
 
 
 
 
 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
Kőtelek község önkormányzatának Képviselőtestülete 
2007-ben kötött szerződést a településrendezési terv 
elkészítésére. A település fejlesztéséhez, az új 
építésekre vonatkozó építési engedélyek kiadásához 
és a pályázatokhoz nélkülözhetetlen a jóváhagyott 
településrendezési terv, melynek elkészíttetése 
törvényben is rögzített feladat. 
 
A Településrendezési terv a 2006. évi L. törvénnyel 
módosított 1997. évi LXXVIII., Az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló törvény, valamint a 
módosított Országos Településrendezési és Építési 
Követelmények (OTÉK) előírásai alapján készül.  
 
 A településrendezési terv részei a következők: 
vizsgálat, településfejlesztési koncepció, 
településszerkezeti terv, helyi értékvédelmi vizsgálat, 
örökségvédelmi hatástanulmány, helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv, a magasabbrendű 
tervekhez való igazodás munkarésze, valamint a 
környezeti értékelés. 
A terv készítése során figyelembe kell venni a 
jogszabályi előírásokat, a már jóváhagyott 
magasabbrendű tervekben szereplő, a településre 
vonatkozó előírásokat, az egyeztetésben résztvevő 
mintegy 30 államigazgatási szerv véleményét, a 
társadalmi és civil szervezetek véleményét és a helyi 
lakosság véleményét és javaslatát. 
 Az elkészült munkaközi tervdokumentáció 
bemutatására és véleményük, észrevételeik, 
javaslataik megbeszélésére lakossági fórum 
keretében kerül sor. 

 A településrendezési terv főbb elemei: 
 
 A településszerkezeti terv meghatározza a 

település alakításának, védelmének 
lehetőségeit és a fejlesztés fő irányait. 
Ennek megfelelően az egyes területrészek 
felhasználási módját. Egyszerűen úgy is 
mondhatnánk, hogy a településszerkezeti 
terv arra a kérdésre ad választ, hogy mit 
lehet építeni. 

 
 A helyi építési szabályzat és elválaszthatatlan 

része a szabályozási terv az építés helyi 
rendjét határozza meg, tartalmazza a sajátos 
helyi követelményeket, jogokat és 
kötelezettségeket. Gyakorlatilag 
meghatározza, hogy a településen hogyan, 
milyen feltétellel lehet építeni, bontani, 
bővíteni. 

 
 A településrendezési terv az új építésekre, 
engedélyköteles tevékenységekre vonatkozik. A már 
meglévő létesítményekre akkor vonatkozik, ha azokat 
le szeretnék bontani és a helyén új épületet építeni, 
vagy fel szeretnék újítani, bővíteni, esetlegesen a 
használati módját megváltoztatni. 
 
A rendezési terv előírásai meghatározzák, hogy 
egyes építési övezetekben milyen épület helyezhető el, 
mekkora beépítési százalékkal, mekkora előkerttel. 
Tartalmazza a telekalakítás szabályait is, valamint a 
mellékrendeltetésű épültekre vonatkozó előírásokat. 
 Új, területfelhasználási változással járó, és 
az eddigi használatoktól eltérő fejlesztést csak akkor 
engedélyezhetnek, ha azt a településrendezési terv 
tartalmazza. 
A településrendezési terv egyeztetési eljárása és 
képviselőtestületi jóváhagyása után építési 
engedélyt kiadni csak az ebben foglaltaknak 
megfelelően lehet Kőtelken. 
 
 
 
 
A rendezési tervet megismerhetik, 
véleményüket, javaslataikat, észrevételeiket 
megtehetik 2008. április 2-án a Közösségi 
Házban 18,00 órakor kezdődő Lakossági 
Fórumon. Számítunk a lakosság, 
vállalkozások, a gazdálkodó szervezetek 
aktív részvételére.  
 
 



Tájékoztató 
 

A Kőtelek Községi Önkormányzat Gazdasági 
Ellátó Szervezete tájékoztatja a tisztelt lakosságot, 
hogy a kommunális hulladék elszállítása Kőtelek 
község területén továbbra is szerdai napokon 
történik. 

