
gészítés összege: 7.361 E Ft, melyet a 
társult önkormányzatok lakosságszám-
arányosan biztosítanak, a társulási megál-
lapodásban rögzítettek szerint. Szuhakálló 
önkormányzata 2.852 E Ft-tal járul hozzá 
a hivatali feladatellátáshoz. 
Az együttes ülésen elfogadásra került a 
közös hivatal Szervezeti és Mûködési 
Szabályzata. 

A február 14-ei munkaterv szerinti ülé-
sen a képviselõ-testület 24.362 E Ft be-
vételi és kiadási fõösszeggel jóváhagyta a 

Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 
2013. évi tagintézményi költség-
vetését. 

A képviselõ-testület elfogadta az 
önkormányzat 2013. évi költ-
ségvetését, illetve számos, a  
költségvetés végrehajthatóságát 
érintõ kérdésben döntött. Az 
önkormányzat 2013. évi költség-

vetésének jellemzõi külön rovatban kerül-
nek bemutatásra. 

A képviselõk módosították az önkor-
mányzat vagyonrendeletét, felhatalmaz-
ták a polgármestert az önkormányzat - 
törvényi kötelezettségen nyugvó - közép- 
és hosszútávú vagyongazdálkodási 
tervének elkészítésére, elfogadták a testü-
let 2013. évi munkatervét és jóváhagyták 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont és az önkormányzat közötti va-
gyonkezelési szerzõdést, a Gárdonyi 
Géza Tagiskolának helyet adó, Szuhakálló 
Bajcsy-Zsilinszky u.47. sz. alatti ingatlan 
vonatkozásában. 

A február 25-ei rendkívüli ülésen a 
képviselõ-testület megállapította az 
�Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló köz-
ségben� tárgyú közbeszerzési eljárás ered-
ményét; a beruházás kivitelezõje a 
berentei székhelyû KV Kft. 

A testületi ülések jegyzõkönyvei  

az Önkormányzat honlapján elérhetõk. 
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A tartalomból: Szuhakálló községi önkormányzat képvi-
selõ-testülete, 2013. február hónapban   
5 alkalommal tartott munkaterv szerinti, 
illetve rendkívüli üléseket, melyeken szá-
mos fontos napirendet tárgyalt. 

A február 7-ei rendkívüli ülésen a kép-
viselõ-testület pályázat benyújtásáról dön-
tött a KEOP-2012-5.5.0 azonosító számú 
támogatási konstrukcióra, a szuhakállói 
Községháza és az Orvosi Rendelõ épü-
let-energetikai fejlesztésére. A projekt 
összköltsége 29.800.000 Ft, a vállalt ön-
rész nagysága 4.470.000 Ft. 

A képviselõk döntöttek a KEOP-
2012-4.10.0/A számú a �Helyi hõ- 
és villamos energia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal� pá-
lyázati kiírás keretében a Község-
háza, Egészségház, Óvoda épü-
letegyüttesén napelemes rend-
szer kiépítésére irányuló projekben 
való résztvételrõl. A beruházás 15%-os 
saját forrást igényel. 
A testület jóváhagyta a projekthez fûzõdõ, 
korábban lefolytatott közbeszerzési eljá-
rásban meghozott döntéseket. A közbe-
szerzés nyertes ajánlattevõje az 
Electrocool Magyarország Kft. (4034 
Debrecen, Táltos u. 39.), mint a legalacso-
nyabb összegû ellenszolgáltatást nyújtó 
ajánlattevõ, nettó: 15.618.400.- Ft ajánlati 
árral.  

Szuhakálló, Vadna, Sajógalgóc és 
Sajóivánka Képviselõ-testületeinek elsõ 
együttes ülésére, 2013. február 12-én 
került sor, melynek Szuhakálló volt a házi-
gazdája. A testületek elfogadták a 
Szuhakállói Közös Önkormányzati Hi-
vatal 2013. évi költségvetését. A Közös 
Hivatal engedélyezett létszáma a székhely 
és a kirendeltség viszonylatában, összesen 
10 fõ. Bevételi és kiadási fõösszege: 
39.080 E Ft, melyhez 31.069 E Ft állami 
támogatás társul. A Hivatal 2013. évi mû-
ködéséhez szükséges önkormányzati kie- 
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A Belügyminisztérium által meghirde-

tett Startmunka Programra, az 

Önkormányzat 5 projekt megvalósí-

tására nyújtotta be pályázatát. Vala-

mennyi projekt 2013. december 31-

ig tartó foglalkoztatást tesz lehetõvé. 

A Program keretein belül közfoglal-

koztatási minimál- és garantált béren 

nyílik lehetõség nyilvántartott állás-

keresõk alkalmazására, 8 órás mun-

kaidõben, 100%-os támogatási inten-

zitás mellett.  A bér- és járuléktámo-

gatás mellett, jelentõs - de a 2012. évi 

szintet el nem érõ - közvetlen költség 

a 2012. évben elnyert 5.4 M Ft felzár-

kóztatási támogatás felhasználásá-

val. 

 Támogatás: 17.256.261 Ft. 

2. Mezõgazdasági munka 

Foglalkoztatottak létszáma:20 fõ.  

