésen a képviselő testület megválasztotta az új
alpolgármestert Hornyák Zsolt személyében. A képviselő testület tagjai: Agócs
Miklós, Gombás Gábor, Hornyák Zsolt, Kohuth Ferenc, Váradi József és Dr
Zsótér Gyöngyi. Fogadó órámat keddenként 8 és 10 óra között tartom a
Polgármesteri Hivatalban.
Megalakult a Cigány Kisebbségi Önkormányzat is, elnöke Mága László lett,
helyettese Dr Mága Titusz. A testület tagjai Kocsis György és Váradi József.
Remélem egy hosszú távú, jól működő kapcsolat lesz az önkormányzat és a
Kisebbségi Önkormányzat között.
Megszűnt az aljegyzői poszt, közös megegyezéssel megszüntettük Tóth Ildikó
munkaviszonyát. A GESZ vezetésében is változás történt, közös megegyezéssel
megszűnt Kohuth Ferenc megbízott GESZ vezető munkaviszonya. Helyette
Tasnádi Zsanett lett a megbízott GESZ vezető.
Az úti általányok kifizetését minimálisra csökkentettük, illetve megszüntettük
a további kifizetéseket. Ezzel több millió forintot tudunk megtakarítani a
következő időszakban.
A közmunka program állami támogatása december 31-én befejeződik. Nagy
gondban vagyunk, mivel több feladatot közmunkásokkal oldottunk meg idáig,
és még mindig bizonytalan a jövő évi foglalkoztatás.
December 16-tól ismét lesz körzeti megbízottja községünknek. Fokozott
rendőri jelenlétre nagy szükség van a községben, melyet egy helyben lakó

rendőrrel biztosítani tudunk. Az őszi betöréssorozatok felkorbácsolták az
indulatokat a faluban, a tetteseket bízom benne sikerül megtalálni.
Az iskola és az óvoda műszaki átadása megtörtént. A hiánypótlásokat a
kivitelező cég elvégezte. A konyhán még sajnos nem tudunk főzni, mivel még
nem történt meg a birtokba adás. Bízom benne a közeljövőben ez a probléma
is meg fog oldódni.
Mint ahogyan ezt fentebb is említettem, ez csak egy rövid összefoglaló az
elmúlt időszak eseményeiről, januárban viszont részletesebb tájékoztatást
szeretnék adni minden kedves lakónak a község helyzetéről, illetve a képviselő
testület megoldási javaslatairól.
A korábbi hagyományoknak megfelelően idén is szeretnénk együtt köszönteni
a falu lakosaival a karácsonyt, melyre szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt a Tájházba 2010. december 23-án 17 órai kezdettel.
Magam és a Képviselő testület nevében szeretnék Békés, Boldog Karácsonyt és
Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet kívánni a község minden lakójának.
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