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Október

Tisztelt Kőteleki Lakosok!

Kőtelek Község Önkormányzata az Emberi

típusú

Erőforrások Minisztériumával együttműködve

tanulókra vonatkozik. A „B” típusú pályázat a

az 51/2007. (III.26) kormányrendelet alapján

felsőoktatást

kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

vonatkozik. A pályázat benyújtási határideje

Felsőoktatási

2015. november 09. A pályázati feltételekről

Önkormányzati

Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási

pályázat,

a

kezdeni

már

felsőoktatásban

kívánó

fiatalokra

hallgatók

munkaidőben Lócziné Márkus Ildikó tud

számára a 2015/2016.tanév második és a

bővebb felvilágosítást adni. A pályázati kiírást

2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan.

e-mailben is lehet kérni a loczine@gmail.com

A pályázati kiírásnak két típusa létezik, az „A”

címről.

A szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által
szervezett

Kistérség

Napja

alkalmából

átadásra került a társulás által alapított „Pro
Caritate” díj. Ez a díj a szociális területen
dolgozók

munkájának

elismerésére

lett

alapítva, a Területi Szociális Bizottságok
javaslata alapján kapja az a személy, aki
kiemelkedő munkát végez. A kistérségen belül
több mint 600-an dolgoznak ezen a területen
és ezt a megtisztelő kitüntetést az idei évben a
Kőteleki Idősek Klubjának vezetője Bozsikné
Juhász Andrea kapta. Az egész település
nevében

gratulálok,

munkájához

a

továbbiakban is sok sikert és jó egészséget
kívánok!

Településünkön sajnos egyre több problémát

segített egy csapda kölcsönadásával, hogy

okoznak

csapdába

a

kutyák.

Folyamatosan

őket,

több-kevesebb

Önkormányzatunk is készített csapdát, melybe

sikerrel. Önkormányzatunknak a Csillagszem

élelmet teszünk, de a módszerek nem elég

Alapítvánnyal

van

ebek

hatékonyak. A kutyák már több család életét

befogására,

illetve

A

keserítették meg a drága takarmánnyal

próbáljuk

kóbor
befogni

közterületeken
lövedékkel

szerződése

az

elszállítására.

kóborló

nehéz

kutyákat

meglőni,

altató

mert

a

hatótávolság korlátozott és a gyepmester
nehezen tudja megközelíteni a kutyákat. Csak
zárt kertben lehetne eredményes munkát
végezni, de mivel a kutyák közterületeken
tartózkodnak, így nehéz őket befogni. A
Kőteleki Földtulajdonosok Vadásztársasága

csalhassuk

a

kutyákat.

felnevelt jószágállományuk elpusztításával.
Gyerekekre,

kerékpárosokra

rárohanva

balesetveszélyt okoznak a „gazdátlan” kutyák.
Több szervezettel felvettem a kapcsolatot,
miként

tudnánk

hatékonyan

fellépni

a

törvényi előírások betartásával. Amennyiben
valakinek van javaslata, ötlete a probléma
megoldására szívesen veszem a megkeresést.

Október 13-án közmeghallgatást tartottunk a

Gondnok nem engedélyezte a fák kivágását,

Művelődési Házban, ahol a megjelentek

álláspontja szerint ez vagyonkimentésnek

tájékoztatás

önkormányzatunk

minősült volna. Az adósságrendezési eljárás

elmúlt

már lezárult, de a balesetveszély még mindig

helyzetéről,

kaptak
illetve

az

egy

év

fenn áll. Érzelmi szempontból is meg lehet

történéseiről, változásairól.
A lovas pálya melletti önkormányzati területen
található elöregedett nyárfák kivágása is a
közmeghallgatás témája volt. A több mint 60
éves nyárfák közül már több kidőlt, illetve
ágak töredeznek le a fákról. A terület
tulajdonosa az Önkormányzat, bárminemű
balesetért a következményeket viselni kell.
Már

2012-ben

felszólítást

kaptunk

a

balesetveszély elhárítására és elindítottuk a
kivágáshoz szükséges engedélyezési eljárást. A
terület

szerepelt

az

adósságrendezési

eljárásba bevont vagyonban, így a Pénzügyi

közelíteni a fák kivágását, hiszen valóban
nagyon szép tájról van szó, ami korábban
otthont adott a lovas napoknak. Ezen a
területen

jelenleg

ilyen

rendezvények

megtartása szinte lehetetlen a közműhálózat
állapota miatt. Ezeknek a helyreállítása több
millió forint lenne, melynek finanszírozására a
jelenlegi anyagi körülmények között nem
látszik reális esély. Az ősz folyamán az újbóli
engedélyeztetési eljárást lefolytatjuk és a tél
folyamán

elvégezzük

az

balesetveszélyes fák kivágását.

elöregedett,

Fogadj örökbe annyit, amennyi
MEGGY!
A település arculatának, egy helyi termékkör, egy új
idegenforgalmi vonzerő kialakításának érdekében

Önkormányzatunk elindítja a

„Fogadj örökbe annyit, amennyi MEGGY!”
akciót,
amelynek keretében az érdeklődők örökbe fogadhatnak
néhány meggyfa csemetét, amelyeket elültetnek az út és a
járda közötti területen vagy a portájukon, az útról jól látható
helyen, gondozzák azokat, és – természetesen – szüretelik
azok gyümölcseit.

A csemeték november közepén érkeznek, a hivatal
titkárságán igényelhetők.
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