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Tisztelt Kőteleki Lakosok!
új

fogászati rendelő, védőnői rendelő) a

tervekkel és új pályázati lehetőségekkel,

működési engedélyt csak ideiglenesen

amelyekre

kapta meg az Önkormányzatunk, mivel a

Elkezdődött

jelennek

a

a

2016.

felhívások

év,

folyamatosan

meg. Önkormányzatunk

több

kötelezően előírt akadálymentesítés nincs

pályázati lehetőséggel is élni kíván: a

kialakítva. Pályázatot szeretnénk továbbá

Terület- és Településfejlesztési Operatív

benyújtani

/TOP/ program keretében elsőként az

kialakítására is. Tervezzük egy fedett,

egészségügyi intézményeinket szeretnénk

akadálymentesített piactér kialakítását a

felújítani. Ez az ellátórendszer községünk

Szabadság út és a Damjanich út közötti

valamennyi lakóját érinti, mindenkinek

önkormányzati területen. A helyi termelők

fontos, hogy milyen körülmények között

az általuk megtermelt árujukat kulturált

kapja meg az egészségügyi alapellátást.

körülmények között tudnák árusítani a piac

Ezekre az intézményekre (orvosi rendelő,

felépítése után.

Pályázatot

nyújtottunk

be

az

egy

helyi

termelői

piac

elhurcolt emberek gyermekei árván nőttek

Emberi Erőforrások Minisztériumához is,

fel,

melynek

emlékművet

nélkülözés árán. Közülük sokan már nem

szeretnénk állítani az 1944. november 7.-

élnek, nekik nem adatott meg a lehetőség,

én elhurcolt, illetve a 2. világháborúban

hogy helyben, egy méltó emlékműnél

elhalálozott kőteleki lakosok emlékére.

róhassák

Eltelt 72 év és idáig nem sikerült méltó

megemlékezhessenek hozzátartozójukról.

keretében

nagy

szegénységben

le

és

sok

kegyeletüket,

emléket állítani nekik. A Málenkij robotra
A hulladékszállítás rendszerében

Április elsejétől fog működni a Nemzeti

változás fog történni az idei évben, meg

Hulladékgazdálkodási

Koordináló

fog szűnni a zsákos szállítási mód. Minden

Vagyonkezelő

Amint

lakott ingatlanon kötelező lesz igénybe

információ birtokába jutunk az új szállítási

venni

új

feltételekről

szerint.

lakosságot.

a

szolgáltatást

hulladékgazdálkodási

törvény

az

Zrt.

tájékoztatni

és

érdemi

fogjuk

a

2016.

július

16.-án

(szombat)

program meg fog jelenni egy későbbi

szeretnénk megszervezni a Kőtelekről

Kőtelek Híreiben, a község honlapján

elszármazottak találkozóját. A találkozó

(www.kotelek.hu),

pontos programja a későbbiekben kerül

oldalán.

illetve

Facebook

összeállításra, az időpontot azért szerettük
volna minél hamarabb kijelölni, hogy aki

A helyi gyermeknapi rendezvényünket

részt

június 4.-én tartjuk, a Falunap pedig

kíván

venni

a

találkozón,

úgy

szervezhesse a programját. A részletes

Az idei évben is tervezünk a
kiskertművelőknek

támogatást

melynek

keretében

támogatjuk

azokat,

kérelmüket

az

megfelelnek

a

akik

augusztus 13.-án kerül megrendezésre.
mindenkit,

aki

részt

kíván

venni

a

nyújtani,

programban, hogy a kertjét szántsa vagy

vetőmaggal

ássa fel, a tavalyi évben ugyanis többen

benyújtják

azért estek ki a támogatásból, mert nem

önkormányzathoz
feltételeknek.

és

volt a talaj előkészítve.

