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Tisztelt Kőteleki Lakosok!

Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy
Önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott
be a 2015. évi szociális célú tüzelőanyag
pályázatra. A pályázat keretén belül tűzifát,
illetve
szenet
is
lehetett
igényelni,
Önkormányzatunk barnakőszénre nyújtotta be
a kérelmet. A pozitív elbírálás után 785 mázsa
szén vásárlására van lehetőségünk. A vételár
90%-át támogatja a pályázat, 10% önerőt
Önkormányzatunknak kell biztosítani. A szén
igénylésének
feltételeire
önkormányzati
rendelet született, melyben meghatározásra
került, hogy kik azok a személyek akik
előnyben részesülnek az elbírálásnál.
Ezen személyek körét a pályázati kiírás
tartalmazza, a támogatásban részesülőket
pedig az igénylőlap benyújtása után a Szociális
Bizottság fogja megállapítani. A Kőtelek Hírei
mellett minden ingatlantulajdonos kapni fog

Községünk közterületeinek szépítése
érdekében meghirdetésre került a „Fogadj
örökbe annyit, amennyit MEGGY” akció. Az
akció keretében 200 db meggyfacsemetét
tudunk biztosítani, azonban az igénylés ennek
többszöröse. Csak azoknak az igénylését
tudtuk figyelembe venni, akik az ingatlanuk
előtti utcafrontra tudják telepíteni a
facsemetéket. Az igényelt fák darabszámát

egy tüzelőanyag igénylő lapot. Az igénylő lapot
bárki benyújthatja, nem csak az előnyben
részesülők, hiszen senki sincs kizárva a
támogatás igényléséből. A nyugdíjasok a
nyugdíjszelvény
bemutatásával
tudják
jövedelmüket igazolni. A kitöltött igénylőlapot
aláírva az Önkormányzat titkárságán kell
leadni Bozókiné Katona Tündénél 2015.
december 1-ig ügyfélfogadási időben. A
benyújtási határidő jogvesztő, határidőn túl
benyújtott kérelmet nem tudunk elfogadni.
Amennyiben valaki nem kapja meg az
igénylőlapot, az Önkormányzat titkárságán
kérhet újat. A szenet 25 kg-os zsákos
kiszerelésben a Magyar Posta fogja kiszállítani
az Önkormányzat által megadott lakcímekre.
Akinek van telefonja, kérem, hogy a
telefonszámot az igénylőlapra írja rá, a
szállítás
időpontjának
egyeztetésének
érdekében.

korlátozni kellett, így 2 db facsemetét kapnak
a kérelmezők. A támogatottak értesítettük,
hogy november 24-én (kedden) reggel a
Tűzoltószertár
mellet
átvehetik
a
facsemetéket. A támogatásban részesülőket
kérem, hogy gondozzák a jó gazda módjára a
facsemetéket, ezzel is szépítve községünk
utcáinak arculatát.

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy
2015. november 24-én (kedden) 15 órakor a
Kőteleki mentőállomás ünnepélyes átadására
kerül sor. A településen élők régi álma válik
ezzel valóra, ugyanis mentőállomás fog
működni Kőtelken. Sok évvel ezelőtt
felvetődött már a megépítés gondolata, de
mindezidáig csak a megvalósítandó tervek
szintjén maradt.
A
TIOP-2.2.1-11/1
„Sürgősségi
ellátás
fejlesztése-mentés” projektben a Kőteleki új

mentőállomás építése bruttó 116 718 342 Ft
értékű beruházás keretében valósult meg. Az
ellátandó 5 településen (Kőtelek, Tiszasüly,
Hunyadfalva, Nagykörű, Csataszög) 5429 fő
ellátását biztosítja az új mentőállomás. Szinte
mindenki családjában előfordult már olyan
eset, amikor mentőt kellett hívni, ilyenkor a
percek
is
óráknak
tűnnek,
hiszen
emberéletekről van szó. Eddig sok esetben 30
percnél is többet kellett a mentő
megérkezéséig várni, ezentúl azonban pár
perc alatt meg fog érkezni a segítség.

Kérem Önöket, jöjjenek el a történelmi jelentőségű eseményre és jelenlétükkel tiszteljék
meg a Kőteleki mentőállomás ünnepélyes átadását!
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