Amennyiben a hulladékszállítás esedékes 
időpontja, vagy az azt megelőző hétfő illetve kedd 
munkaszüneti napra esik, úgy a szolgáltatás a 
következő munkanapon, azaz csütörtökön kerül 
teljesítésre Kőtelek területén. 

Minderre tekintettel kérjük a lakosság 
közreműködését és a hulladékgyűjtő edények 
kihelyezését ezen időpontok figyelembe vételével 
szíveskedjenek megtenni. 
 
Köszönettel: GESZ 

 
 

Változások a Kőteleki FBK labdarúgó 
csapatánál 
 

Mint az bizonyára 
sokak számára ismert, a 
kőteleki csapat a 2007/2008. 
évi labdarúgó bajnokság őszi 
szezonjában a 
legpesszimistább 
várakozásoknak megfelelően 
szerepelt. Az elmúlt bajnokság 
nagyszerű tavaszi szereplése 
után az optimistábbak a 
középmezőnybe várták a 
csapatot, míg a realistábbak 
(és sajnos nekik lett igazuk) 
ismét csak a kiesés elkerülését 
vázolták fel, mint kitűzhető 
célt. Az utóbbiak előrejelzéseit 
erősítette, hogy két meghatározó játékosunk (Vona 
Ferenc és Pinto Alfredo) távozott a nyáron, az 
erősítések pedig - ilyen-olyan okokból - nem igazán a 
terv szerint alakultak. 

 A vezetőség azt is igyekezett szem előtt 
tartani, hogy a csapatot zömében helyi kötődésű 
játékosok alkossák. (Ma már tudjuk, hogy a megyei 
II. osztályban ez nem elég ahhoz, hogy az 
elvárásoknak megfelelően szerepeljünk.) 
Helyzetünket tovább nehezítette az ősz során, hogy a 
harmadik fordulót követően játékos-edzőnk, Csörghe 
Tamás sem maradt a csapatunknál. Bajnokság 
közben nem igazán nyílott lehetőségünk új trénert a 
kispadra ültetni, ezért Kocsis György vette át a 
csapat irányítását. Ezúton is szeretnénk neki 

megköszönni, hogy idejét és energiáját nem kímélve 
segítette a csapatot a már-már kilátástalan 
helyzetben, és értük el az irányítása alatt azokat az 
apró győzelmeket, melyeknek köszönhetően van 
remény a kiesés elkerülésére. Ezen előzmények és 
folyamatok után már nem is meglepő igazán, hogy a 
17 őszi mérkőzésen szerzett 9 pont a 17. helyre volt 
elég. Nyilvánvalóvá vált, hogy ha a jövőben is a 
megyei II. osztály mezőnyében szeretnénk szerepelni, 
akkor az őszi teljesítménynél nagyságrendekkel jobb 
és eredményesebb szereplésre lesz szükség. 

 Az is világossá vált az őszi szezonban 
mutatott teljesítmény elemzése és megvizsgálása után, 
hogy a bennmaradás érdekében jelentős 
változásokra lesz szükség a csapat játékosállományát 
illetően, ezért a téli átigazolási szezonban 5 új 
játékos érkezett a csapathoz (egyedül Kelemen 
Gábor távozott az ősi rivális Nagykörűhöz), illetve a 
kispadra sikerült „leszerződtetnünk” a megye egész 
területén elismert – nem mellékesen Kőtelekhez más 
területen is kötődő - Tari Jánost. 

