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A 2013. július 18-ai rendkívüli ülésen a képviselõ-testület az óvodai nevelés kötelezõ köznevelési feladat ellátása érdekében, a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája feladat-ellátási helyen feladatellátási szerzõdés megkötésérõl döntött,
Kazincbarcika város önkormányzatával.
A 2013. július 31-ei rendkívüli ülésen a képviselõ-testület az Észak-Magyarországi Hulladékkezelési Zrt.-vel (székhely: 3702 Kazincbarcika, Eszperantó u.2.) fennálló, hulladékkezelési közszolgáltatási szerzõdést, 2013.
július 1-jén kezdõdõ 6 hónapos felmondási idõvel, 2013. december 30.
napjával - törvényi kötelezettség
miatt - felmondta.
A képviselõk pályázat benyújtásáról
döntöttek, a BM EU Önerõ alap
támogatására „Szuhakálló község
környezetbiztonságának növelése, az
ár-belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további
káresemények megelõzése céljából”címû, valamint az Útfelújítás és
járdaépítés Szuhakálló községben” beruházásokhoz kapcsolódóan. Az elõbbi projekt önkormányzati saját forrásához 60%, míg az
utóbbihoz 50% támogatás igényelhetõ.
A képviselõ-testület jóváhagyta Szuhakálló
község Helyi Esélyegyenlõségi Programját
és a végrehajtására készült intézkedési tervet.
2013. augusztus 28-án Sajóivánkán tartotta
együttes ülését a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó négy önkormányzat képviselõ-testülete. A testületek módosították a közös önkormányzati hivatal 2013. évi
költségvetését és jóváhagyták a 2013. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló I. félévi tájékoztatást.
A képviselõk a 2013. augusztus 29-ei ülésen
számos fontos napirendet tárgyaltak meg.
A testület a Kazincbarcikai Összevont Óvodák
Zöld Titkok Kastély Tagóvodája 2013. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló
tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat
tudomásul vette.
Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának
elsõ félévi helyzetérõl szóló tájékoztatást az
elõterjesztés szerint elfogadták a képviselõk.

A költségvetés I. félévi végrehajtása 126.698
E Ft bevétellel és 113.820 E Ft kiadással teljesült.
Az önkormányzat mûködõképességének
megõrzése érdekében támogatási igény
benyújtásáról döntött a testület. Az igényelt
támogatás összege: 18.392 E Ft.
A 2013/2014. tanév kezdéséhez kapcsolódóan, a képviselõk megállapítottak a helyi tankönyvtámogatás rendjét. A szuhakállói lakóhelyû általános iskolások, a középiskolások
5.000 Ft; a fõiskolások, egyetemisták - az ellátás szabályai szerint - 6.000 Ft pénzbeli támogatásban részesültek.
A képviselõk módosították a
2013.évi költségvetési rendeletet,
a közterület használat szabályairól önkormányzati rendelet, és
szabályozták a közkifolyók használatának rendjét.
A 2013. október 3-ai ülésen a testület döntött a KazincbarcikaSzuhakálló Óvodai Intézményi Társulás közös megegyezéssel történõ megszüntetésérõl.
A képviselõk jóváhagyták a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás és a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosítását.
Az önkormányzat csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához.
A képviselõk megtárgyalták a Zöld Titkok
Kastély Tagóvoda nevelési tevékenységérõl szóló tájékoztatót, a 2012/2013. nevelési
év tapasztalatai alapján, döntöttek a Barcika
Art Kft-vel kötendõ közmûvelõdési együttmûködési megállapodás kérdésében.
Bõvebb információk a képviselõ-testületi
ülések jegyzõkönyveiben, valamint a Hírlevél
további oldalain találhatók.

A testületi ülések jegyzõkönyvei az önkormányzat
honlapján olvashatók.
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Változó hulladékkezelési közszolgáltatás
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (Ht.) 2014. január 1-jétõl alapjaiban változtatja meg a lakossági kommunális hulladékgyûjtés ellátásának módját.
A tevékenység továbbra
is kötelezõ közszolgáltatás, kötelezõ önkormányzati feladat marad,
de a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdést csak az
OHÜ (Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség) által minõsített, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel
rendelkezõ gazdálkodó szervezettel köthetnek.
Közszolgáltatási engedélyt - egyéb feltételek mellett - csak az a gazdálkodó szervezet
kaphat, amelyben az állam, a települési
önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása többségi tulajdonnal rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezetõ tisztségvi-

