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A tartalomból: 

A 2010. október 3-i önkormányzati kép-

viselõk és polgármesterek általános 

választása Szuhakálló községben az 

alábbi eredménnyel zárult: 

Polgármester:             szavazatszám 

Dávid István    204 

Suga László    192 

Dr. Proczner Vilmos     46 

Harangozó Anna     37 

Varga Péter        8 

 

Képviselõk:                  szavazatszám 

Suga László   240 

Csorba Tibor   166 

Dobosné Dr. Bezsilla Anna 165 

Mertusné Varga Katalin 150 

Herczegné Ruszkai Edit 146 

Kiss András   139 

Bukovenszki Józsefné  137 

Dudás Józsefné   126 

Dr. Proczner Vilmos  125 

Zagyváné Gyöngyösi Andrea 125 

Üveges Gergely   124 

Tamás Ernõ   120 

Buzsik László   118 

Tóth Zoltán   104 

Harangozó Anna    92 

Veres Józsefné     89 

Lénártné Viszlóczki Zsuzsann     65 

Bóné Orsolya     58. 

A 2010. október 13-án tartott alakuló 

ülésen a Helyi Választási Bizottság 

elnökének tájékoztatása szerint a sza-

vazás napján rendkívüli esemény nem 

volt, semmi nem befolyásolta a sza-

vazás menetét, a választók nyugalmát. 

A községben, az önkormányzati válasz-

táson 844 fõ választójogosult személy 

járulhatott az urnákhoz, akik közül 

487-en éltek ezzel a jogukkal. Ez 58 %-

os résztvételi arányt jelentett.  

Az urnák bontását követõen, a Bizott-

ság tagjai többször átszámolták a 

szavazatokat, melyek tényét a szavazó-

köri jegyzõkönyvekben rögzítették . 

Új képviselõ-testület alakult 

II. évfolyam 7.szám. 

Az egyéni listás választás 

esetében a 6. és 7. helyen 

lévõ jelölt között csak 2 

szavazat különbség volt, 

ezért a HVB a két jelöltre 

leadott szavazatokat külön átszámolta. 

Választási fajtánként az érvénytelen 

szavazólapok száma elenyészõen ke-

vés volt. Egyéni listás szavazás eseté-

ben összesen 2 db (egyik szavazólapon 

egyetlen szavazat sem szerepelt, a má-

sikon pedig 7 db szavazat volt); polgár-

mesteri szavazás esetében pedig egyet-

len szavazólap sem volt érvénytelen. A 

választási formáknál egyetlen szavazó-

lap sem hiányzott az urnából. 

A Helyi Választási Bizottság eredményt 

megállapító döntése ellen jogorvoslati 

kérelmet senki nem nyújtott be, így 

a képviselõ-testület 2010. október 13-án 

megtartotta alakuló ülését. 

Dávid István Szuhakálló Május 1. u.3. 

sz. alatti lakos, függetlenként, a je-

lölt-bejelentéskori szándékának megfe-

lelõen fõállásban látja a polgármeste-

ri teendõket. A képviselõ-testület tagjai 

sorából - a polgármester javaslatára - 

társadalmi megbízatású alpolgármes-

terként megválasztotta Mertusné 

Varga Katalin képviselõt. 

A polgármester illetménye, az alpolgár-

mester és a képviselõk tiszteletdíja, a 

törvényi keretek között, az elõzõ önkor-

mányzati hatályos tiszteletdíjnak meg-

felelõen került megállapításra. (A kép-

viselõ-testület, az alpolgármester jóté-

konysági célzattal, 2010. október 22-i 

rendkívüli ülésén lemondott egy havi 

tiszteletdíjáról, melyhez a polgármes-

ter és a jegyzõ személyes felajánlása is 

társult). 

A képviselõ-testület alakuló ülésén 

Dávid István polgármester ismertette a 

2010-2014. önkormányzati ciklusra 

vonatkozó programját. 

Az alakuló ülés jegyzõkönyve megtekinthetõ az 

Önkormányzati Portálban. 
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A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl 

és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 

módosított 1994. évi LXIV. törvény 13. § (5) bekezdé-

sében foglaltak értelmében, a polgármesteri mun-

kakör átadására Tinyó Ottó átadó polgármester és 

személyem között, a B-A-Z. megyei Közigazgatási Hi-

vatal munkatársainak jelenlétében, 2010. október 7-

én sor került. 

Az átadás-átvételi eljárás - a megfelelõ elõkészítésnek, 

a korrekt személyes hozzáállásnak köszönhetõen - 

akadálytalanul lezajlott. 

Az eljárás keretei között tájékoztatást kaptam a pol-

gármesternél folyamatban lévõ ügyekrõl, a megkötött 

- még kötelezettséget jelentõ - szerzõdésekrõl, az ön-

kormányzat aktuális vagyoni, pénzügyi helyzetérõl, 

hitelállományáról, követeléseirõl, kötelezettségeirõl. 

Az átadás napján az önkormányzat pénzforgalmi 

egyenlege: �3.6 M Ft volt. 

Az önkormányzati cikluson átnyúló követelések, kö-

telezettségek: 

Az önkormányzat hitelállománya: 

A csatolt iratok, dokumentációk, az elhangzott 

tájékoztatások alapján, a polgármesteri munkakör 

átadását megtörténtnek, lezártnak tekintet-

tem. Külön intézkedéssel engedélyeztem Tinyó 

Ottó átadó polgármester részére a polgármesteri 

tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkor-

mányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló módosí-

tott 1994. évi LXIV. törvény 2.§ (5) bekezdése sze-

rinti 3 havi illetményének megfelelõ összeg szám-

fejtését és folyósítását, végkielégítésként. 