A megvalósítani kívánt program 

szakmai tartalma: A 2012-ben el-

végzett munka folytatása, kiegészítve 

új tevékenységekkel, mint pl. fó-

liasátorban palántanevelés, pri-

mõr-zöldség termesztés. Virágok 

ültetése, folyamatos gondozása a köz- 

és intézményi területeken. A 2012-

ben 2 ha-on telepített fehárakác-

ültetvény gondozása, további 1.5 ha 

mûvelésbe vonása, fehérakáccal tör-

ténõ telepítése.  

Támogatás: 23.101.622 Ft. 

A Startmunka Program keretein be-

lül, 2013. március 11-tõl további 3 

projekt megvalósítása vette kezde-

tét. 

3. Belterületi közutak felújítása, 

karbantartása 

Foglalkoztatottak  létszáma: 14 fõ. 

A megvalósítani kívánt program szak-

mai tartalma: Mucsony-Aggtelek 

irányban a 2605. sz. országos közút 

részét képezõ gyalogos járda felújításá-

nak folytatása, az úttest két oldalán. A 

felújítandó járdaszakasz hossza: 360 

fm, területe 500 m2. 

Szuhakálló és Szuhakálló-

Bányatelepen a 2605. sz. közút ré-

szét képezõ csapadékvíz-elvezetõ 

rendszer folyamatos karbantartása.  

Az önkormányzati utak teljes szaka-

szán szükséges a csapadékvíz- elvezetõ 

árkok tisztítása, kaszálása, fûgyûj-

tés,elszállítás, padkázás.  

Az autóbuszváró építmények javítá-

sa, festése. 

Támogatás: 15.749.026 Ft. 

4. Belvíz-elvezetési feladatok 

Foglalkoztatottak létszáma: 10 fõ.  

A megvalósítani kívánt program szak-

mai tartalma: A Szuha-patak és 

Mák-patak medrének megtisztítása a 

hordaléktól, a mederben lévõ fáktól, 

cserjéktõl és bozóttól.  

Az Ady Endre út, Nyárfa út végén a 

régi, már betemetett csapadékvíz-

gyûjtõ árok helyreállítása, a település 

fenti utak által határolt belterületérõl 

a csapadék- és belvízelvezetés  

támogatásban is részesül az önkor-

mányzat eszköz, szerszám- és 

anyag beszerzésre. 

Az Önkormányzat projektjeit támo-

gatták a döntéshozók, mely alapján 

2013. március 1-jével az alábbi  

kettõ program keretein belül kezdõ-

dött meg a foglalkoztatás: 

1. Értékteremtõ közfoglalkozta-

tás: 

Foglalkoztatottak létszáma:15 fõ. 

A megvalósítani kívánt program 

szakmai tartalma: Az év során fo-

lyamatosan használt gépek, eszkö-

zök karbantartása, javítása, felújí-

tása. Az intézmények(óvoda, isko-

la, községháza) belsõ festése, ke-

rítéseik pótlása, javítása, festé-

se. A Kastélykertben sportudvar 

kialakítása (2 db kisméretû labda-

rúgópálya, 1 db salakos futópálya, 

1 db salakos teniszpálya). 

A Kossuth u. 5. sz. alatti ingatlan 

külsõ- és belsõ felújítási munkái  

Startmunka - 2013 
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megoldása. 

A meglévõ régi árkok feltárása, újra-

ásása. A projekt keretei között sor 

kerül ezen árkok, átereszek tisztítá-

sára. 

A község belterületén található 

csapadékvíz-elvezetõ árkok karban-

tartása.  Az Iskola út kétoldalán, 510 

fm hosszan az árok újraburkolása. 

Támogatás: 11.280.570  Ft. 

5. Mezõgazdasági földutak felújí-

tása, karbantartása 

Foglalkoztatni kívánt összes lét-

szám: 10 fõ.  

A megvalósítani kívánt program 

szakmai tartalma:  

Szuhakálló község külterületén 19 km 

hosszúságú, illetve 4.3 ha összterüle-

tû, az önkormányzat tulajdonában 

lévõ földút található. Sor kerül a 

2012-ben elvégzett munka folyta-

tására. A projekt lehetõséget teremt 

ezen utak felújításának elvégzésére, 

kátyúzására, padkázására, a bozót be- 

és felnövések eltávolítására és szük-

ség szerint az úttest megerõsítésére. 

Támogatás: 11.298.651  Ft. 

Fentiek mellett a Kazánprogram-

ban 2 db vegyes tüzelésû kazán beépí-

tésére és üzemeletetésére 5.300 E Ft 

és 6.300 E Ft támogatást kapott az 

önkormányzat, melyekbõl a Hivatal, 

az Egészségház és az Óvoda épülete 

fûtési rendszerének átépítése, kiszol-

gáló létesítmények építése valósul 

meg. A kivitelezésnek május 31-

ig kell elkészülnie, így ezek a 

munkák élveznek elsõbbséget. 

A Startmunka Program pályáza-

tainak eredményeképp, 2013 év-

ben, Szuhakálló községben 71 fõ 

alkalmazására nyílik lehetõség. 

A közvetlen költségek támogatá-

sából a munkavégzéshez szüksé-

ges anyagok és eszközök kerülnek 

beszerzésre.  

Nagyobb értékû beszerzések: egy 

új, összkerék hajtású, 30 Le traktor, 

egy árokásó gép, egy kombinált faipari 

gép. 



