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Tisztelt Kőteleki Lakosok!
Egy régóta várt örömhírrel szeretném

kistérség

településeire.

Az

állomáson

kezdeni az aktuális havi beszámolót, ugyanis a

ügyeletes orvos nem tartózkodik, szakápoló

Kőteleki mentőállomás ünnepélyes átadása

látja el a rászorulókat a mentő hívása esetén.

2015. november 25-én megtörtént. Ettől a
naptól a mentőszolgálat riasztása után a
mentő a Kőteleki állomásról fog indulni. Az
állomás

átadása

lakóinak

életében,

mérföldkő
hiszen

községünk
emberéletek

múlhatnak a gyors segítségnyújtáson.
Az orvosi ügyelet ettől független, az ügyeletes
orvos a szolnoki telephelyről utazik a szolnoki

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,

döntésről határozatban fogjuk értesíteni. A

hogy a szociális célú tüzelőanyag igénylésének

Magyar Posta munkatársai tíz zsák (25kg/zsák)

határideje lezárult, több kérelmet nem tudunk

barna kőszenet fognak az igénylő lakcímére

elfogadni. A Szociális Bizottság ülésezett és a

szállítani. A szállítás jövő év januárjában fog

benyújtott kérelmek alapján megállapította a

megtörténni, a karácsony közelsége miatt az

támogatásban részesülő személyeket. Pozitív

idei évben már nincs lehetőség a szállítás

elbírálásban részesült 327 kérelem, őket a

megszervezésére.

Egy
jelentkezett

munkaerő

közvetítő

Önkormányzatunknál,

cég

rendelkezésünkre

akik

foglalkoztatottak

információ,
létszámáról,

sem

a
sem

munkalehetőséget kínáltak az érdeklődőknek,

feltételeiről. Fontos azonban megemlíteni,

mivel

csak

hogy a következő évben már nem lesz

közfoglalkoztatásban tudnak elhelyezkedni.

községünk hátrányos helyzetű település, így

Szórólapon meghirdették a tájékoztatót, amin

ennek ismeretében várjuk a közfoglalkoztatás

mindössze négy fő jelent meg. A jövő évi

feltételeit.

helyben

közfoglalkoztatásról

nagyon

még

sokan

nem

áll

A jövő évtől Önkormányzati feladat

igénylők 60%-át tudtuk a programba bevonni.

lesz a nyári gyermekétkeztetés, aminek a

Jövőre

központi

halmozottan

költségvetés

biztosítja

a

minden

hátrányos

hátrányos

helyzetű

helyzetű

és

gyerek

finanszírozását. Az idei évben még pályázatot

ingyenesen kapni fog napi egyszeri meleg

kellett benyújtani, aminek keretében az

étkezést a szünidőben.

Az

idén

hagyományos
Tájháznál.

is

megrendezzük

karácsonyi

Az

idei

köszöntőt

évben

az

a
a

óvoda

nagycsoportosai fogják betlehemes műsorukat
előadni. A rendezvényt 2015. december 19-én
(szombat) 17 órakor tartjuk a Tájháznál.
Szeretettel

várunk

minden

érdeklődő,

köszöntsük közösen legszebb ünnepünket!

A karácsonyi „éjféli” szentmise december 24-én 20 órakor kezdődik.
A karácsonyi szentmise december 25-én 10 óra 30 perckor kezdődik.

Magam és a Képviselőtestület nevében Áldott Békés Boldog Karácsonyt, a jövő évre pedig jó
egészséget és eredményekben gazdag boldog új évet kívánok Kőtelek minden lakójának!