Polgármesteri munkakör átadás-átvétele 
(írta: Dávid István polgármester) 
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A rendelkezésemre álló információk, a megszerzett 

ismeretek birtokában, az alábbiak szerint foglalom 

össze azokat a célokat, amelyek eléréséért 

Szuhakálló polgármestereként a következõ önkor-

mányzati ciklus során dolgozni kívánok; amelyek 

megvalósítását, elsõdlegesen fontosnak tartom és 

amelyek elérése érdekében számítok az önkor-

mányzatiság valamennyi szereplõjének, a lakos-

ságnak az együttmûködésére, segítségére. 

Természetesen az alábbiakban összefoglalt szándé-

kaim nem kizárólagos jellegûek, hanem egyfajta 

elõzetes számvetést, összegzést tartalmaznak, me-

lyeket az aktuális események, a változó jogszabá-

lyi-, gazdálkodási, finanszírozási feltételek jelentõ-

sen befolyásolhatnak, módosíthatnak. 

Az általános önkormányzati mûködésbõl, a jel-

legüknél fogva jelentõsebb területeket, illetve azo-

kat kívánom kiemelni, ahol változtatásokat, új 

megoldások bevezetését tartom szükségesnek. 

Biztosítani kell az önkormányzat által fenntartott 

intézmények-  az objektív körülmények és lehetõ-

ségek által meghatározott - lehetõ legmagasabb 

szakmai színvonalú, az intézményfenntartó társu-

lások keretei közötti mûködését. A Polgármesteri 

Hivatal a jelenleg hatályos jogszabályi környezet 

alapján, mûködésében, összetételében változta-

tást nem igényel. Az egészségügy alapellátás 

intézményeit változatlan formában meg kell 

tartani, mûködésükhöz a feltételeket biztosítani 

kell. A szociális ellátórendszerben át kell tekin-

teni a személyes gondoskodást nyújtó ellátások bõví-

tésének a helyi lehetõségét. Meg kell próbálni olyan 

ellátási formák bevezetését, melyek nagyban hozzá-

járulhatnak a település � sajnos egyre nagyobb lét-

számú � idõskorú lakossága mindennapjainak köny-

nyebbé tételéhez. Ehhez a tárgyi feltételeket biztosí-

tani kell. Az átalakuló közfoglalkoztatásban 

(közmunkában) szükséges az ellátottak minél széle-

sebb körének a bevonása, az elvárások egyértelmû 

meghatározása, a munkavégzés ellenõrzése és meg-

követelése. 

A település, az önkormányzat reális helyzetét, 

adottságait, lehetõségeit figyelembe véve, elsõsor-

ban az alábbi fejlesztéseket kívánom ösztönözni: 

szennyvízberuházás, járdaépítés, belvíz-, csa-

padék vízrendezés, fiatalok szabadidõs tevé-

kenységéhez a feltételek megteremtése, idõsek 

napközi otthonának kialakítása, községen be-

lüli utak, járdák folyamatos karbantartása fel-

újítása, a közterület folyamatos rendben tartá-

sa, szépítése, fejlesztése. 

A programomban vázoltak egy részének a megvaló-

sításához összefogás, sikeres pályázati tevékenység, 

közös gondolkodás, valóban elhivatott tenniakarás 

és a lakosság egyetértõ támogatása szükséges. 

Polgármesteri ciklusprogram 2010-2014 
(írta: Dávid István polgármester) 
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A Múcsonyt-Szuhakállót elkerülõ út megnyitásá-

ra, forgalomba helyezésére 2010. október 21-én sor 

került. Ennek tényérõl, a Sajó-Bódva Völgye és Kör-

nyéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás 

elnöke, 2010. október 22-i keltezéssel tájékoztatta 

önkormányzatunkat.  

A Szuha-patak medertisztítása az ÉKÖVIZIG által 

benyújtott és koordinált pályázat keretein belül, 

megtörtént. Ezen pályázat 2006-2007. évi elõkészíté-

se, a tervdokumentációk elkészítése, illetve értelem-

szerûen a kivitelezés során sem vették figyelembe a 

2010 nyári árvízi helyzetet. A kivitelezõ helyszíni 

irányítójával sikerült egyeztetni az Izsó Miklós út bal 

oldalán a partoldal megemelésérõl, illetve átereszek 

beépítésérõl.  

Sor került a játszótér-létesítés projekt lezárására. 

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az ismé-

telt hiánypótlásokat követõen, helyszíni ellenõrzés 

keretei között zárta a projektet és engedélyezte a 6.5 

M Ft-os támogatás-megelõlegezõ hitel fedezetét je-

lentõ pályázati támogatás folyósítását. 

A májusi-júniusi árvízi védekezés költségeinek 

megtérítéséhez igényelt vis maior támogatások 

folyósítása és az elszámolás megtörtént. Az önkor-

mányzatnak, még szeptember hónapban összesen 

1.561.000 Ft támogatást folyósítottak, mely 650 E 

Ft-tal kevesebb a ténylegesen kifizetett védekezési 

költségeknél. 

Az önkormányzati ciklus elején áttekintésre, megfo-

galmazásra kerültek az önkormányzat fejlesztési 

elképzeléseihez társítható pályázati források. Az 

Észak-Magyarországi Regionális Operatív Porgram 

2011-2013. évekre vonatkozó akciótervei alapján, 

reális esély látszik a Bajcsy-Zsilinszky úton a 

járda és kapcsolódó létesítményei megépítésére 

irányuló pályázat; az Állomás út felújítására irá-

nyuló pályázat, belterületi csapadékvíz rende-

zésre irányuló pályázat, valamint egy többcélú 

(oktatási-szociális-szabadidõs) létesítmény 

megvalósítására irányuló pályázat benyújtására. A 

jövõ évi pályázatok benyújthatósága érdekében az 

elõkészítõ munkálatok megkezdõdtek. 

Az önkormányzat gazdálkodására, mindazon a 

nehézségek jellemzõek, melyek az elmúlt idõszak-

ban is meghatározták a mûködést.  

Szennyvíz beruházás: IGEN vagy NEM?! 