Az Észak-Magyarországi Operatív Program Irányító Ha-
tóságának vezetõje, az önkormányzat ÉMOP-3.1.3-11-
2012-0038 jelû, �Útfelújítás és jár-
daépítés Szuhakálló községben� 
címû pályázatát, támogatásra alkal-
masnak ítélte. 

A 45.803.437 Ft elszámolható össz-
költségû projekthez, 94,999814 % támogatási intenzitás 
mellett, 43.513.180 Ft pályázati támogatás társul. 
A projekt keretein belül, a község lakosságának régi jogos 
igénye  teljesülhet, hiszen megvalósul az Állomás- Vö-
rösmarty utak felújítása (aszfaltozás), valamint a Baj-
csy-Zsilinszky úton járda létesítése. 

A képviselõ-testület a 2013. február 25-i ülésén - közbe-
szerzési eljárás eredményeképpen - kiválasztotta a beru-
házás kivitelezõjét, a berentei székhelyû KV Építõipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t, melynek képviselõ-
jével a polgármester a vállalkozási szerzõdést 2013. már-
cius 21-én megkötötte. 

A beruházás néhány fontosabb jellemzõje: 

Vállalkozói díj: bruttó 40.197.538 Ft. A kivitelezés kez-
dete 2013. április 3.; tervezett befejezése: 2013. június 30.  

Az Állomás és a Vörösmarty úton megvalósuló fej-
lesztés: az útszakasz teljes hosszában (692 m, 3.753 
m2) - annak meglévõ szélessége szerint - 5 cm vastag-
ságú aszfalttal kerül burkolásra, padkarendezéssel. 

A meglévõ árkok, átereszek mind-
ét oldalon tisztításra kerülnek. 

Bajcsy-Zsilinszky úton járda épí-
tés és vízelvezetés: A járda az út-
test jobb oldalán kerül megépítés-
re, a jelenlegi aszfaltozott járdasza-

kasz végétõl indulva, 660,25 m hosszan, a temetõ be-
kötõ útjáig. 

A gyalogos járda 1,5 m szélességgel, homokos kavics-
ágyazatba elhelyezett, 4 cm vastagságú térkõbõl épül 
meg. A meglévõ, jõ minõségû kapubehajtók bontására 
nem kerül sor.  
A kivitelezés során részben nyílt, burkolt vízelvezetõ 
árkok kerülnek megépítésre, ahol erre a helyszûkösség 
miatt nem nyílik lehetõség, zárt szelvényû csatornák 
létesülnek. Az árkok elõregyártott mederelemekkel ke-
rülnek burkolásra, illetve a zárt csatorna D315mm átmé-
rõjû csatornacsõbõl készül, 5 db tisztítóaknával.  
Az ingatlanok elõtti kapubejáróknál átereszek kerül-
nek elhelyezésre. 

Eboltás és kutyachip 

Útfelújítás és járdaépítés 

A kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 
szól 41/2010.(II.26.) Korm rendelet elõírásai szerint, �Négy 
hónaposnál idõsebb eb csak transzponderrel (chip) megje-
lölve tartható. A négy hónaposnál idõsebb transzponderrel 
nem jelölt ebrõl a jegyzõ és a magánállatorvos köteles jelen-
tést tenni a járási állat-egészségügyi hivatal felé.� 

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet4. § (1)  szerint:�Az állat-
tartó köteles: a) minden három hónaposnál idõsebb ebet 
�veszettség ellen saját költségén beoltatni. 

Az ellen az állattartó ellen, aki nem tesz eleget a kutyája 
chippel való megjelölésére illetve veszettség elleni oltására 
irányuló kötelezettségének szabálysértési eljárás indul, mely 
során több tízezer forint nagyságú bírság is kiszabásra ke-
rülhet. 

 

A 2013. január 1-jével létrejött Ka-
zincbarcikai Járási Hivatal, hivatalve-
zetõjének hatáskörébe tartozó állam-
igazgatási feladatok ellátásához, a helyi 
önkormányzati hivatalokban, ügysegé-
dek útján segítik a lakossági ügyinté-
zést. Szuhakálló községben az ügysegédi teendõket 
Veresné Varga Marianna látja el. 

A következõ ügytípusokban jár el: ápolási díj alanyi jo-
gon; közgyógyellátás alanyi- és normatív jogon, idõskorúak 
járadéka, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, gyám-
hivatali- és gyermekvédelmi ügyek, hadigondozás, okmány-
irodai ügyek.  

Ismételten tájékoztatjuk a köz-
ség lakosságát, hogy az ebek 
kötelezõ, veszettség elleni 
védõoltására az alábbi idõ-
pontokban és helyszíneken 
kerül sor: 

2013. április 11. 

(csütörtök): 13:00-14:30 Vintertelep     

14:30-15:30 Orvosi rendelõ udvara 

2013. április 12. (péntek):13:30-15:00 Orvosi rendelõ 
udvara. 

Ugyanezen idõpontokban van lehetõség azoknak a ku-
tyáknak � szankciómentesen - a kötelezõ chippel történõ 
ellátására, amelyek esetleg még nem rendelkeznek azzal 

Az oltás díja: 3.500 Ft/eb.  

Oltási könyv pótlása: +500 Ft/db. 

Chippelés: 3.500 Ft/eb. 

Háznál oltás és chippelés: +2.000 Ft/eb 

2013. április 13. (szombat): 8:00 órától házaknál történõ 
ellátás. A háznál oltás és chippelés iráni igényt az önkor-
mányzati hivatalban kell jelezni. 