A Kőteleki FBK labdarúgócsapata, 
köszönhetően elsősorban az önkormányzat, a Tisza 
Pharmavet Kft. és a szurkolók által nyújtott 
támogatásoknak, a 2002. évi megalakulása óta soha 

nem látott anyagi 
biztonságban létezhetett 
az elmúlt évben és létezik 
az előttünk álló 
szezonban. Az egyesület 
működésének stabilitását 
tovább növelte, hogy a 
télen megkereste(!!!) 
csapatunkat a Zóna Iroda 
vezetője, Fekete Tamás, 
hogy (mint Kőteleken élő, 
segíteni akaró személy) 
szeretne a labdarúgó 
csapatnak támogatást és 
segítséget nyújtani. A jó 
szándék hamar 

befogadást nyert, így a Zóna Iroda klubunk egyik fő 
támogatója lett. Természetesen örömmel vettük és 
vesszük eztán is a segítő szándékot, és az előbb 
felsoroltaknak is köszönhetően sikerült a csapatunkat 
úgy megerősíteni, hogy ki tudjuk vívni a támogatók 
és szurkolók által teljes joggal elvárt, általunk oly 
hőn óhajtott bennmaradást. 

Az látható, hogy a Kőteleki FK Kőtelektől és 
az egyéb támogatóktól minden segítséget megkap a 
jó szerepléshez, úgyhogy most már csak rajtunk a sor, 
hogy bebizonyítsuk, méltóak vagyunk a bizalomra és 
a támogatásokra. HAJRÁ KŐTELEK!!! 
 
Kőtelek, 2008. március 5.    
     VT 



Kedves Kőtelkiek! 
 
Gyűjtsünk együtt játszótérre! 
 
Nem kell mást tenni, csak összegyűjteni a DELIKÁT 
8 ételízesítők vonalkódját és borítékba helyezve 
leadni a Manó vegyeskereskedésben vagy az Idősek 
klubjában elhelyezett gyűjtődobozba. A borítékban 
helyezzenek el egy cetlit, melyre kérem, írják rá 
nevüket, címüket, telefonszámukat!  
 
A Delikát8 „Főzzünk játszóteret” program 
jóvoltából 2007. október 5-én készült el a tiszaroffi 
játszótér, amelyet a Delikát8 képviselői adtak át a 
településnek. A kis közösség új játszótere megfelel az 
európai szabványoknak, ami nagyon fontos, hiszen 
2008 decembere után kizárólag a szabályozásoknak 
megfelelő játszóterek maradhatnak használatban. 
 
A játék 2008. január 15-től  2008. augusztus 15-ig 
tart. Az érvényes pályázatok közül kisorsolásra kerül 
7 db közterületi játszótér építése vagy közterületi 
játszótér felújítása. A nyereményt a település 
Önkormányzata kapja. 
 
Fogjunk össze, főzzünk együtt játszótérért Delikát 8 
ételízesítővel ! 

Gyűjtsük együtt össze minél több vonalkódot és 
adjunk esélyt Kőteleknek! 
Az eddig összegyűjtött és leadott 
vonalkódokat köszönjük szépen!  
 
   : 
    Dr. Böhmer Péter 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Az illegálisan elhelyezett szemét azon túl, 

hogy szennyezi és csúfíja környezetünket, rendkívül 
beszédes. Az elhelyezett zsákok tartalmaznak 
rendszerint árulkodó bizonyítékokat elhelyezőjük 
személyéről. Egy benne felejtett boríték, egy 
feljegyzés felfedi a kilétét a szemetelőknek. Már két 
alkalommal tettünk feljelentést ezek alapján az 
elkövetője ellen. A felálló mezőőri szolgálat a 
polgárőrökkel és a vadőrökkel karöltve egyik 
legfontosabb tevékenysége az illegális szemétlerakás 
elleni küzdelem lesz.   
 

Másik fontos feladatuk a megszaporodó 
vaslopások megakadályozása is. 
Számos alkalommal elhagyott ingatlanokról 
tulajdonítottak el vasat, közterületről 
csatornafedőket, külterületről védműdarabokat, 
hídkorlátokat meghatározható elkövetői csoportok. 
 

Mindkét rendkívül káros tettet jó lehet a 
megélhetés nehézsége idézi elő, kérjük a tisztelt 
lakosságot tegyen ezek ellen! Legyen több 
tiszteletünk környezetünk tisztasága érdekében! 
Érezzünk nagyobb felelőséget köztulajdonunk és 
egymás magántulajdona iránt! 
 