Polgármesteri tájékoztatás az elmúlt idõszak legfontosabb eseményeirõl 
(írta: Dávid István polgármester) 

A szándékfelmérés célja az volt, hogy képet kapjunk 

a valós lakossági igényekrõl, a visszajuttatott kér-

dõívek alapján mintegy 175 háztartás igényli, a be-

ruházást. Ahhoz, hogy a fejlesztés megvalósítására 

reális esély legyen, hogy az egy háztartásra esõ ér-

dekeltségi hozzájárulás  (csatlakozási díj) minél ala-

csonyabb legyen, a lehetõ legnagyobb csatlakozási 

hajlandóság szükséges a lakosság részérõl.  

A településen élõk tájékoztatása érdekében, 2010. 

december 10-én, 17:00 órától, .a képviselõ-testület 

közmeghallgatást tartott, a Gárdonyi Géza Tagis-

kola tornatermében, mely alkalommal elsõsorban a 

szennyvízberuházás megvalósíthatóságának objek-

tív feltételeirõl, a település jelenleg ismert lehetõsé-

geirõl tájékozódhatott a lakosság, szakemberek köz-

remûködésével. Örömteli tény, hogy évek óta nem 

tapasztalt arányú volt a lakossági érdeklõdés, hi-

szen több mint százan jelentek meg a fórumon. 

A közmeghallgatáson résztvevõk egyértelmûen tá-

mogatták a beruházás megvalósítását és támo-

gatták azt a szándékot, hogy a még nem csatlako-

zókat is meg kell gyõzni annak a fontosságáról. 

Ezúton is kérünk mindenkit, aki még nem nyilatko-

zott, a felmérõ ívet legyen szíves eljuttatni a 

Polgármesteri Hivatalba. 

Január elsõ felében a képviselõk fel fogják 

keresni azokat a háztartásokat, akik semmilyen 

formában nem nyilatkoztak a beruházás igénylésé-

rõl. 

Községünkben megoldatlan és egyre égetõbb prob-

léma, a település háztartásaiban keletkezõ szenny-

víz elvezetése, kezelése.  

A lakosok által ma használt szennyvíz ártalmatla-

nítási módok többségében nem elfogadhatóak, nem 

megengedhetõek, illetve azoknak a lakosoknak, 

akik legálisan elszállíttatják a szennyvizüket jelen-

tõs, rendszeres anyagi kiadást, terhet is jelent. 

Az elmúlt években különbözõ okoknál fogva nem 

valósult meg a községben a beruházás. Jelenleg 

viszont, ismereteink szerint egyetlen pályázati for-

ma, kiírás sem teszi lehetõvé, hogy az önkormány-

zat pályázati úton támogatáshoz juthasson. Ez per-

sze nem azt jelenti, hogy erre a jövõben sem nyílik 

lehetõség. Bármilyen pályázaton való résztvétel 

elsõdleges feltétele, a beruházás tervdokumentáció-

inak elkészíttetése. Ehhez azonban az szükséges, 

hogy képet kapjunk arról, hogy az itt élõk részérõl 

milyen valós igény mutatkozik a közmû megépíté-

sére. 

Ezért november hónap végén, igényfelméréssel for-

dultunk a mintegy 340 szuhakallói háztartáshoz, 

melyben arra vártuk a választ, hogy a település 

lakóinak mekkora hányada igényli a beruházást, és 

egy jövõben megvalósítandó szennyvízberuházás 

esetén az üzembe-helyezésének évében, a beruhá-

zás és a csatlakozás feltételeinek elõzetes meg-

ismerése esetén, mennyien csatlakoztatnák rá az 

ingatlanukat a szennyvízcsatorna-hálózatra. 
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2010. november 18. � munkaterv szerinti nyílt 

ülés 

A képviselõ-testület döntött arról, 

hogy pályázatot kíván benyújtani az 

Észak-Magyarországi Operatív 

Program ÉMOP-2010-3.2.1/F jelû, 

helyi és térségi jelentõségû vízvédel-

mi rendszerek rekonstrukciójára, a 

Szuha-patak Szuhakálló község 

belterületét veszélyeztetõ loká-

lis vízkárelhárítási fejlesztésére. 

A pályázatból megvalósuló fejleszté-

sek 100%-os támogatást élveznek. 

Szuhakálló esetében a fenti pályázati forma lehetõsé-

get nyújthat a Szuha-patak, Szuhakálló Május 1. úti - 

Dózsa György úti belterületi település-részét veszé-

lyeztetõ hatásának kivédésére. Sor kerülhet az érin-

tett területen töltés erõsítésre, zsilipek kiépítésé-

re és átemelõ szivattyúk beszerzésére kerülhet sor, 

a tervezõ és az engedélyezõ hatóság (ÉKÖVÍZIG) által 

szükségesnek és megfelelõnek tartott mértékig. A pá-

lyázat benyújtásának határideje: 2011. március 31. 

A képviselõk jóváhagyták az önkormányzat 2011. évi 

ellenõrzési tervét, egyetértõ véle-

ménnyel támogatták kazincbarcika 

Városi rendõrkapitányság vezetõjé-

nek kinevezését. 

A képviselõk ekbírálták a Bursa 

Hungarica Felsõoktatási Ösztön-

díj-pályázati felhívásra beérkezett 

pályázatokat. Az ösztöndíjpályázati 

rendszer keretein belül 12 egyetemi- 

fõiskolai hallgató részesült 2.000 Ft/

hó mértékû önkormányzati támoga-

tásban. 

A képviselõ-testület a 2007. évben elkészített tervdoku-

mentációk alapján, kezdeményezi a Bajcsy-Zsilinszky 

út, állami tulajdonban lévõ országos közút, területmeg-

osztását, az útszakaszon gyalogos járda létesíthetõsé-

ge, illetve erre irányuló pályázat benyújthatósága végett. 