Április elsõ hetében, valamennyi háztartást fel fogja keres-
ni egy, az önkormányzat alkalmazásában álló közfoglal-
koztatott. Az ebtartóknak annyi darab egyedi nyilvántar-
tólapot adnak át, ahány kutyát tartanak. Nagyon fontos, 
hogy a kutyánként kitöltött nyilvántartólapot min-
denkinek magával kell hoznia az eboltás fenti alkal-
maira! 
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Járási ügysegéd 



Ahogy arról a lakosság korábban értesí-
tésre került, az önkormányzat képviselõ-
testülete a lakosságot érzékenyen érintõ 
témáról, a hulladékszállítási díj - köznapi 
szóhasználatban, a szemétszállítási díj - 
megfizetése alóli mentesség részleges 
megszüntetésérõl döntött a 2013. feb-
ruár 14-i ülésén.  

A szemétszállítási díj lakosság általi meg-
fizetésénél, a havi bruttó 2.438 Ft díjból a 
továbbiakban 1.438 Ft/hó összeget 
biztosít kedvezményként. Így a háztar-
tásokat havi 1.000 Ft/hó díjfizetési köte-
lezettség terheli. A díjat havonta, az ön-
kormányzat megbízásából eljáró személy 
szedi be, aki minden háztartást � szükség 
szerint, akár többször is � fel kell, hogy 
keressen.  

A január-február havi díj, március-június 
hónapokban kerül elszámolásra, így eb-
ben a négy hónapban a fizetendõ összeg: 
1.500 Ft. 

Mi indokolta a döntést? 

A 2001. évtõl bevezetésre került kommu-
nális adó mértéke, 2008. évtõl változat-

lan, 14.000 Ft/év összegû. A kommunális 
adó bevezetésétõl, a lakosságnak szemét-
szállítási díjat nem kellett fizetnie, az 
alól teljes mentességben részesült. A hul-
ladékszállítás díját viszont a 
közszolgáltató felé az önkor-
mányzatnak, valamennyi 
ingatlan vonatkozásában meg 
kellett, meg kell fizetnie. A 
magánszemélyek kommuná-
lis adója ugyanakkor olyan 
helyi adó, melybõl származó 
bevételbõl az önkormányzat-
nak nem csupán a szemétszállítás 
díját kellene fedeznie, hanem 
egyéb általános településüzemelte-
tési, településfejlesztési feladatokat 
is (pl. pályázatok önrésze). 

2013. évben a közszolgáltatás heti díja: 
443 Ft+áfa /gyûjtõedény. Ez éves szin-
ten, egy háztartásra vetítve 29.256 Ft díjat 
jelent, szemben a 14.000 Ft kommunális 
adóval. Így az önkormányzat valamennyi 
ingatlan után több, mint 15.000 Ft 
megfizetését kellene, hogy átvállalja a 
lakosságtól, mely 2013-ban mintegy 4.5 
M Ft olyan kiadást jelentene, melynek 
nincs fedezete. 

A hulladékszállításról- és elhelyezésrõl való 
gondoskodás viszont kötelezõ önkor-
mányzati feladat, melyet minden háztartás-
nak törvény erejénél fogva kötelezõ 

igénybe vennie. Saját érdekében 
a fizetési kötelezettségének mara-
déktalanul tegyen eleget, minden-
ki mivel a díjhátralék adók 

módjára történõ behajtá-
sát 2013. január 1-jétõl a 
Nemzeti Adó-és Vámhi-
vatal végzi. 

Néhány tévhit eloszlatá-
sára: Az ÉHG hulladékle-
rakó-telepe nem 
Szuhakálló, hanem 

Sajókaza közigazgatási területén található, 
soha nem volt szuhakállói területen. 

A közszolgáltató az önkormányzat, a köz-
ségben élõk számára soha nem ígért és 
nem biztosított díjmentességet. 

A Bajcsy-Zs. út országos közút, melynek 
forgalmát, illetve annak korlátozását annak  
mindenkori kezelõje - jelenleg a Magyar 
Közút Kht. - jogosult szabályozni. Az 
úton közlekedõknek a közúti közlekedés 
hatályos szabályait kell betartaniuk. 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése 

Szemétszállítási díj 

összege, mely az önkormányzat el-

várt bevétele. Az elvárt bevétel a 

2011. évi iparûzési adóalap 0, 5%-a, 

mely Szuhakálló esetében 2.041 E 

Ft forrás elvonását jelenti. Emel-

lett 2013. évtõl, a beszedett gépjár-

mûadó összegének csak a 

40%-a illeti meg az önkor-

mányzatot, 60%-a a köz-

ponti költségvetés bevétele. 

Minderre tekintettel a teljesíthetõ-

ség  határait elérõ költségvetést fo-

gadott a testület, 137.877 E Ft bevé-

teli és kiadási fõösszeggel. 

A költségvetés kiadási oldala 

rendkívül módon alultervezett, a 

bevételek � fõleg a saját bevételek 

� elvárt teljesülése, pedig számos 

bizonytalanságot, veszélyt rejt 

magában.  

Ha bármelyik tervezett saját bevétel 

nem, vagy nem idõben teljesül, az 

önkormányzat fizetõképessége kerül-

het veszélybe.  

