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Tisztelt Kőteleki Lakosok!

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy 2014. július 1-től változás történik a hulladékszállításban.
Önkormányzatunk nem tudott megfelelni az új Hulladékgazdálkodási törvény feltételeinek, így a
tevékenységet nem folytathatjuk a továbbiakban. Hét hulladékszállító közszolgáltató cégnek küldtünk
felhívást árajánlattételre, de nem érkezett egyetlen ajánlat sem, ezért a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé jeleztük, hogy településünkön júliustól nem megoldott a
hulladékszállítás, jelöljenek ki egy új közszolgáltatót, aki ezt a tevékenységet a továbbiakban végezni
fogja. A feladatra a NHSZ Szolnok Zrt. lett kijelölve 2015. március 31-ig, így a hulladékot tőlünk és a
környező négy településről ők fogják a kijelölt időpontig elszállítani. A hulladékszállítás időpontja meg
fog változni, július 7-től kezdődően a hétfői napokon viszik el a szemetet. Ennek következtében ezen
a héten (július 2-án) szerdán nem lesz szállítás, mivel mi már ezt a tevékenységet nem végezhetjük.
Akinek kukája van, továbbra is az ingatlana előtti területre helyezze ki hétfői napokon. A zsákos
szállítás továbbra is meg fog maradni, csak újfajta zsákok kerülnek bevezetésre. A ’Kőtelek’ feliratú
zsákokat a jövő héttől már nem forgalmazzuk, akinek még van a tulajdonában ilyen zsák, minél
hamarabb használja fel. A boltokban fehér színű ’NHSZ Szolnok’ feliratú zsákokat lehet majd vásárolni
és ebben kell kihelyezni a szemetet. A szolgáltató kizárólag csak a szerződéssel rendelkező
tulajdonosok kukáit üríti, illetve az ő általa forgalmazásra bocsájtott zsákokat szállítja el.
A szelektív hulladékgyűjtés továbbra is meg fog maradni. Szerdai napokon, kérjük rakják ki a
„szelektíven” összegyűjtött hulladékot, azt továbbra is az Önkormányzat fogja összegyűjteni. Több
lakos még mindig nincs tisztában a szelektíven gyűjtött hulladékok köréről. Továbbra is csak a
műanyag palackot, csomagolófóliát, fémdobozt, üveget (nem ablaküveg) és papírt helyezzenek el az
átlátszó zsákba. Ezeken a szelektív hulladékokon kívül más anyagot tartalmazó zsákokat továbbra
sem fogjuk elszállítani.
Június 16-tól elkezdődött a nyári gyermekétkeztetési program, melynek keretében 99 hátrányos
helyzetű gyerek kap meleg ételt augusztus végéig. A programban csak azok a gyermekek vehetnek
részt, akik szülei az előzetes felmérés idején jelezték igényüket. Sajnálatos módon utólagosan már
nincs lehetőség a létszám módosítására, így akik nem adták le az igénylő lapot, nem tudnak
részesülni az ellátásban. Ezért kérek minden érintett szülőt, amennyiben a jövőben lesz ilyen
lehetőség gyermekétkeztetési pályázatra, felelősségteljesen nyilatkozzanak.
A munkaügyi központtól 6 diák foglalkoztatására kaptunk lehetőséget július illetve augusztus
hónapban. Egy-egy hónapot fognak a diákok dolgozni, hogy minél több rászorulót be tudjunk vonni a
programba.

A térfigyelő kamerarendszerre benyújtott pályázatunk nem nyert, megyénkben mindössze két
település kapott támogatást. Ha lesz rá lehetőségünk továbbra is pályázni fogunk a kamerák
kiépítésére, a közbiztonság javítása érdekében fontos lenne, hogy kiépüljön egy jól működő
kamerarendszer a településen.
Az idei évben is kiírta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat a parlagfű mentesítési
pályázatát. A benyújtott pályázatunk sikeres elbírálásban részesült, így két darab fűkaszát tudunk
vásárolni a megítélt támogatásból. A pályázat keretében parlagfű mentesítési napot fogunk tartani
július 26-án reggel 8.00 órától. A gyülekező a piactéren lesz és utána a parlagfűvel fertőzött területek
rendbetételére fog sor kerülni. Ez a gyomnövény sok ember mindennapját nehezíti meg a nyári
hónapokban, lépjünk fel közösen a parlagfű továbbterjedése ellen.
Községünkben 2010 óta nem volt falunap, mivel az adósságrendezési eljárás ideje alatt nem volt
lehetősége az Önkormányzatnak ilyen jellegű rendezvény finanszírozására. Az idei évben azonban,
bár szerény keretek között, de újra szeretnénk falunapot tartani, aminek tervezett időpontja
augusztus 16. A rendezvényt támogatásból, illetve minimális önkormányzati forrásból kívánjuk
megvalósítani. A program szervezése folyamatban van, a következő tájékoztatóban már részletes
információkkal tudok szolgálni.
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a lakóingatlanok rendbetételére szánt türelmi idő letelt, a gazos,
gyomos ingatlanok tulajdonosai a közeljövőben felszólítást fognak kapni ingatlanjaik rendbetételére.
Kérek minden lakóingatlan tulajdonost a helyi rendelet betartására, ne kelljen senkit büntetéssel
súlytani.
Június 23-án a Szolnoki Rendőrkapitányság munkatársai tájékoztatót tartottak községünk
közbiztonsági helyzetéről a képviselőtestületi ülésen. Örömmel tapasztaltam a bűnügyi helyzet
javulását az elmúlt évhez képest. A továbbiakban is ilyen sikeres munkát kívánok a rendőrség
munkatársainak a település közbiztonságának javítása érdekében.
A zárt keretekben (szőlők) fokozott járőrszolgálatot teljesítenek polgárőreink, senki ne vegye
zaklatásnak az ellenőrzéseket. A tulajdonosokkal közösen összefogva próbáljuk megvédeni
értékeinket.
A helyi Esélyegyenlőségi Nap július 18-án kerül megrendezésre, az érintettek Berényi Lajosnétól
kapnak tájékoztatást.
Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy július 9-én karbantartási munkálatok miatt 8-13-ig
gázszünet lesz településünkön.
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