A testület döntött a karácsonyi ünnepséghez kapcsolódó-

an az óvodás-, iskolás gyermekek ajándékozásáról. 

Az ülés jegyzõkönyve a www.szuhakallo.hu oldalon megte-

kinthetõ, az Önkormányzati Portálban. 

nem kell szégyenkeznünk; mind-

három évben az elsõ 20 között 

végeztünk, melynek köszönhetõ-

en az óvodásaink néhány játék-

kal lettek gazdagabbak az 

Unilever jóvoltából. 

2010-ben több, mint ezer pályázó-

ból a 10. illetve a 12. helyen vé-

geztünk. 

 

Immár harmadik éve veszünk 

részt sikeresen a Knorr Delikat8 

�Fõzzünk játszóteret� program-

jában. Célunk - a valószínûleg so-

kak által ismert országos akcióban 

való résztvétellel� hogy egy játszó-

tér szerencsés nyertese lehessen 

az óvodánk.  

Bár a sorsolásokon a szerencse 

eddig nem mosolygott ránk, de 

Valószínûleg 2011-ben is folytató-

dik a versengés, így kérek minden-

kit, hogy ne dobja el kiürült 

Delikat8-as tasakját,hanem jut-

tassa el a Zöld Titkok Kastélyóvo-

dájába vagy az EdinABC-be. 

 

Tájékoztatás a képviselõ-testület ülésérõl 

mérés készült. A felmérés kiterjedt az adott közkutak 

környezetében élõk vízbekötéseinek feltárására, illet-

ve a bekötéssel nem rendelkezõk közkifolyóktól szá-

mított 150 m-en belüli ellátására. 

Fentiek figyelembe vételével az alábbi közkifolyók 

megszüntetésére kerül sor: Kossuth út 7. elõtt; Pe-

tõfi-Kossuth sarkán; Petõfi 23., Május 1 út 6. és Baj-

csy-Zsilinszky u. 16. elõtt, Petõfi-Bajcsy-Zs. u. sar-

kán, Hársfa út 7.; Vörösmarty út 10.; Szabadság út 

13.; Bajcsy-Zsilinszky út 67. és Arany J. út 5. elõtt. 

A közkifolyók megszüntetését az ÁNTSZ engedélyez-

te, a leszerelési munkálatok az ÉRV Zrt-tõl megren-

delésre kerültek, annak elvégzése decemberben vár-

ható. 

A november 18-i ülésen a képviselõ-testület döntött 

a település belterületén található közkifolyók szá-

mának csökkentésérõl. Szuhakálló közigazgatási 

területén 21 db közkifolyó található, melyeken mért 

fogyasztás után az önkormányzat mintegy 700 E 

Ft összeget fizet a szolgáltató ÉRV Zrt. részére, 

évente. A településen 68 fõ részére, 337 E Ft ösz-

szegû vízdíj kerül kivetésre. Emellett több közkifo-

lyón mért fogyasztás nem hárítható át, mivel a 150 

m-es körzetében található valamennyi ingatlan ren-

delkezik közmûves ivóvízzel. Sajnálatos probléma, 

hogy néhányan - akik rendelkeznek lakásukban 

közmûves ivóvízzel - rendszeresen használják a köz-

kutakat, tudva, hogy nem kell azok után fizetniük. 

A településen mûködõ közkifolyókról helyszíni fel-
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Megszûnõ közkifolyók 

Fõzzünk játszóteret !     
(írta: Csorba Tibor Zoltán képviselõ) 

http://www.szuhakallo.hu


2010. december 15. - munkaterv szerinti nyílt 

ülés 

A képviselõ-testület az ülésen jóváhagyta a tagintéz-

mények és az önkormányzat 2011. évi költségvetési 

koncepcióját. A 2011. évi mûködés során az önkor-

mányzatnak és az intézményeknek fokozott nehézsé-

gekkel szembenézniük  az önkormányzatok nem meg-

felelõ állami finanszírozás miatt. 

A képviselõ-testület elfogadta az önkormányzat I-III. 

negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Megál-

lapították, hogy az önkormányzat 2010. I-III. negyed-

évi gazdálkodása során, folyamatos likviditási 

problémákkal küzdött, melyet jelentõsen befolyásol-

tak - a számottevõ saját bevétel hiánya és az elégte-

len állami finanszírozás mellet - az elõzõ évekrõl át-

húzódó kötelezettségek. 

A képviselõk jóváhagyták a 2011. évre érvényes térí-

tési� és közszolgáltatási díjtételeket. A gyermekét-

keztetés térítési díjai jelentéktelen mértékben 3 - 6 

Ft-tal emelkednek. Az óvodás gyermekek napi téríté-

si díja 325 Ft, a menzai étkezõké 288 Ft, míg a nap-

köziseké 475 Ft-ra változik. 

Jelentõs viszont a hulladékszállítási díj mértékének 

emelése, 438 Ft/ürítési alkalomról 463 Ft/ürítési 

alkalomra nõ az önkormányzat által, a közszolgál-

tató felé lakásonként fizetendõ díj összege. 

A hulladékszállítási közszolgáltatás egy háztartás-

ra vetített éves díja 2011-ben: 24.050 Ft.                         

A magánszemélyek kommunális adójának össze-

ge változatlanul 14.000 Ft/év, így az önkormány-

zat 10.050 Ft/év díjat finanszíroz a lakosok helyett, 

háztartásonként. 

2011. január 1-vel - törvényi módosulás miatt - 

megszûnik a vállalkozók kommunális adója. A 

képviselõ-testület ennek megfelelõen módosította a 

helyi dókról szóló önkormányzati rendeletet. 

Az ülésen sor került a Polgármesteri Hivatal 

alapító okiratának módosítására, valamint az 

Ádám Jenõ Általános Iskola pedagógiai program 

módosításának fenntartói véleményezésére. A 

módosítása értelmében a tanév második félévétõl, 

az alsó tagozaton visszatér az érdemjeggyel tör-

ténõ minõsítés és az osztályismétlés lehetõsége 

is, a Közoktatásról szóló törvény módosítása értel-

mében. 