A költségvetésben keletkeztek az elõzõ 

évekrõl nem ismert, nem várt  kiadá-

sok is. Ilyen nem várt kiadás a tag-

óvoda 2013. évi fenntartásának 5.2 M 

Ft-os mértékû hiánya, a tagóvodai 

mûködés 2012. évi elszámolásánál 

jelentkezõ 3 M Ft-os hiány. 

A megváltozott költségvetési folyama-

tok miatt kényszerült a képviselõ-

testület a szemétszállítási díj beve-

zetésére, az önkormányzati alkalma-

zottak - nem kötelezõ - béren kívüli 

juttatásainak megszüntetésére, 

csak szerzõdéses kötelezettségen nyug-

vó pénzeszköz-átadások, támogatá-

sok teljesítésére. 

Az önkormányzat 2013. évi gazdálko-

dásához nagy segítséget jelent a 2012. 

évi adósságkonszolidáció. Az önkor-

mányzat költségvetését nem terhelik a 

likvid hitelek tõke- és kamattartozá-

sai, illetve azok költségei, mely éves 

szinten több millió forint megtakarí-

tást jelent. Ugyanez igaz az ÖNHIKI 

II. fordulójában elnyert támogatásra, 

illetve a tagiskola fenntartásának 

elszámolásából származó mintegy 3.6 

M Ft nem várt bevételre. 

Az önkormányzat 2013. évi költségve-

tésének végrehajtását rendkívül szigo-

rú és takarékos gazdálkodási szemlé-

lettel lehet biztosítani. 

A képviselõ-testület a február 14-i 

ülésén fogadta el az önkormányzat 

2013. évi költségvetését. 

A Magyarország helyi önkormányza-

tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.-

ben szabályozott feltétel szerint �a 

költségvetési ren-

deletben mûködé-

si hiány nem ter-

vezhetõ.� Átala-

kult az önkormány-

zatok költségvetési 

támogatási rend-

szere is, az évtõl 

ún. feladatfinan-

szírozási rend 

szerint kaphatják az állami támoga-

tást. Szuhakálló esetében ez a követ-

kezõket jelenti: 

Az önkormányzat állami támogatást 

kap az önkormányzati hivatal mû-

ködésének-, a település-

üzemeltetéshez kapcsolódó feladat-

ellátás(zöldterület-gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok, közvilágítás, 

köztemetõ-, közutak fenntartása); 

óvodai, iskolai étkeztetés támoga-

tására;  a szociális és gyermekjólé-

ti feladatokhoz, a nyilvános könyv-

tári ellátási és a közmûvelõdési 

feladatokhoz. Az állami támogatás 

összegét csökkenti a beszámítás 
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Visszatekintõ 

Ünnepelj ma velünk! - Gárdonyis Karácsony 

December 20-án a Gárdonyi Géza tagisko-

la diákjai, szüleikkel, pedagó-

gusaikkal, a tele-

pülés vezetõvel és 

a meghívott ven-

dégekkel, együtt 

köszöntötték a leg-

szebb ünnepet, a 

Karácsonyt. 

Az est folyamán va-

lamennyi osztály kép-

viseltette magát.   R é -

gen � vagy soha nem � hallott karácso-

nyi versek, dalok, népzenei dallamok csendültek fel a 

tornateremben. 

Gyermekkarácsony a Parlamentben 

December 22-én, igazán rendkívüli élményben lehe-

tett része iskolánk 5 tanulójának.  

A 12 magyarországi nagyvárosból, valamint Erdély-

bõl, Felvidékrõl, Vajdaságból és Kárpátaljáról meghí-

vott 714 gyerek között, a Pollack Mihály Általános Iskola 

6 tagiskolájának 40 diákjával birtokba vehették a Parla-

mentet. A gyerekek feledhetetlen napot töltöttek az 

Országházban. 

Mûvészeti kiállítás Kazincbarcikán 

A Kodály Zoltán Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-

mény képzõmûvészet tanszakos növendékeinek fél-

évi vizsga- 

munkáiból nyílt k iál l í tás 

K a z i n c b a r c i -

kán. 

A kiállításon 

a szuhakállói 

telephelyen - a 

Gárdonyiban - 

tanuló diákok 

munkái is látha-

tók. A festmények és gra-

fikák közül a legszínvonalasabb 

mûvészeti alkotások kerültek a falakra, me-

lyek közül a legtöbb mû, Cser Mária 13 éves és 

Zelena Patrícia 10 éves növendék kezei közül került ki. 

kek oktatási-nevelési feltételeinek 

javítását kívánjuk szolgálni. 

A vendégektõl, meghívottaktól, 

támogatóktól nagy-

számú, és értékes 

tombola-felajánlást 

kaptunk. Ezúton is 

megköszönjük vala-

mennyi megjelent 

vendégünk, támo-

gatónk segítségét, 

akik a belépõje-

gyek, támogatóje-

gyek megvásárlá-

sával, adományaikkal, 

A 2013. március 9-i eseményen szép 

számban megjelent vendégek részére, 

a bál éjszakája a kellemes idõtöltést 

volt hivatott megteremteni, biztosítva 

- a mindennapokat is érintõ nehézsé-

gek ellenére � az önfeledt kikapcsoló-

dás, szórakozás lehetõségét. 

Az est nem öncélú volt, nem csupán a 

mulatságról szólt. A rendezvény teljes 

bevétele a szülõi közösség és a diákön-

kormányzat költségvetését gazdagítot-

ta, melybõl a tagiskolába járó gyerme-

tombola-felajánlásaikkal járultak 

hozzá rendezvényünk sikeréhez. 