Lovász Tibor
polgármester
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5062 Kőtelek, Szabadság út 1.
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A Kőteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület mozgalmas és sikeres
évet zár 2015-ben
Egyesületünk életébe a 2015-ös esztendő új fejezetet hozott. Mind a külső és belső körülmények kedvező
változása eredményeként végre ismét a fejlődés, a megújulás lehetőségét hozta az idei év, erről szeretnék
most egy rövid összefoglalót adni községünk közössége számára.
Kőtelek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete a település legrégebbi, nyugodtan állíthatom, legpatinásabb önkéntes
civil szervezete. Több mint 100 éves múltunkban egyaránt voltak kiemelkedően sikeres, példa mutatató, és
nehezebb, sőt szinte tetszhalott időszakok. Ezek természetesen szorosan egybeestek a falu fejlődésének,
vagy éppen stagnálásának periódusaival. Ilyen, nem éppen dicsőségre méltó időszakunk a 2010-14-es,
amelyben igazából nem történt semmi érdemleges. Ahogyan maga a falu, úgy az Egyesület is nehéz időket
élt át, mivel az adósságrendezés megbénított minden, korábban jól működő tevékenységet, az
Önkormányzat támogatása híján valamennyi civil szervezet padlóra került.
Ebben a kilátástalannak tűnő helyzetben érkezett a segítség, vagy inkább a kitörés lehetősége. A
Katasztrófavédelem tűzoltási térképén Kőtelek és a környező falvak úgynevezett fehér foltként szerepelnek,
mivel a vonulási /kiérkezési/ idő jóval meghaladja az előírt mértéket. Ezen a helyzeten kötelező változtatni,
a megoldásban kulcsszerepet kapott Egyesületünk. A megyei illetve Szolnok városi katasztrófavédelem
vezetésével, valamint polgármesterünkkel közösen áttekintve a helyzetet megállapítottuk, hogy a helyi ÖTE
fejlesztésével jó megoldás kínálkozik, mely egyaránt megfelel az előírásoknak és falunk érdekeinek. Olyan
ambiciózus, kijelenthetem, nagy ívű terv készült, amely 2015-ben a megvalósulás szakaszába lépett. A
terv kidolgozásában és megvalósításában végzett kiemelkedően konstruktív munkájáért köszönet
és elismerés Nagy Róbert tűzoltó alezredes úrnak a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség
vezetőjének és Sziráki Tamás tűzoltó alezredes úrnak a Városi Tűzoltó Parancsnokság
felügyelőjének.
A terv lényege az, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület személyi állományának és tárgyi
felszerelésének intenzív, gyors ütemű fejlesztése révén egy önálló beavatkozásra alkalmas tűzoltó
szervezet jöjjön létre, amely szerves részét képezi a Katasztrófavédelem operatív rendszerének,
ezáltal biztosítva mind a saját, mind a környező települések katasztrófavédelmének magas szintű
ellátását. Kiemelten fontos célkitűzés, hogy a fejlesztések végeredményeként Önkormányzati
Tűzoltóság alakuljon, melynek egyik legfontosabb hozadéka mintegy 20-25 fő helyi lakos biztos,
állandó munkahelyének megteremtése.
Egy jól működő önkéntes tűzoltóságnak az alábbiakra van szüksége.
-

Jól képzett, elkötelezett személyi állomány
Kifogástalan felszerelés
Pénz a működéshez

Személyi állomány
Személyi állományunk ez évben jelentősen bővült. Tagjaink száma 18 fővel gyarapodott, és különösen
örvendetes, hogy elsősorban fiatalokkal sikerült erősítenünk. Létszámunk jelenleg 34 fő.
Új tagjaink sikeresen elvégezték a 40 órás alaptanfolyamot, valamint hárman szintén sikeres vizsgát tettek
szivattyúkezelésből, mely az újonnan beszerzett gépfecskendő működtetéséhez szükséges.
A megfelelő készenléti színvonal fenntartása érdekében rendszeres gyakorlatokat és továbbképzéseket
tartunk Egyed János parancsnok úr vezetésével.