Élelmiszeradomány: öröm vagy üröm? 

Tájékoztatás a képviselõ-testület ülésérõl 

Kisnyugdíjas: azon személyek tartoznak ebbe a 

kategóriába, akik nyugdíja és egyéb forrásból szár-

mazó jövedelme a létminimumhoz közeli értéket 

jelent. (Létminimum: 52.606 Ft/fõ - 64.562 Ft/fõ) 

Hátrányos szociális helyzetû gyermekek: azon 

kiskorú személyek tartoznak ebbe a kategóriába, 

akik a települési önkormányzat, illetve a segélyszer-

vezet rendelkezésre álló információk alapján szociá-

lisan hátrányos helyzetûek - elsõsorban azok a gyer-

mekek akik rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményre jogosultak. 

Fentiek mellett, valamennyi ellátotti kategóriában 

figyelembe kellett venni, az egészségügyi állapo-

tot, tartós betegséget, a rászorulók életkörülmé-

nyeit. 

Az élelmiszercsomag az alábbi élelmiszereket tartal-

mazta: 

3 kg száraztészta, 1-2 kg liszt, 1 kg háztartási 

keksz, 2 db kukorica� és 1 db borsókonzerv. 

A Családsegítõ Szolgálat munkatársai igyekeztek 

körültekintõen eljárni az élelmiszeradomány szét-

osztása során, azonban mégis felmerültek olyan el-

lentmondások, amelyekbõl leszûrt tapasztalatok 

szükségessé teszik a jövõben � hasonló alkalmak-

kor � az önkormányzat erõteljesebb résztvételét, a 

juttatásban részesülõk körének meghatározásá-

nál. 

A Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Ön-

kormányzati Szövetségének kezdeményezésére, 

a sajókazai Családsegítõ Szolgálat  - tehát nem 

az Önkormányzat! - munkatársainak szervezé-

sében, élelmiszeradomány osztására került sor a 

településen az évben immár második alkalommal, 

2010. november 9-én.  

A község lakosai közül 340 fõ részesülhetett az ado-

mányban. Többen kifogásolták azonban az élelmi-

szerek elosztásának módját, a juttatásból való kima-

radásukat.  

Természetesen elõfordulhat, hogy valaki a kritéri-

um-rendszer alapján jogosult lett volna az adomány-

ra, de tévedésbõl illetve a jogosultak nagy száma 

miatt nem részesült abban.  

A csomagok szétosztásánál a Családsegítõ Szolgálat 

munkatársai, a 2010. júniusában élelmiszerse-

gélyben részesültek névsorát vették alapul. 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, hogy 

az EU Élelmiszersegély program 2010. elnevezé-

sû támogatási formából kik juthattak adományhoz: 

Létminimum közelében élõk, önhibájukon kí-

vül létminimum közelében élõk: azon személyek, 

családok tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek ese-

tében az egy fõre jutó jövedelemszint a létminimum-

hoz közeli értéket jelent (Létminimum gyermeklét-

számtól függõen: 45.604 Ft/fõ - 71.736 Ft/fõ).  
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Az iskola épületében található könyvtár, 2007 január 

1-jétõl, mint az Egressy Béni Mûvelõdési Ház és 

Könyvtár fiókkönyvtára mûködik. Tanítási idõben 

iskolai könyvtárként funkcionál, ezt követõen pedig 

nyilvános könyvtárként. 

A könyvtár, a nyilvános 

könyvtári nyitvatartási 

idõben közel 4500 kötettel 

(gyermek- és felnõtt szép-

irodalom, általános és 

középiskolás kötelezõ ol-

vasmányok, szakkönyvek, 

szótárak), folyóiratokkal 

várja az olvasókat. A he-

lyi állományban nem ta-

lálható kölcsönözhetõ ki-

adványok beszerzésére is 

lehetõség van, az Egressy Béni Könyvtáron keresztül. 

3 db számítógépen ingyenes internet hozzáférés; kü-

lönbözõ DVD� és videó filmek megtekintése is biztosí-

tott. 

A beiratkozás és a kölcsönzés ingyenes! 

 

 

 

 

          Nyitvatartás (nyilvános): 

          Hétfõ: 14:00 - 15:30 

Kedd: 14:00 - 15:30 

Szerda: 14:00 - 15:30 

Csütörtök: 13:30 - 15:30 

Péntek: 14:00� 15:30 

 

Minden kedves olvasót, kulturált körülmé-

nyek között kikapcsolódni vágyót szeretet-

tel várunk! 

 

Megváltozó közfoglalkoztatás 

Mindenkit vár a Községi Könyvtár! 
(Írta: Dr. Herczegné Ruszkai Edit tagintézmény-vezetõ) 

Önkormányzati rövid idõtartamú közfoglalkoz-

tatás keretein belül a bérpótló juttatásra jogo-

sultak napi maximum 4 órás munkaidõben, 

legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap idõtarta-

mig foglalkoztathatók. Támogatásként a foglal-

koztatás költségeinek 95%-át igényelheti az önkor-

mányzat. 

Önkormányzati huzamosabb idejû közfoglal-

koztatás (napi 6�8 órás munkaidõ), közérdekû 

célok programszerû támogatásával. 

A közhasznú munkavégzés támogatása helyett 

a települési önkormányzatok, pályázati úton kap-

hatnak támogatást kötelezõen ellátandó, illetve 

önként vállalt közfeladataik ellátásához.  

A teljes munkaidõs közfoglalkoztatásba elsõsor-

ban, de nem kizárólag a bérpótló juttatásra 

jogosultak vonhatók be. A foglalkoztatás idõ-

tartama 2�12 hónap lehet, és napi 6�8 órás 

munkaidõben történik. A települések hátrányos 

helyzetével, gazdasági erejével összhangban a 

támogatás intenzitása 70�100% mértékû lehet. A 

munkabérek és járulékok mellett a foglalkoztatás-

sal összefüggõ egyéb költségek is érvényesíthe-

tõk a támogatás legfeljebb 20%-ának mértékéig. 