Külön köszönet illeti azokat, akik 

elfogadták meghívásunkat és ezzel 

megtisztelték a szülõk és a 

nevelõk kö-

zösségét. 

A támogatók 

névsora az 

intézmény és 

az önkor-

mányzat hon-

lapján olvas-

ható. 

Gárdonyi Géza Tagiskola hírei:             Január - Március 
A tagintézmény híreit szerkesztette: Dr Herczegné Ruszkai Edit tagintézmény-vezetõ 

Szülõk-Nevelõk Bálja 

Az átállás, az új rendszer kiépítése ugyan vetett fel, vet 

fel nehézségeket a mindennapok során, de a tankerület, 

az intézményvezetés, a nevelõtestület minden igyeke-

zetével azon dolgozik, hogy ezeket a szülõk és 

a tanulók ne érezzék 

meg. 

A megváltozott mû-

ködési körülmé-

nyeknek köszönhe-

tõen január 1-jétõl 

újraindult az Iskola-

alma program a Gárdonyiban. Az 

egészséges és rendszeres táplálkozás elõsegítése érdeké-

ben, a tagiskola alsó tagozatos tanu-

lói, ingyenesen részesülnek a tanítási 

napokon 1-1 db almában, vagy alma 

gyümölcsitalban. 

Gárdonyi - állami intézmény 

2013 január 1-je, jelentõs változást hozott a magyar köz-

oktatás - így a Gárdonyi - életében is. Ettõl az idõponttól 

- az óvodák kivételével - állami fenntartásba kerültek 

az oktatási intézmények.  

Mit is jelent ez? 

Az eddigi önkormányzati fenntartó szerepét az állam, a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) 

vette át. Az intézmény alkalmazottait a KLIK foglalkoz-

tatja, mely elsõsorban a járási tankerületeken keresz-

tül egységes szakmai irányítást jelent. 

A Gárdonyinál - mivel Szuhakálló 3000 fõ alatti telepü-

lés - a KLIK biztosítja a mûködés feltét-

eleit is. Vagyis valamennyi intézményfenn-

tartással kapcsolatos kiadást a taneszkö-

zöktõl, a fûtésig az állam finanszírozza. 
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MEGHÍVÓ 

Kedves szülõk, leendõ 

diákjaink! 

A Gárdonyi Géza Tagis-

kola a 2013/2014. tanév-

ben is sok szeretettel 

várja az intézménybe 

jelentkezõket. 

Iskolánk harmonikus, családias kör-

nyezetben, magas színvonalú okta-

tást kínál, a gyermekek egyéni képes-

ségeihez igazodva. 

Tanulóinkat minden tantárgyból 

szakképzett, elkötelezett, 

gyermekcentrikus pedagógusok ok-

tatják-nevelik. 

Mit kínálunk diákjainknak?Mit kínálunk diákjainknak?Mit kínálunk diákjainknak?   

A tanítási órákon a gyermekek 

egyéni haladási képességeihez igazo-

dó oktatást, tehetséggondozást, 

szükség esetén felzárkóztatást. 

Szakköri foglalkozások széles 

skáláját; mûvészeti képzést; 

rendszeres megmé-

rettetést tanulmá-

nyi-, sport- és kész-

ségtárgy versenyeken;  

a szabadidõ szerve-

zett, igényes eltölté-

sét. 

A tanulók egyéni fejlõ-

déséhez szükséges 

mértékben és módon: 

gyógytestnevelést, 

logopédiai foglalko-

zást, pályaválasztási tanácsadást. 

A kisdiákoknak az elsõ tanítási évtõl 

biztosítjuk az emelt óraszámú angol 

nyelvi képzést és az emelt szintû ok-

tatást rajz- és vizuális kultúra tan-

tárgyakból . 

Továbbtanuló diákjaink megállják 

helyüket választott intézményeikben; 

a megye legrangosabb iskoláiban. 

A beiratkozás során szükséges do-

kumentumok: 

Az óvodai szakvélemény eredeti 

példánya.  

A gyermek születési anyakönyvi 

kivonata.  

A gyermek személyazonosítására 

alkalmas, a gyermek nevére kiállí-
tott személyi azonosító és lakcímet 
igazoló Hatósági igazolvány. 

Beiskolázási igényfelmérõ lap.  

Gondviselõ, nevelõszülõ esetén a 

gyermek elhelyezésérõl szóló 
határozat.  

Tanulói étkezést igénylõ nyom-

tatvány.  

Igénylõlap tanulói tankönyvtá-

mogatáshoz.  

A tanuló oktatási azonosítóját 

tartalmazó igazolást.  

Diákigazolvány igényléséhez az 

okmányiroda által adott NEK azo-
nosítót tartalmazó igazolás és 
1.400,- Ft. 

GYERE! VÁRUNK!  

LEGYÉL TE IS GÁRDONYIS!!!   

BEIRATKOZÁS:  

2013. április 8-9. 

A beiratkozás helye:  

Pollack Mihály Általános 

Iskola Kazincbarcika 

 

Országos tehetséggondozó 

verseny döntõjében elsõseink 

Az Apáczai Kiadó komplex tehetséggon-

dozó alsó tagozatos verse-

nyének országos dön-

tõjébe jutottak elsõ 

osztályosaink. 