Felszerelés
Az elmúlt években felszerelésünk folyamatosan bővült. Ebben a vonatkozásban a legnagyobb gondot a
tűzoltóautók műszaki állapota jelentette, hiszen mindkét korábban meglévő kocsink állapota kritikussá vált.
Nem rendelkeztek műszaki vizsgával, az erre való felkészítésük vállalhatatlanul és értelmetlenül magas
összegbe kerültek volna, ezért a Katasztrófavédelem szakembereivel egyetértésben új tűzoltóautó
beszerzése mellett döntöttünk. A finanszírozást Önkormányzatunk vállalta 600 000 Ft értékben, így került
sor a ma már bevetésre kész gépfecskendő megvásárlására. Nem egy mai darab, de alig használt és igen
jó műszaki állapotban van. Néhány fontos felújítási munka is szükséges volt a szivattyú beüzemeléséhez,
melyet a GESZ munkatársai - Szabó Károly, Budai Imre – végeztek el, igen magas színvonalon. A
felújításhoz szükséges alkatrészek biztosításában Dékány László tűzoltó alezredes úr, a Szolnoki
Tűzoltóság parancsnoka támogatott bennünket.
Immár évek óta pályázunk a Katasztrófavédelem által kiírt pályázatokon felszerelésünk gyarapítása
érdekében, sikerrel. Ez évben 900 000 Ft-ot nyertünk itt, melyet főként a bevethetőség műszaki
feltételeinek javítására, valamint az állomány továbbképzésére használunk fel.
Pénzben kifejezve a legnagyobb támogatást Önkormányzatunktól kaptuk az új tűzoltóautó garázs
beruházása révén. Az Önkormányzat több mint 7 millió forint ráfordítással építi az épületet, amely összeg
majdnem az egész éves adó bevételének felel meg. Köszönet Lovász Tibor polgármester úrnak az
elkötelezett közreműködéséért, valamint dr. Holló József GESZ főnök úrnak a kivitelezés
irányításáért.
Itt kell megemlítenem, hogy az építkezésen dolgozó egyesületi tagjaink folyamatos közmunka programban
tartása nagy segítséget jelent az ő számukra.
Pénz, pályázatok
A jó csapat és felszerelés a működéshez szükséges anyagiak nélkül béna kacsa. 2013-ban szinte a nulláról
indultunk, egyetlen bevételi forrásunk a tagdíj volt. Ebből azonban a hideg vízre sem futotta, tekintve, hogy
éves tagdíjunk személyenként 2400 Ft. Az Önkormányzat maga is a templom egere szintjén volt a
csődeljárás következtében, onnan támogatást nem várhattunk. Megváltást hozott a Nemzeti
Együttműködési Alap pályázata, amely a civil egyesületek működési költségeit és szakmai programját
hivatott támogatni, igen hathatósan. Először az idén adtunk be pályamunkát, és nyertünk 2 436 000, vagyis
majd’ két és fél millió forintot. A pályázat sikeres megírásához nyújtott nagyon komoly segítséget a
szolnoki Civil Együttműködési Centrum. Itt szeretném megköszönni dr. Molnár Beáta elnök asszony
és Mészáros Ágota elnökhelyettes asszony önzetlen és nélkülözhetetlen támogatását.
Fentebb már említettem a katasztrófavédelmi pályázatot, ezt itt nem részletezem.
2015-ben tehát, az önkormányzati, katasztrófavédelmi és NEA támogatások mindösszesen majdnem
10,5 millió forintot tettek ki, amely egyedülállóan nagy összeg Egyesületünk történetében.
A támogatások révén immár folyamatosan szolgálatot ad Egyesületünk, az év során több alkalommal
eredményesen működtünk közre tűzeseti, természeti és baleset miatti károk elhárításában.
Bízom benne, hogy a fentiekből is látszik: a felelős, önzetlen és elkötelezett személyek értelmes
együttműködése meghozza gyümölcsét. A közösség érdekében tett erőfeszítésekre méltán lehet büszke
minden közreműködő és a falu népe.
Községünk lakossága biztosan számíthat ránk, ha baj van, de akkor is, ha ünnepi események zajlanak.
Közreműködtünk a Falunap és a Gyermeknap rendezvényeinek sikeres lebonyolításában.
2016-ban ismét pályázunk, remélem az ideihez hasonló jó eredménnyel, önkéntes munkánk feltételeinek
megteremtésével járulva hozzá Kőtelek közönségének biztonságához, értékeink védelméhez.
Megköszönöm tagjaink önkéntes feladatvállalását és munkavégzését, mellyel megalapozták sikereinket és
hozzájárultak Kőtelek jó hírének öregbítéséhez.
Végezetül kívánok kedves mindnyájuknak boldog Karácsonyi Ünnepeket és békés, sikeres Újesztendőt!
Kézai Zsolt Elnök Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kőtelek