Január és február hónapokban átmeneti közfog-

lalkozatást lehet szervezni. Sikeres pályázat ese-

tén legfeljebb 10 fõ napi 6 órás idõtartamú foglalkoz-

tatására nyílik lehetõség 70%-os támogatással. 

A 2011. január 1-jével hatályba lépõ jogszabályok 

jelentõsen átalakítják az aktív korúak ellátására 

vonatkozó elõírásokat.  A Nemzeti Közfoglalkoz-

tatási Program keretében az aktív korú nem fog-

lalkoztatott személyek részére megállapított rendel-

kezésre állási támogatást a bérpótló juttatás (bpj) 

váltja fel. A bérpótló juttatás összege: a minden-

kori öregségi nyugdíj legkisebb összege. Az ön-

kormányzatok önrésze a bérpótló juttatás összegé-

nek 20%-a. 

Az ellátásra való jogosultságot a települési önkor-

mányzat továbbra is szociális rászorultság alap-

ján állapítja meg. A bérpótló juttatásban részesülõ 

személy elhelyezkedése érdekében továbbra is köte-

les álláskeresõként együttmûködni a lakóhelye 

szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségé-

vel, köteles az iskolai végzettségétõl és szak-

képzettségétõl függetlenül a kirendeltség által 

felajánlott munkát � beleértve a közfoglalkoztatást 

is � elvállalni. A jogosultsági feltételek új eleme a 

saját lakókörnyezet rendben tartása, amely ön-

kormányzati rendeletben kerülhet szabályozás-

ra. A folyósítás egy éve alatt a juttatásra jogo-

sult személynek legalább 30 munkanap munka-

viszonyt kell igazolnia. 

Az aktív korúak ellátáshoz kapcsolódó közfoglal-

koztatás is gyökeresen átalakul 2011. január 

1-jével.  
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Sportos tanévkezdés 

Az új tanévben Kalász Gábor 

tanár úr vezetésével számos tö-

meg� és szabadidõs sportrendez-

vényen vettek részt diákjaink.  

Sikeresen szerepeltek a �Pattanj 

Dózsa Foci Kupán�; 2010. októ-

ber 15-én a Gárdonyi Õszi Foci 

Kupa kerül megrendezésre a 

Kastélykertben. 

A tömegsport keretei között, új 

labdajáték a floorball rejtelmei-

vel ismerked-

hetnek a gye-

rekek. 

Október 30-án 

a Bélkõ-

hegyen tehet-

nek gyalogtú-

rát diákjaink. 

A tornatermi testnevelés órákra 

sportszereink egy része is meg-

újult. 

Közel a természethez 

Több éves hagyo-

mányként, az alsó 

tagozatosok az Aggte-

leki Nemzeti Park 

vendégeként, madár-

gyûrûzésen vettek 

részt, Perkupán.  

2010. 

október 

4-én az Állatok Világ-

napja alkalmából 

�vendégekkel� népe-

sült be az intézmény. 

A gyerekek házi ked-

venceiket hozták ma-

gukkal a jeles ese-

ményre. 

A Diákönkormányzat hírei 

A diákönkormányzat az osztályfõ-

nökök irányításával, a szülõk és 

diákok lelkes közremûködésével, 

papírgyûjtést 

tartott, 2010. októ-

ber 14-én, az ebbõl 

származó bevétel, 

a diákönkormány-

zat tevékenységét 

segíti. 

November 12-én, a 

zenéé, táncé, az 

önfeledt, vidám szórakozásé volt a 

fõszerep, a Diákönkormányzat 

Tátika rendezvényén.  

Az intézmény életérõl, eseményeirõl 

további információk érhetõk el a 

www.adambarcika.hu a 

www.szuhakallo.hu és a 

www.miiskolank.hu honlapokon. 

Balázs elsõ osztályos korától ki-

tûnõ a tanulmányi eredménnyel 

rendelkezik. Szinte mindenre 

kiterjed az érdeklõdési köre. Ki-

emelkedõ is-

meretekkel 

rendelkezik a 

számítástech-

nika területén 

is. 5. osztályos 

korától rend-

szeresen vesz 

részt magyar 

nyelvi, matematikai, informati-

Közoktatás-napi elismeré-

sek 

November 22-én, a kazincbarcikai 

Egressy Béni Mûvelõdési központ-

ban 5. alkalommal köszöntötték az 

évben kiemelkedõ eredményt elért 

diákokat és felkészítõ pedagógusa-

ikat. 

A Gárdonyi Géza Tagiskolából 

Tari Balázs 8. osztályos tanuló és 

osztályfõnöke Suga László része-

sült ebben az elismerésben.  

kai, angol nyelvi, majd kémiai, 

biológiai szakirányú versenyeken, 

amelyeken mindig a megyei fordu-

lók elsõ három he-

lyezettje között 

található.  

A Gárdonyi Géza 

Tagiskola nevelõ-

testülete által ala-

pított �Az év tanu-

lója� kitüntetõ 

címet három alka-

lommal nyerte el. 

A Gárdonyi Géza Tagiskola hírei 
(Az iskola híreit szerkesztette: Dr. Herczegné Ruszkai Edit) 

56�-ra emlékeztünk 

A Gárdonyi Géza Tagiskola közössége és 

meghívott vendégeik, október 22-én ünnepi 

mûsorral emlékeztek az 1956-os forradalom 

és szabadságharc 54. évfordulójára. 