Március 19-én, Buda-

pestre, az Apáczai Ki-

adó Központjába uta-

zott, az �Oroszlánok� 

csapata.  

Ruszó Tamás, Sándor 

Évike, Kõhegyi Bálint 

t a n u l ó k ,  K o v á c s n é  S t r o b á n                       

Boglárka tanító nénijükkel képviselték 

a Gárdonyit a megmérettetésen. A dön-

tõbe az ország területérõl nevezett elsõ 

osztályok közül a legjobb eredményt 

elért 40 csapat juthatott be. A verseny-

re a   Kiadó    

k ö z p o n t j á b a n 

került sor.  

Az �Oroszlánok�  a 245-ös 

összpontszámból, remek teljesít-

ménnyel 241 ponttal jutottak a 

fináléig, ahol az eddigi szép mun-

kájuknak megfelelõn ügyesen sze-

repeltek. 

Téli egészséghét a C-

vitamin jegyében 

A Gárdonyiban õsszel és 

tavasszal téma-

hetek keretein 

belül hívjuk fel 

diákjaink fi-

gyelmét az 

e g é s z s é g e s 

életmód fon-

tosságára.  

A téli egész-

séghetünk a 

C - v i t a m i n 

jegyében telt. 

A héten az 

adott téma köré 

csoportosultak a foglalkozások. Volt 

�Káposzta nap�, �Csipkebogyó nap�, 

�Citrus-nap�, keresztrejtvény, rajz- 

és plakátkészítõ pályázat, tisztasá-

gi verseny. A �vitamintornán� csak-

nem száz tanuló vett részt. Az ese-

ményrõl a KVTV is tudósítást ké-

szített. 

Bõvebb információ az iskola életérõl: 

www.amiiskolank.hu; 

www.szuhakallo.hu és a Radír  

A márciusi ifjakra, a sza-

badságharc hõseire emlé-

keztünk. 

A legmagya-

rabb ünnepen  

a tagiskola 

közössége és a 

m e g h í v o t t 

v e n d é g e k 

együtt idéz-

ték fel 1848. 

március 15-

e eseménye-

it, eredményeit, szelle-

miségét.  

A tagiskola 4. osztályosainak ünnepi 

mûsora a 165 évvel ezelõtti tavasz, 

majd az azt követõ másfél év esemé-

nyeit  méltó keretbe foglalta a nem-

zet ünnepén. 

Lezárult a nyolcadikosok 

írásbeli felvételije 

A továbbtanuló diákok, válasz-

tott intézményükben írták meg 

a központi felvételit magyar és 

matematika tantárgyakból. 

A Gárdonyisok - immár hagyo-

mányosan - jó eredményt értek el, 

melyet az intézményi összehason-

lító adatok, illetve az országos 

kitekintés hûen igazolnak. 
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http://www.amiiskolank.hu;
http://www.szuhakallo.hu


Ovis Maskarázók 

A farsang vízkereszttõl (január 6-

tól), a húsvét vasárnapját megelõzõ 

40 napos böjt kezdetéig tart. Va-

gyis a �hamvazó szerdáig� tartó 

idõszak amit hagyományosan a 

vidám a lakomák, bálok, mulatsá-

gok, népünnepélyek jellemeztek. 

A farsang csúcspontja a karnevál, 

hagyományos magyar nevén �a 

farsang farka�.  Mi is mulattunk 

óvodásaink mértékével, hozzájuk 

igazodó programokkal. Farsangi 

délutánunk 2013.02.01.én pénteken 

került megrendezésre a Gárdonyi 

Géza Tagiskola tornatermében.  

Elõször az óvodások mûsorát látták 

a kedves egybegyûltek, majd ezután 

a jelmezesek egyéni bemutatkozá-

sát, majd a Lármafa együttes mûso-

ra következett, táncház, mulatság 

záróráig. 

Nyílt délelõtt  az óvodában 

2013.március 13-án szerdán  9:30. 

órától az iskolába készülõ óvodásai-

nak nyílt délelõttjére került sor . 

Egy kis�kóstolót"adtunk a minden 

napjainkból tevékenységeinkbõl ,a 

közelgõ nem-

zeti ünnep jegyé-

ben. Utána lehetõség volt egy rövid 

konzultációra  a szülõk, iskola-, 

óvodapedagógusok között. 

Tizenharmadik alkalommal rendezték meg a 

kazincbarcikai tagóvodák, valamint a 

sajókazai és szuhakállói óvodák sportdélután-

ját, az intézményekbe járó gyerekeknek és 

családtagjaiknak. 

A március 7-ei rendezvényen tíz óvoda öt-öt 

háromfõs családdal képviseltette magát. A 

csapatok sorversenyeken mérték össze tudásukat. A 

program célja, hogy bemutassa az óvodákban zajló 

sportfoglalkozások vidám feladatait, amelyek segít-

ségével a kicsiket játékosan vezetik rá a mozgás örö-

m é r e , 

e z z e l 

e g y ü t t 

a z 

e g é s z -

s é g e s 

életmód 

fontos-

ságára.  

 

Zöld Titkok Kastély Tagóvoda hírei      Télbúcsúztató - tavaszváró híreink 
(Az oldal híreit írta: Gergely Judit tagóvoda-vezetõ) 

Vidám sportdélután az 
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KEDVES GYEREKEK, 
LEENDÕ ÓVODÁSOK ! 

