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Tisztelt Kőteleki Lakosok!
A 2014. október 12-én megtartott önkormányzati, illetve Roma Nemzetiségi önkormányzati
választáson az alábbi eredmények születtek:
A választás eredménye a következő:

szavazatok száma

Megválasztott polgármester: Lovász Tibor

587

További jelöltek:

Végh Tibor
Kohuth Ferenc
Hornyák Zsolt
Tóth Ildikó

125
89
66
32

Megválasztott képviselő:

Váradi József
Budainé Vajjon Krisztina
Agócs Ferenc Miklós
Bozsó László Sándor
Seller Károlyné Dr. Zsótér Gyöngyi Anna
Harsányi Erzsébet

385
368
349
321
299
287

További jelöltek:

Berényi Lajosné
Egyed-Kun Timea
Bozsó Ádám
Hornyák Zsolt
Mága Titusz
Nagy Barna
Mága József
Mága László
Pelczhoffer László
Németh Csaba
Mága Imréné

279
194
190
174
164
159
146
139
135
115
93

Kőtelek település Roma Nemzetiségi Önkormányzat választási eredményeiről
Megválasztott képviselő:
Burai Flórián
Bitóné Mága Ibolya
Mága Imréné
Burai László

LUNGO DROM
LUNGO DROM
LUNGO DROM
LUNGO DROM

szavazatok száma
106
87
75
69

További jelöltek:
Mága Mária
Mága Józsefné
Nagy József
Suki Ottóné
Mága József

LÁSO DROM
LÁSO DROM
LÁSO DROM
LÁSO DROM
MCF

57
37
35
30
25

Magam és valamennyi megválasztott képviselő nevében köszönjük a bizalmat, a település
fejlődésének érdekében fogjuk munkákat végezni.
A képviselők munkájához sok sikert, erőt egészséget kívánok mindanyiuknak, legjobb tudásukkal
lássák el feladatukat.

TÁJÉKOZTATÁS
Értesítjük a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó vagy folytató fiatalokat, hogy az
önkormányzat az idei évben csatlakozott a

2015. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT – hoz.
„A” típusú ösztöndíjra azok a Kőtelek illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú ill. felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra
pályázhatnak a 2014. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő
hallgatók is.
„B” típusú ösztöndíjra azok a Kőtelek illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek,
a) a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek
és a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali
tagozatos) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
http://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A pályázati űrlap feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a
Kőtelki Önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat rögzítésének és önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2014.
november 7.

A beérkezett pályázatokat az önkormányzat bírálja el 2014. december 8-ig.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk Kőtelek lakosságát, hogy a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális
Szolgáltató Besenyszögi Központja Kőtelek telephelyén a dolgozók alábbi szociális alapellátások
feladatait látják el.

- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,

- családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- nappali ellátás- Idősek Klubja,
- közösségi ellátás keretén belül szenvedélybeteg ellátás.
Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultak legalább napi egyszeri meleg
étkezés igényelhető akik azt önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.
Szociális étkeztetés igény szerint:
- helyben étkezéssel,
- lakásra szállítással,
- elviteli lehetőséggel biztosított.
A helyi GESZ konyha leállásának ideje alatt az ebédet a Pizza-Verzió Kft biztosítja.
2014 évben a szociális étkeztetés térítési díja: 510 Ft/adag.
2014-ben az eddigi ellátottak száma 55 fő.
Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás keretében biztosított az ellátás azoknak az időskorú személyeknek, akik
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem, vagy részben képesek és róluk nem, vagy csak
részben gondoskodnak. Továbbá kérhetik az ellátást azok a pszichiátriai betegek, fogyatékos
személyek, valamint szenvedélybetegek, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos
feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, azok az
egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek, akik ezt az ellátási formát igénylik, azok a személyek,
akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást
igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk
- az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
- az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közreműködést,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.
Ezek a feladatok magukba foglalják a teljességigénye nélkül: a mosást, vasalást, takarítást,
ügyintézést, személyi higiénia megőrzését, ügyintézést, stb. …..
A házi segítségnyújtásban felmerülő igények mind ezentúl igen sokrétűek.
Igyekszünk a kötelezően előírt szakmai feladatokon felül, mindent megtenni a gondozottaink
érdekében, (vérnyomásmérés, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás elősegítése, a község
területén kívülre nyúló ügyek elrendezése, kapcsolattartás a hozzátartozókkal, stb...) hiszen nagyon
fontos hogy az idős emberek a megszokott környezetükben, komfort igényeiknek és egészségi
állapotuknak megfelelően részesüljenek ellátásban.