A diákok, He-

gedûs Andrea 

tanárnõ és 

Kriston Ta-

más tanár úr 

által összeállított mû-

sorral tisztelegtek �56 

hõsei elõtt. 
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Leendõ elsõsök a Gárdonyiban 

November 26-án a Zöld Titkok 

Kastély Tagóvoda nagycsoporto-

sai tettek látogatást intézmé-

nyünkben. Az elsõ osztályban, 

Petrohainé Jáborcsik Ágnes taní-

tónõ segítségével bekapcsolódtak 

az elsõsök munkájába, bepillan-

tást nyertek az iskolai életbe. A 

kicsik nagy örömmel és odafigye-

léssel vettek részt a közös munkában, felelevení-

tették az ismert mondókákat, versikéket, dalokat.  

Valamennyi nagycsoportos óvodást szeretettel vár-

juk intézményünkben az április beiratkozáskor, 

majd az új tanévben!  

http://www.adambarcika.hu
http://www.szuhakallo.hu
http://www.miiskolank.hu


Vaskó Katalin Rajzverseny 

Hetedik alkalommal került meg-

rendezésre, a Gárdonyi Géza Ál-

talános Iskola fiatalon elhunyt 

pedagógusa, Vaskó Katalin emlé-

kére alapított rajzverseny. Ha-

gyományosan Katalin-napon ke-

rült az esemény lebonyolításra. 

Több mint hatvan diák vett részt 

a Megyeri Csabáné Kohut Zsu-

zsanna tanárnõ által szervezett 

versenyen. 

Élet a Napköziben 

Az új tanévben az alsótagozatos 

tanulók és szülõk körében egyre 

népszerûbb a napközis foglalkozás. 

A gyerekek 

száma - az 

elmúlt évek 

tendenciá-

jával ellen-

tétben - fo-

lyamatosan 

növekszik, 

megközelíti 

a 30 fõt. A napközisek Szabóné 

Fiala Zita tanárnõ vezetésével ké-

szülnek fel a következõ tanítási 

napra. A napközisek házi ünnepsé-

get tartottak Márton-nap alkalmá-

ból. A gyerekek lampionokat készí-

tettek, német dalokat énekeltek az 

eseményen. 

Népdaléneklési verseny 

Az Ádám Jenõ Általános Iskolá-

ban rendezett körzeti népdalének-

lési versenyen intézményünket 

Putnokiné Kocsis Gabriella 

tanárnõ növendékei képvisel-

ték sikerrel. Csoportos ének 

kategóriában Kiss Csenge, 

Tari Csaba és Mata Fanni 6. 

osztályos tanulók 4. helyezést 

értek el. Egyéni megmérette-

tésen Kaulics Eszter ötödikes 

tanuló 3. helyezett lett. 

 

 

 

gyerekek és a nevelõtestület ne-

vében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolánkban is járt a Miku-

lás! 

Hétfõn � december 6-án � délelõtt, 

meglepetés vendég érkezett isko-

lánkba. Az alsósok osztályfõnökeik 

irányításával kedves mûsorral 

várták a Mikulást. A felsõ tagoza-

tosok egymást lepték meg egy-egy 

kis csomaggal. A gyerekek ajándé-

kozásában a szülõk, a szülõi szer-

vezet meghatározó szerepet vál-

lalt, melyért ezúton is köszöne-

tünket fejezzük ki a Mikulás, a 

Közérdekû információk 

Karácsonyi játszóház: 

2010.dec.11.10:00 

Karácsonyi ünnepség: 

2010.dec.16. 17:00 

Téli szünet elõtti utolsó tanítá-

si nap: 2010.12.20. 

Téli szünet utáni elsõ tanítási 

nap: 2011. jan.3. 

A tanítás az �A�hét rendje sze-

rint kezdõdik. 

A Gárdonyi Géza Tagiskola hírei 
(Az iskola híreit szerkesztette: Dr. Herczegné Ruszkai Edit tagintézmény-vezetõ) 

Õszi egészséghét 

Október hónapban az egészséges táplálkozás jegyében 

telt a Suga Lászlóné tanítónõ által szervezett Egész-

séghét. A tanulók az egészségtudatos táplálkozásról 

szerezhettek ismereteket. 

Iskolarendõrök a közbiz-

tonságról 

2010. október 26-án, elsõ osztá-

lyosaink részére, a Kazincbarci-

k a i  R e n d õ r k a p i t á n y s á g 

Sajókaza i  Rendõrõrsének 

szuhakállói körzeti megbízottja 

tartott szemléletes elõadást a 

r e n d õ r s é g  m u n k á j á r ó l . 
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Rendhagyó 

énekóra 

Nagy Csaba 

nyíregyházi tá-

rogatómûvész, a 

Rákóczi szabad-

ságharc 300 éves 

évfordulójának 

tiszteletére a 

korszak zenei világát idézte fel iskolánk tanulói 

számára. A korabeli dallamok felcsendülése mel-

lett, a diákok ízelítõt kaptak a kor öltözködésébõl 

és fegyverviselésébõl is. A 300 éves dallamok mel-

lett felcsendült a Tenkes kapitánya c. film fõcím-

zenéje is. 



Ó v o d á n k 

Jótékonysági batyus bálja 

sikeresen került megrendezésre. 

A résztvevõk és a 

t á m o g a t ó k 

n a g y l e l k û 

adakozása - az 

elmúlt évekhez 

hasonlóan� a 

gyermekek javára 

kerül felhasználásra. 

A  hangulat, a mûsor , a zene 

garanciája volt annak, hogy 

jólesõen gondoljunk vissza az 

estére. 

Köszönjük mindenkinek,aki 

támogatta valamilyen formában 

rendezvényünket , s ezzel a Zöld 

Titkok Kastély Tagóvoda 

óvodásainak  javára adakozott.  

Mikulás az óvodában  

Igazi téli idõben, lovas fogattal 

érkezett az óvodába a Mikulás. A 

hangulat  varázslatos volt, hiszen a 

gyerekek örömmel telve fogadták a 

várva-várt vendéget, aki szinte 

elbûvölt minden óvodást. Egy 

gyermeknek sem görbült sírásra a 

szája, sõt amikor a nagyszakállú 

beállt táncolni , a jókedv határtalan 

volt.  

