
 

Tisztelt Kőteleki Lakosok! 

Szeretném tájékoztatni Önöket az elmúlt hónapok történéseiről, az októberi választások óta ugyanis 

sok minden történt községünkben. 

Az Önkormányzati Törvény lehetőséget biztosít a településeknek, hogy az önkormányzati 

választásokat követően 60 napon belül új önkormányzati társulást hozzanak létre. Községünk a 

Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltsége volt 2012. január 1. óta. Tiszasüly Község 

Képviselőtestületével már 2012-ben folytattunk egyeztetést a közös hivatal létrehozásáról, akkor 

azonban nem sikerült megállapodást kötni. Az október 12-i választás után újra tárgyalásokat 

folytattunk Tiszasüly Polgármesterével és sikerült megállapodnunk a közös hivatal létrehozásáról. A 

november 6-ai képviselőtestületi ülésünkön döntés született, hogy kiválunk a Nagykörűi Közös 

Önkormányzati Hivatalból, november 19-én pedig Kőtelek és Tiszasüly Képviselőtestülete 

egyhangúan döntött a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról. A közös hivatal székhelye Kőtelek 

lesz. A jegyzői pályázat kiírásra került, december végéig megszületik a döntés a jegyző személyéről. A 

társulási megállapodás szerint a jegyző ügyfélfogadási rendje Kőtelken 2015. január 1-től az alábbiak 

szerint lesz: 

Kedd: 8-16-óráig 

Csütörtök: 8-16-óráig 

Péntek: minden páros hét 8-13-óráig 

A korábban jelzettnek megfelelően elkészült öt utca aszfaltozása (József Attila u., Hámán Kató u., 

Erkel Ferenc u., Móricz Zsigmond u., Munkácsy Mihály u.). Kérem a lakosságot vigyázzunk az újonnan 

leaszfaltozott útjainkra. A súlykorlátozó táblák kihelyezésre kerültek, kérek mindenkit a szabályok 

betartására. 

Megvalósult a Kőtelek-Tiszasüly közötti gátszakasz töltéskoronájának magasítása, melyen aszfaltozott 

kerékpárút épült. A beruházás 680 millió forint Uniós támogatással valósult meg a KÖTIVIZIG sikeres 

pályázata eredményeként. Köszönet a KÖTIVIZIG valamennyi dolgozójának, akik ebben a projektben 

részt vettek. A kerékpárút az Euro-Velo 11-es úthálózat része, a turizmus fejlesztésében nagy 

lehetőséget nyújthat a település számára. Szeretném bíztatni Önöket, hogy vegyék minél többen 

igénybe a kerékpárút adta lehetőségeket, s népszerűsítsék ismerőseik körében.  

A Belügyminisztériumtól 2.400.300 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk 252 erdei köbméter 

lágylombos tűzifa vásárlására. A szociális bizottság elkészítette a támogatottak listáját, ennek alapján 

a tűzifa kiszállítását folyamatosan végezzük. A támogatás összegén felül köbméterenként 1000 

Ft+Áfát az Önkormányzat fizet, illetve a tűzifa szállítása a településre szintén az Önkormányzatot 

terheli. A házhozszállítás ingyenes a lakosság részére, ez szintén az Önkormányzat költsége.  
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A közvilágítás korszerűsítése folyamatban van, a jövőben led világítású energiatakarékos lámpák 

fogják a közvilágítást biztosítani a településen. A beruházás költségét az Önkormányzat az energia 

megtakarításból fogja fizetni. 

A mentőállomás alapkőletétele 2014. december 18-án, csütörtökön 10 órakor lesz. Az alapkőletétel 

után az Önkormányzat tanácskozó termében lakossági fórum kerül megrendezésre, a fórum témája 

az építendő mentőállomás lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

A szelektív hulladékszállítás december 24-én (szerdán) elmarad. A következő szelektív 

hulladékgyűjtési nap 2014. december 30-án (kedd) lesz. 

 

December 20-án (szombat) 17 órai kezdettel ismét megrendezésre kerül a hagyományos Falu 

Karácsonya.  Helyszíne: Tájház 

Mindenkit nagy szeretettel várunk, köszöntsük közösen a Karácsonyt! 

A december 21-én (vasárnap) 11.30-kor tartandó Iskolai ünnepi szentmisén, a templomban 

pásztorjátékot adnak elő a diákok. 

Az Ünnepi szentmise december 24-én (szerda), 21 órakor kezdődik a templomban! 

Magam és a Képviselőtestület tagjainak nevében Békés, Boldog Karácsonyt és 

Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánok Községünk valamennyi lakójának! 

 

                                                                                                                                Lovász Tibor 
                                                                                                                                polgármester         
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