Van, aki állandó segítségünkre szorul, és van olyan is, aki csak eseti gondozást igényel.
Munkánk során igyekszünk az aktuális információkkal, tanácsadással is a gondozottaink
rendelkezésére állni.
Az ellátás térítésmentesen vehető igénybe.
Az ellátotti létszám 2014-ben eddig 47 fő.
Nappali ellátás-Idősek Klubja

A nappali ellátást elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött,
egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
ellátására teljes mértékben, vagy részben képes személyek kérelmezhetik.
Településünkön a szolgáltatást olyan idős személyek veszik igénybe, akik igénylik a társas
kapcsolatokat, a napi foglalkoztatást, mentális gondozást.
Az Idősek Klubjában rendszeresen vannak rendezvényeink: Zenés, táncos, tombolával színesített
bálok, ünnepségek, előadások, hetente csütörtökönként idősek tornája, dalkör.
Lehetőség van az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére és étkeztetésre is.
Idősek Klubja engedélyezett férőhely száma: 20 fő.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosított
- az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő
haladéktalan megjelenése
- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali
intézkedések megtétele
- szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezése.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult
- az egyedül élő 65 év feletti személy,
- az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
- a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos
biztosítását.
A szolgáltatás díjmentesen vehető igénybe, a klienskör szinte állandónak mondható, és a készülékek
kezelése sem okoz most már problémát az ellátottaknak.
A feladat ellátás megbízási szerződés alapján történik, a beosztott gondozók ellátási területe Kőteleken
kívül, Hunyadfalva- Csataszög- Nagykörű településeket is magába foglalja.
2014-ben eddig 32 szociálisan rászorult személy részesült ellátásban.
Az ellátás finanszírozása pályázati úton történik.
Családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat

1.) A családsegítő szolgálat feladata a szociális vagy mentálhigiénés
problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek,
családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.

A Családsegítő szolgálatnál a klienskör segítésére irányuló feladatok:
- életviteli-, anyagi-, gyermeknevelési tanácsadás
-családi- kapcsolati-, lelki, mentális- problémamegoldás
- foglalkoztatással, ügyintézéssel kapcsolatos segítségnyújtás.
Megjegyzendő, hogy több feladat halmozottan és együttesen fordul elő.
2014-ben eddig a Szolgálatnál az esetekkel kapcsolatos forgalmi szám 509, megjelentek száma 124 fő,
ebből a gondozottak száma: 23 fő.
2.) A gyermekjóléti szolgálat célja és feladata a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése
és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családból történő kiemelésének a
megelőzése. Ennek érdekében rendszeres kapcsolatot tart a védőnői, háziorvosi szolgálattal, a
gyermekintézményekkel, a Polgármesteri Hivatallal, civil- és társadalmi szervezetekkel.
2014-ben eddig a Szolgálatnál az esetekkel kapcsolatos forgalmi szám: 471, megjelentek személyek
száma:128 fő, a gondozottak száma 44 gyermek.
Szenvedélybetegek közösségi ellátása
A közösségi ellátások során a pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozása, rehabilitációja a saját
otthonukban történik.
Az ellátáson belül biztosítva van a segítség: az önálló életvitel fenntartásában; a meglévő képességek
megtartásában, ill. fejlesztésében; rendezett ügyvitel biztosításában.
Településünkön, 2014-ben ebben az ellátási formában az eddig gondozottak száma 6 személy.

Összességében kijelenthető, hogy a 2014-es év októberéig szociális intézményünk a település 1638
lakosság létszámából, 412 személlyel tart kapcsolatot, gondozza, nyújt alapellátást.

Az ellátások elérhetők, további információk:
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja,
Kőtelek Telephely
Cím: 5062 Kőtelek Damjanich utca 11.
Nyitvatartás: Hétköznapokon 7.30-15.30 óráig.
Telefon/fax: 56/496-392, 56/542-012.
email:kotelekszoc@citromail.hu.

KŐTELEK, 2014. október

Bozsikné Juhász Andrea
telephelyvezető

MEGHÍVÓ
TISZTELETTEL MEGHÍVJUK

2014.OKTÓBER 23-ÁN
14 ÓRAKOR TARTANDÓ

ÜNNEPI
MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE.
HELYSZÍN:
A SZENT ISTVÁN TÉR,
ESŐ ESETÉN A
MŰVELŐDÉSI HÁZ.

Lovász Tibor
polgármester
Kőtelek Községi Önkormányzat
5062 Kőtelek, Szabadság út 1.
F:56/496-060
Felelős kiadó: Lovász Tibor polgármester
Készült: 650 példányban

