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Tisztelt Kőteleki Lakosok!
A havi tájékoztatást az egyik legfontosabbal, a közfoglalkoztatással szeretném kezdeni. Március 1-től
elindult a hagyományos közfoglalkoztatás, amelynek keretében zömében azokat a személyeket vontuk be első körben a programba, akik közel egy éve a Foglalkoztatást helyettesítő támogatást kapták.
Így ők nem esnek ki a rendszerből. A decemberben téli átmeneti közfoglalkoztatásra felvett lakosok
munkaviszonyát, január 15-tel meg kellett szüntetni támogatás hiányában. Az átalakítások nem csak
Kőtelekre vonatkoztak, a Közfoglalkoztatásban részt vevő minden Önkormányzatot érintettek.
A 2012. november 26-ai, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság képviselője által aláírt jegyzőkönyv adatait módosítani kellett az idei évben, de a létszámban nem történt változás. Márciusban indul a szociális közfoglalkoztatási program, melynek keretében 92 főnek tudunk
munkát biztosítani, 8 órás munkaidőben. A közmunkaprogramok keretében a bel- és külterületi utak,
árkok karbantartása fog megvalósulni. A harmadik projektben pedig a községünk külterületén levő
illegális hulladéklerakók kerülnek felszámolásra.
A Pénzügyi Gondnok Úr elkészítette a módosított pénzügyi jelentését, melyet megküldött a hitelezőknek és amennyiben a jelentést elfogadják a jogerőre emelkedést követően, az adósságrendezésbe
vonható vagyon értékesítése következik.
Januárban Önkormányzatunk Képviselőtestülete elfogadta a 2013. évi válságköltségvetést, melynek
bevételi és kiadási fő összege: 274.714.000 ezer forint. Az idei évtől nem lehet hiányt tervezni, így
valószínűleg módosítani kell az év folyamán a költségvetést.
További változás, hogy az idei évtől nem normatív finanszírozást kap az önkormányzat, hanem feladatalapút. Ezzel az a probléma, hogy csak részben fedezi a költségeket és így újra hiányt fog termelni az Önkormányzat. Például a könyvtár működtetése kötelező önkormányzati feladat, melynek a
januári támogatása 94.355 Ft volt. Ebből az összegből kell kifizetni a fenntartást, rezsiköltségeket, a
bért, illetve a járulékokat. Ez azonban csak egy intézmény a néhány közül, a felsorolást lehetne még
folytatni. Ezek ellen sajnos nem tudunk semmit tenni, a támogatás összege nem növelhető.
A víztisztító konténer próbaüzeme folyamatban van, a befejezés időpontjáról azonban még nincs
információ. Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a víz vételezés időpontja február 17-től megváltozott. Az új időpontok: hétfő, kedd, csütörtök, szombat 10.30-12.00-ig.

Szeretném informálni a Tisztelt lakosságot, hogy az Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje
megváltozott. Az ügyfélfogadás időpontja:
Hétfőtől- Csütörtökig:

7.30-12.00, 13.00-16.00,

Pénteken

7.30-12.00

:

Az Önkormányzat dolgozói készséggel állnak az ügyfelek rendelkezésére a hét mindennapján.
Közeledik a magánszemélyek adóbevallásának határideje. Kérem Önöket, hogy adójuk 1%-val rendelkezzenek valamelyik Kőteleki Alapítvány vagy Egyesület javára. Felajánlásaikat az alábbiak támogatására tehetik meg:
Kőtelek Községért Alapítvány:

19221458-1-16

Kőteleki Iskoláért Alapítvány:

19223766-1-16

Kőteleki Óvodáért Alapítvány:

18828698-1-16

Kőteleki Cigány Közösségért Egyesület:

18843103-1-16

Kőteleki Polgárőr Egyesület:

19222686-1-16

Kőteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület:

19227519-1-16

Szabó János Horgász Egyesület:

19867184-1-16

Kérem Önöket, hogy ne feledkezzenek el az egyházak támogatására szánt 1%-ról sem, és rendelkezzenek róla. Támogatásukat az alapítványok, egyesületek nevében előre is köszönjük.
Felmerült a községben néhány pletyka az EU élelmiszer segély osztásával kapcsolatban, ezért ezzel
kapcsolatban szeretnék hiteles tájékoztatást adni. Az alábbiakban látható a szállító levél másolata,
amelyben ellenőrizhető, hogy milyen élelmiszereket kapott községünk. Néhányan tudni vélték, hogy
még milyen adományok voltak a támogatásban, amelyek állítólag nem lettek kiosztva. Sok családnak
segített ez a támogatás a téli legnehezebb hónapokban, sokan köszönték a csomagot és a továbbiakban is részt kívánunk venni ebben a programban! A támogató szervezet felé el kellett számolnunk a
kiosztott élelmiszerekkel, mely már megtörtént.

Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy új Falugazdásza van községünknek, Oláh András személyében.
Az ügyfélfogadási idő az alábbi szerint módosult: Szerdánként 13.00-16.00 között várja András az
ügyfeleket az Önkormányzat épületében levő irodában. A zártkert tulajdonosok ne feledjék el regisztrációjukat benyújtani március végéig.
A talajterhelési díj mértékéről Kőtelek Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2004-ben hozott
rendeletet, azonban a tavalyi évben történt törvénymódosítás által drasztikusan megemelték a talajterhelési díj mértékét. Ezzel az emeléssel próbálják ösztönözni a lakosságot arra, hogy minél többen
kössenek rá a kiépített csatornahálózatra. Kérem községünk lakóit, akik még eddig nem csatlakoztak
a szennyvízhálózatra, minél hamarabb tegyék meg, hogy ne kelljen fizetniük a talajterhelési díjat.
FIGYELEM!
2013. március 20.-án 12 órakor az Idősek Klubjában a Szolnok Városi Rendőrkapitányság szervezésében dr. Butyka László rendőr őrnagy tart bűnmegelőzési tájékoztatót. Várjuk az érdeklődőket az előadásra, melyen többek között a trükkös tolvajok módszereiről is kapnak tájékoztatást.
TISZTELT HÖLGYEIM!
Nőnap alkalmából nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket magam és férfi társaim nevében!

MEGHÍVÓ
A 2013. március 15.-én 14 órakor tartandó ünnepi megemlékezésre, tisztelettel meghívom községünk
lakóit. Emlékezzünk közösen Nemzeti Ünnepünkön.
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