Minden óvodás csomagot kapott, 

amit a Mikuláson keresztül 

k ö s z ö nünk  mi nde n  j ó l e l kû 

adakozónknak ! 

 

Óvodás Karácsony - december 

17. pénteken 9:30 órától. Zárt 

rendezvény a két csoport közös 

mûsorával, ajándék bontás, ün-

neplés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decemberi eseménynaptár 

2010. év hátralévõ 

n a p j a i b a n , 

intézményünk  

élete a követ-

k e zõk é p pe n 

alakul: 

Karácsonyi 

Játszóház - Nyílt rendezvény 

szülõk meghívásával,közös barká-

csolás, ének zene, ünnepi hangu-

lat teremtése. 

 

 

 

Ünnep körüli zárvatartás: 

2010. december 22 szerdától  

2011. január 2-ig zárva tartunk. 

Nyitás:  

2011.január 3. hétfõ. 

     Zöld Titkok Kastély Tagóvoda hírei                
(Az óvoda híreit írta: Gergely Judit tagóvoda-vezetõ) 

Állatok világnapja: 

 

2010. október 1-én 15-20 óvoda, 200-250 gyermeke 

együtt ünnepelt. Nem titkolt szándékunk az állatok 

szeretetére, óvására nevelés pedagógiai cél 

megvalósítása,  használható ismeretek nyújtása 

közvetlen tapasztalat útján. 

A meghívott óvodák valamennyien tagjai a 

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi 

Önkormányzati Társulásnak. 

Környezet megismerõ-, védõ tevékenységünk több, 

mint tíz éves múltra tekint vissza. Nevelési 

programunk egyik kiemelt feladata, ugyanakkor 

óvodánk környezeti feltételei is tálcán kínálják ezt a 

lehetõséget. 
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Valamennyi támogatónk önzetlen felajánlását, 

segítségét ezúton is köszönjük, mind az óvoda 

alkalmazotti közössége, mind a résztvevõ 

gyermekek nevében. 

A gyerekek így a sok élmény mellett, az éhségüket 

a büfében csillapíthatták, a játszóházban pedig 



Ügyfélfogadási rend: 

Hétfõ:       8:00-12:00 

  13:00-15:00 

Csütörtök:   8:00-12:00 

Tel/fax:  48/352-081 

E-mail:  polg.hiv.szuhakallo@parisat.hu 

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

SZUHAKÁLLÓ 
 

Karácsonyi köszöntõ 

Szuhakálló községi Önkormányzat 
Képviselö-testülete tisztelettel meg-
hívja Önt és kedves családját  

a 2010. december 21-én 16:00 órától 
a Községháza elötti parkban megrendezésre 

kerülö 
�Községi Karácsony� rendezvényére.�Községi Karácsony� rendezvényére.  

Valamennyi kedves érdeklödöt az óvodások-
iskolások müsora mellett, 

meleg teával, forralt borral, süteménnyel, édes-
séggel és szíves vendéglátással várunk,  

a Karácsonyi közös ünneplésre. 

Kedves Szuhakállói lakosok! 

Esténként már karácsonyi kivilágításban gyönyör-

ködhetünk a lakások kertjeiben, ablakain, a falvak 

a városok fõutcáin. Melegség tölti el szívünket kará-

csony közeledtével, egy-egy pillanatra megállunk a 

rohanó világban és számvetést készítünk az elmúlt 

évrõl. Megpróbálunk olyan hangulatot teremteni, 

amely környezetünk, családunk tagjait békével, 

kellemes élménnyel tölti el. Karácsony közeledtével 

különösen fontos, hogy tiszteletben tartsuk mások 

érzéseit, hitét, gondolatait, vágyait, mert mindenki-

nek más és más fontos ebben az ünnepben.  

Felidézzük a legszebb pillanatokat, hogy ebbõl me-

ríthessünk erõt az elkövetkezõ újév napjaira is. Vé-

gig gondolkodjuk, mit is jelent számunkra kará-

csony! Azt, hogy együtt lehet a család? Hogy ez Jé-

zus születésének ünnepe? Olyan nap, amikor az év 

vége felé járva értékelhetjük, átgondolhatjuk az 

elmúlt hónapokat?  

 

Az ünnep hangulatában a má-

sik emberre figyelünk és arra 

gondolunk, hogy mit nyújthat-

nánk szeretteinknek, azoknak 

akik fontosak számunkra. Nem 

drága ajándékok jelentik szere-

tetünket, hanem hogy önma-

gunkból mit adhatunk. És eh-

hez nem fényes külsõségek 

kellenek. Ehelyett kedves szóval, mosollyal és a kö-

zelgõ új esztendõre szóló jókívánságokkal kell köze-

lednünk egymáshoz.  

Kívánom mindannyiuknak, hogy a szeretet és a vele 

együtt járó békesség tegye széppé az ünnepüket. Kí-

vánom, hogy ez az ünnepi idõ - akár egyedül, akár 

szeretteik körében töltik a karácsonyt - segítse Önö-

ket igazi kikapcsolódáshoz, hogy az új esztendõt lel-

kileg és testileg is feltöltõdve, újult erõvel kezdhes-

sük. 

     Dávid István 

     polgármester 

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselö-testülete, 
és az Önkormányzat valamennyi dolgozója nevében, 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Sikerekben, Egészségben gazdag 

Békés-Boldog Új évet  
kívánunk a település valamennyi lakójának. 

 

Kedves Szuhakállóiak! 

Legbensõségesebb ünnepünkhöz közeledve mindannyiuknak békés, boldog karácsonyt és 

sikerekben gazdag új évet kívánok! 

                Demeter Zoltán országgyûlési képviselõ 

mailto:polg.hiv.szuhakallo@parisat.hu

