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Tisztelt Kőteleki Lakosok!
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a február 12-i képviselőtestületi ülésen
elfogadásra került a településünk 2015. évi költségvetése, 187.979.000 Ft bevételi és
kiadási főösszeggel. A költségvetés szűkös, de takarékos gazdálkodással
tarthatónak tűnik. A feladat finanszírozás által kapott pénzt, csak arra a feladatra
fordíthatjuk, amelyik feladatellátásra kapjuk. A saját bevételeinkből tudunk szabadon
gazdálkodni, ezeket a pénzeket tudjuk fejlesztésre, támogatásra, önként vállalt
feladatok finanszírozására fordítani. Az egy főre eső iparűzési adónk nagyon
alacsony (kb. 4.500Ft) ez a szám mutatja, hogy nagyon kicsi a község adóerő
képessége. A törvény lehetőséget biztosít a településeknek különböző adónemek
kivetésére. A helyi viszonyokat figyelembe véve, nem látok reális esélyt arra, hogy
bármi nemű pluszadó kivetésével javítsunk településünk anyagi helyzetén. Hiába
vetnénk ki különböző adókat, a lakosság nem lenne képes azt befizetni, mivel a
lakosság nagy százaléka közfoglalkoztatásból illetve segélyből él.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 01-től
átalakul. A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015.03.01-től a Járási Hivatalok
állapítják meg. Ezek az ellátások a következőek:
-

aktív korúak ellátása (FHT)
időskorúak járadéka
ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj)
közgyógyellátás (alanyi és normatív formák)
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Az Önkormányzatok által nyújtható támogatások neve egységesen Települési
Támogatás lesz, melynek jogosultsági feltételeit, típusait az Önkormányzatok
határozhatják meg. A 2015. február 27-i képviselőtestületi ülésen elfogadásra került
a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet. Települési
támogatásra 12.106.075 Ft –ot tudunk fordítani 2015-ben.
Rendszeres települési támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló
személy, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud
gondoskodni, vagy jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak, és akinek
családjában az egy főre jutó jövedelem, az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át nem éri el. A kérelmezőnek a kérelemben
indokolnia kell, a rendszeres települési támogatásra való rászorultságát. A

rendszeres települési támogatás összege, a nyugdíj minimum alatti (28.500 Ft)
egy főre eső jövedelemmel rendelkező családok vonatkozásában 5.000 Ft/hó, a
nyugdíj minimum 150%-a alatti (42.750 Ft) egy főre eső jövedelemmel
rendelkező családok vonatkozásában 3.500 Ft/hó, a nyugdíj minimum 150%-a
alatti egy főre eső jövedelemmel rendelkező egyedülállók és gyermeküket
egyedül nevelők vonatkozásában 4.000 Ft/hó. A lakásfenntartási támogatás
érvényességi ideje alatt rendszeres települési támogatás nem állapítható meg.
A lakásfenntartási támogatásban részesülők a határozatukban megállapított
időpontig kapni fogják az abban megállapított összeget, a lejárat után az új
rendelet szerint kerül megállapításra a rendszeres települési támogatás.
Az új rendelet megtalálható Községünk honlapján (www.kotelek.hu).
Egy nagyon régóta várt eseményről is szeretném tájékoztatni a lakosságot. A
képviselőtestület úgy döntött, hogy az iskolakonyhát bérbe adja egy közétkeztetéssel
foglalkozó vállalkozónak, aki vállalja a konyha üzemeltetését. 2010 tavasza óta a
konyha nem üzemel, ugyanis az iskola beruházás folyamán felújításra került, de a
tavalyi évig nem kaptuk birtokba elszámolási probléma miatt. Sikerült olyan
vállalkozót találni, aki akár kisebb létszámmal is, de elkezdi a főzést, itt helyben az
iskolakonyhán. A működési engedély beszerzése folyamatban van, amennyiben meg
lesz az engedély, azonnal beindul a főzés. Minden esély megvan rá, hogy már
márciusban a település lakói igénybe vehetik a konyha szolgáltatásait. A tervek
szerint az ebéd ára kb. 700 Ft lesz, a konyha megnyitásának időpontjáról és az
étkeztetés feltételeiről, minden háztartás szórólapon fog pontos tájékoztatást kapni. A
szociális alapellátás keretében az étkeztetést igénybe vevők száma nagymértékben
csökkent az utóbbi években. Ezt az ellátást igénybe vehetik 2015-ben is 510 Ft/adag
áron a nyugdíjasok illetve a nyugdíjszerű ellátásban részesülők. A szociális
étkeztetést az alábbi módokon igényelhetik:
-

helyben étkezéssel (idősek klubjában)
lakásra szállítással
elviteli lehetőséggel biztosítjuk

A jelenlegi étkeztetést biztosító vállalkozás szerződése március végén lejár, áprilistól
az új szolgáltató által nyújtott szolgáltatást kívánjuk igénybe venni.
A megbízott GESZ vezető már egy ideje csak megbízási szerződéssel tudta ellátni
feladatát, így pályázatot írtunk ki a GESZ vezetői állás betöltésére. Négy pályázat
érkezett az álláshirdetésre, a képviselőtestület dr. Holló Józsefet választotta a
GESZ vezetőjének. Az új vezető feladata lesz a település üzemeltetési feladatainak
irányítása, a közfoglalkoztatás koordinálása, illetve az új fejlesztések lebonyolítása.
A TRV Zrt. ügyfélszolgálata márciustól új irodahelyiségbe költözik, a falugazdászi
irodában fogja ezentúl fogadni az ügyfeleket.
Döntés született, hogy testvér települési kapcsolatot kívánunk kialakítani az erdélyi
Hármasfalu településsel. Az 1990-es években már volt kapcsolat a két település

között, ezt szeretnénk újra indítani. Kiírásra került egy EU-s pályázat, melynek
keretében lehetőség nyílik testvértelepülések kialakítására, egymás kultúrájának,
hagyományainak, értékeinek megismerésére.

Értesítés
Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy
2015.március 23-án 14 órától Mozgásszervi Rehabilitációs Szaktanácsadás,
valamint gyógycipők és segédeszközök felírására kerül sor.
A vizsgálatra: betegkártya- személyi igazolvány- lakcímkártya régi zárójelentés és
közgyógyellátási igazolvány szükséges.

Helye: Orvosi rendelő Kőtelek, Szent I. tér 4.
Érdeklődni személyesen: Berényi Lajosné Kőtelek, Munkácsy út 2.
vagy telefonon: 06-20/210-6904
Tisztelettel:
Berényi Lajosné

A Nemzetközi Nőnap alkalmából nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm
községünk valamennyi hölgy lakóját!

Meghívom községünk lakosságát a 2015. március 15-én 14.00 órakor tartandó
ünnepi megemlékezésünkre. Helyszíne: Szent István tér (Rossz idő esetén,
Művelődési Ház).
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