Gyertek szüleitekkel!  

Várunk benneteket a 
Kazincbarcikai Összevont Óvodák 

Z Ö L D  T I T K O K  K A S T É L Y  
T A G Ó V O D Á J Á B A N .  

Már a beiratkozás elõtt látogassatok meg, ismerjetek meg 
bennünket! 

Beiratkozás: 2013. május 02-tól -31-ig, 8-15 óráig. 

Szükséges dokumentumok: 

 születési anyakönyvi kivonat 
 szülõ személyi okmánya 
 gyermek lakcímkártya  
 TAJ kártya  
 Oltási kiskönyv 

Felvételt nyerhet az a gyermek, aki betölti a 2 és 1/2 
életévét! Elõnyt élveznek a szuhakállói óvodások, de 
várjuk más települések óvodás korú gyermekeit is.  

Bõvebb információ az óvodában és a  www.szuhakallo.hu 
honlapon. 

VÁRUNK BENNETEKET, LEGYETEK NÁLUNK 
OVISOK! 

http://www.szuhakallo.hu


Felhívás adótartozások megfizetésére 

A 2013. évi helyi adók (gépjármû-, 

iparûzési-, kommunális adó) I. félévi 

befizetésének határideje, március 18-án 

lejárt. Ezúton hívom fel valamennyi 

Tisztelt Adózó (magánszemélyek és 

vállalkozások) figyelmét, hogy aki fenti 

határidõig adófizetési kötelezettségének 

nem tett eleget,  azt haladéktalanul 

pótolja, a végrehajtási eljárások 

megindítását elkerülendõ. 

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy az adózás 

rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. § alapján az 

önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjármûadó 

vonatkozásában a százezer � magánszemélyek esetében az 

ötvenezer � forintot elérõ, 90 napon keresztül 

folyamatosan fennálló adótartozással rendelkezõ 

adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, 

telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás 

összegét a helyben szokásos módon közzéteheti. 

Azon adósok névsorának közzétételérõl akik a fenti 

kritériumoknak megfelelnek, mind az önkormányzat 

hirdetõtábláján, mind hivatalos honlapján 

intézkedem. 

Dr. Herczeg Tibor s.k. 

címzetes fõjegyzõ 

Tájékoztatás ügyfélfogadási rend 

változásáról, helyi adó ügyekben 

A Közös Önkormányzati Hivatal 

szervezetének kialakításával, 2013. január 1-

jétõl megváltozott a helyi adó- és a 

gépjármûadó ügyeket intézõ köztisztviselõ 

személye.  

A nyugállományba vonult Varga Lászlóné 

helyett, a Vadnai Kirendeltség munkatársa, 

Fazekas Márta látja el Szuhakállóban az 

adóügyi teendõket, akit munkarendjéhez 

igazodóan a hétfõi ügyfélfogadás 

alkalmával lehet felkeresni ügyintézési 

szándék esetén, 8:00 - 15:00 óra között, a 

szuhakállói Hivatalban. 

Járási ügysegéd ügyfélfogadása 
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Szuhakálló községi Önkormányzat  
Képviselõ-testülete  

2013. április 22-én (hétfõn)  
17:00 órai kezdettel  

KÖZMEGHALLGATÁST  
tart a  

Gárdonyi Géza Tagiskola  

tornatermében. 

NAPIREND: 
1. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi tevékenysé-

gérõl, tájékoztatás a 2013. évi tervekrõl. 

2. Lakossági kérdések, észrevételek. 

 
Valamennyi érdeklõdõ  
lakost tisztlettel várjuk. 

Hétfõ Csütörtök 

8:00 � 11:30 8:00 � 11:30 

Járási Hivatal ügyfélfogadása 
Kazincbarcika Fõ tér 39. 

Hétfõ Szerda 

8:00 � 17:00 8:00 � 17:00 

Péntek 

8:00 � 12:00 

A termõföldrõl szóló törvény 2013. február 1-jével 

kötelezõ adatszolgáltatást ír elõ a földhasználati 

nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók 

számára.  

Adatszolgáltatási kötelezettségüknek - a bejelentési 

kötelezettség körüli bizonytalan helyzetre, az eljárások 

nagy számára tekintettel, az ismételten 

meghosszabbított határidõig - 2013. április 30. 

napjáig azonosító adatközlési adatlapon tehetnek 

eleget, melyet a használt földterület fekvése szerint 

illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani. Ez a 

kötelezõen használandó adatlap a földhivatalok 

hivatalos honlapjáról (www.foldhivatal.hu) a 

�nyomtatványok� menüpontból, az önkormányzat 

honlapjáról  (Tájékoztatók, hirdetmények) letölthetõ, 

illetve a Hivatalban beszerezhetõ.  Az adatközlési 

bejelentéssel indult eljárás díjmentes akkor, ha azzal 

együtt változás bejelentésére nem kerül sor.  
A földhasználóknak területi mértéktõl függetlenül 

minden termõföld, valamint mezõ-, és erdõgazdasági 

belterületi föld � kivéve az erdõ mûvelési ágú 

területek � használatát be kell jelenteniük a földhivatal 

felé. A zártkertekre ez a kötelezettség csak akkor 

vonatkozik, ha azokat nem a tulajdonos használja. 

További információk: Járási Földhivatal Edelény. 
 

A földhasználati nyilvántartás fontosabb 

változásairól 