Felháborító az utcákon szemetet (csoki papír, 
stb…) eldobálók közönye, akik felszólítás ellenére 
sem tesznek máshogyan, kinevetve azokat, akik 
megszólják tettüket.  
 

Kimagaslóan szemetes az iskolaudvar 
betonpályájának környezete. A belátogató sportolni 
vágyók közül néhányan az egész területet 
szemetesnek tekintik. Óriási mennyiségű szemét 
keletkezik egy-egy alkalom után másnap reggelre, 
hétfő reggelre.  
 

Feltűnő jelenség még  a közterületre kiültetett 
rózsák, fenyőfa csemeték eltulajdonítása is, annak 
ellenére, hogy akik vették a fáradtságot hogy 
kérjenek, igényeljenek, azoknak nagy szeretettel 
adtunk ezekből. Az ültetést végző emberek munkáját, 
az önkormányzat szépítő szándékát semmibe véve 
tettek szert egyesek dísznövényekre, ahelyett hogy 
vették volna a fáradtságot igényelni néhányat. 
 

Elszomorító az utca névtáblák megrongálása, 
eltulajdonítása is.  
 

Megjegyzem azt is, hogy számos ingatlan 
kertje is elszomorító képet mutat ápolatlanságával, 
gondozatlanságával csúfítva szépséges falunk képét. 
 

 
Higgyék el, a szépítő szándék közös érdekünk, 

nem saját szórakozás vagy kedvtelés. Kérem 
segítségüket, közreműködésüket törekvésünk, szépítő 
szándékunk megvalósításához! Az igénytelenség, a 
közöny nem vezeti Kőteleket a jövőbe!  
 
Tegyünk együtt a rossz magatartás ellen, 
egymásért, Kőtelekért! 
 
Köszönjük! 
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Reneszánsz hangverseny 
 
 
Múlt hét szombatjának délutánján reneszánsz 

hangverseny volt a Közösségi Házban. A rendezvény 
telt házas látogatottsággal büszkélkedhetett. 

A Reneszánsz Év – 2008 rendezvényeihez 
kapcsolódva a szombati kulturális eseményünkön a 
Jász -Nagykun - Szolnok Megyei Karnagyok Kamara 
Kórusa lépett fel, melyet a Kőteleki Általános Iskola 
diákjainak reneszánsz tánca előzött meg.  

 

 
2008 a „Reneszánsz Éve” hazánkban, és nem 

csak azért mert Mátyás király 550 évvel ezelőtt került 
a magyar trónra, hanem azért is, mert ismét olyan 
korban élünk, mely alapjaiban változtatja meg 
világunkat. 

 
A francia eredetű reneszánsz szó újjászületést 

jelent. A reneszánsz tudományos forradalmat, 

művészeti átalakulást, megújulást hozó, meghatározó 
kulturális mozgalom volt Európa újkori 
történelmének hajnalán. 

 
A Reneszánsz Év célja, hogy a ma 

gondolkodó, kultúrára és az újra fogékony emberét 
szólítsa meg az élet számos területén .  

Az évad a múlt, a jelen, és a jövő 
megbonthatatlan egységét veszi alapul, de mindig 
előre tekint. 

 
„Hiszünk abban, hogy egy kicsit mi magunk 

is hozzájárulhatunk a jövő alakulásához, az 
újjászületéshez.”   Áll az  Oktatási és Kulturális 
Minisztérium felhívásában. 
 

A reneszánsz egyik legnagyobb eszménye a 
humanizmus, az emberközpontúság volt, melynek 
életre hívása korunk egyik legnagyobb igénye és 
tartozása. 
 

 
A kamara kórus Kőtelket már évekkel ezelőtt 

megtisztelte szereplésével. Örömmel és köszönettel 
vettük, hogy viszontláthattuk Őket Közösségi Házunk 
színpadán.  

Köszönet jár továbbá a diákjainknak és 
tanáraiknak a színvonalas tánc előadásáért és 
betanításáért. 