Kérek

Tájékoztatás
kiskertművelők szociális támogatásáról
Kőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat szociális támogatást
nyújt természetben, 10.000 Ft. értékben annak az első
50 jelentkezőnek, aki felásta a kertjét, előkészítette a
magágyat a tavaszi veteményezéshez.
Kiosztásra kerül családonként:
-

vetőburgonya 25 kg
bab vetőmag 3 csomag
paradicsompalánta 15 szál
paprikapalánta 15 szál
csemegekukorica vetőmag 3 csomag
uborkamag 2 csomag
főzőtök vetőmag 2 csomag
sütőtök vetőmag 2 csomag
salátamag 2 csomag
retekmag 2 csomag

A biztosított palánták és vetőmagok 400 m2 terület
bevetésére, beültetésére elegendők.
A jelentkezéseket a Polgármesteri Hivatal titkárságán
lehet benyújtani a kert helyének és a megtekinthetőség
időpontjának megjelölésével.
Az őszi meggyfa örökbefogadási akciót folytatni fogjuk
az idei évben is, az alábbi tájékoztató szerint.

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

Önkormányzatunk folytatja a

„Fogadj örökbe annyit, amennyi
MEGGY!”
akciót,
amelynek keretében az érdeklődők örökbe fogadhatnak
meggyfa csemetét, amelyeket elültetnek az út és a
járda közötti területen, gondozzák azokat, és –
természetesen – szüretelik azok gyümölcseit.
A csemeték március közepén végén érkeznek, a hivatal
titkárságán igényelhetők.

Január

90.

munkával és nagy felelősséggel járt, amit

születésnapját Hajdú Gergely pékmester,

sikerült megoldani. Több kitüntetést kapott

a

munkájáért, de elmondása szerint az

falu

Pék

10.-én

ünnepelte

Bácsija.

Sütödéjét

1955

tavaszán nyitotta meg és nyugdíjazásáig

emberek

ragaszkodása

(1987)

többet

ér

a

településünk

ellátásáért

és

minden

kitüntetésnél.

dolgozott. Kenyérrel, péksüteménnyel látta

Településünk

el a község lakosságát, sőt a környező

egészséget és további örömökben gazdag

településekről

nyugdíjas éveket kívánok!

Több

mint

is
3000

vásárolták
lakos

termékeit.

ellátása

lakossága

szeretete

nevében

jó

sok

megtartott

egy főre eső jövedelemmel rendelkező

elfogadásra

családok vonatkozásában 5500 Ft/hó. A

került a település 2016. évi költségvetése.

nyugdíjminimum 200%-a (57 000 Ft) alatti

Önkormányzatunk, valamint intézményei

egy főre eső jövedelemmel rendelkező

együttes

költségvetésének

családok vonatkozásában 4000 Ft/hó. A

bevételi és kiadási főösszege 311 720 000

nyugdíjminimum 250%-a (71 250 Ft) alatti

Ft.

magasabb

egy főre eső jövedelemmel rendelkező

összeget kaptunk a tavalyinál, ezért a

családok esetében 3000 Ft/hó. A rendelet

Képviselő

Testület

március 1-től lép hatályba, akik már eddig

települési

támogatásról

A

február

képviselőtestületi

A

2016.

11.-én
ülésen

évi

szociális

ellátásra

módosította
és

az

a

egyéb

is

részesültek

rendszeres

szociális ellátásáról szóló rendeletét. A

támogatásban

rendszeres

kapni, hogy lehetőség van a jelenlegi

települési

támogatás

azok

települési

értesítést

(régebben lakásfenntartási támogatás) az

határozat

alábbiak szerint módosul:

fértek bele az eddigi összeghatárba, de a

A nyugdíjminimum alatti (28 500 Ft) egy
főre

eső

jövedelemmel

rendelkező

családok vonatkozásában 7000 Ft/hó. A
nyugdíjminimum 150%-a (42 750 Ft) alatti

mostani

felülvizsgálatára.

fognak

Akik

rendeletmódosítással

nem

már

a

támogatott körbe tartoznak, a szociális
ügyintézőnél (Szabó Pálma) kérhetnek
nyomtatványt ügyfélfogadási időben.
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