selõk és a felügyelõbizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja.
Mivel a jelenlegi közszolgáltató, az ÉHG
Zrt. nem felel meg a megváltozott jogszabályi követelményeknek, ezért az önkormányzatnak a Ht. elõírásai alapján 2013.07.01-jén kezdõdõ, 6 hónapos felmondási
idõvel, 2013.12.30. napjával, a fennálló közszolgáltatási szerzõdést fel
kellett mondania.
Szuhakálló községi Önkormányzat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás
(Társulás) tagja, másik 124 önkormányzat
mellett. A társulás keretein belül elkezdõdött a megváltozott jogszabályi feltételeknek megfelelõ közszolgáltatási forma
feltételrendszerének kidolgozása. A Társulás non-profit kft-t alapított, ZV Zöld
Völgy Kft. néven.
2014. január 1-jétõl a törvényi feltételeknek megfelelõ ZV Kft. lesz jogosult köz-

szolgáltatási feladatot ellátni, a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezni.
Tekintettel azonban a 2014. január 1-jéig
hátralévõ idõre, aggodalomra adhat okot,
hogy az új alapítású cég meg tudja-e határidõben szerezni a tevékenység végzéséhez
szükséges, törvényben rögzített hatósági
engedélyeket, az ÓHÜ minõsítést.
Számos további kérdés merült fel a Társulási Tanács 2013. október 3-ai ülésén a Kft.
mûködésének finanszírozhatóságáról, az
Kft-nek nyújtandó önkormányzati kompenzációról, a díjpolitikáról.
Január 1-jétõl a fenti változások mellett, a
lakossági díjfizetés is változni fog. A díjat a
Kft. szedi be közvetlenül a szolgáltatást
igénybe vevõktõl.
Amennyiben a feladat ellátása veszélybe
kerülne, a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnak kell az ideiglenes ellátást megszerveznie, mely vagy közszolgáltató kijelölésével vagy szükségellátással valósítható meg.
A közszolgáltatás ellátása jelenleg folyamatos, zökkenõmentes; 2013.12.31-ig a
rendelkezésre álló információk alapján
biztosítottnak tûnik.

szerint, az érintett háztartásonként 30 l/
fõ/nap fogyasztás alapul vételével, negyedévente, az önkormányzat számla
kibocsátása alapján kell megfizetni.
Csak az mentesül a közkifolyó használati
vízdíj fizetése alól, akinek az ingatlanán
belül a vízellátás, igazoltan (ÁNTSZT és
ÉRV Zrt. által) egészséges ivóvíz elõállítására alkalmas házi vízmûvel (kút) biztosított.
A közkifolyókról csak szabad kifolyással
lehet vizet vételezni, a közkifolyókra pl.
toldalék, gumicsõ felszerelése tilos.
A közkifolyókról a vizet öntözésre, gépjármûmosásra, mezõgazdasági célokra
használni tilos.
A polgármester elõzetes hozzájárulása szükséges a közkifolyók, nem háztartási vízszükséglet kielégítése (pl. építkezés)
céljára történõ igénybe vételéhez.
A Rendelet teljes szövege megtalálható az önkormányzat honlapján és
hirdetõtábláján.
Feszültséget okoz a településen, hogy a közmûves ivóvízzel
nem rendelkezõ háztartások közül többen nem tettek eleget a
díjfizetési kötelezettségnek és jelentõs hátralékot
(összességében mintegy 700 ezer Ft) halmoztak fel (a végrehajtási eljárások megindultak), illetve hogy olyanok is rendszeresen használják a közkutakat, akik rendelkeznek közmûves
vízzel, ráadásul néhányan szabálytalanul (pl. gumicsõvel). A
szabálytalan vízvételezõkkel szemben - tettenérés, vagy bizonyítottság esetén - eljárás fog indulni.
Kérjük valamennyi szuhakállói lakost, hogy a közkifolyók használatának rendjét fentiek szerint legyen szíves betartani.

Tájékoztatás a közkifolyók használatának rendjérõl
A képviselõ-testület az 1998-ban született önkormányzati
szabályozást felülvizsgálva, a 11/2013.(IX.10.) önkormányzati rendeletével állapította meg a közkifolyók használatának helyi rendjét.
Szuhakálló községben az ivóvíz-szolgáltatást biztosító
ÉRV Zrt. 2013. augusztus 7-én kelt kimutatása szerint
376 fogyasztó van bekapcsolva a közmûves ivóvíz-ellátás
rend-szerébe. A fogyasztási helyek közül 10 db közkifolyó, 28 db közület illetve gazdálkodó szervezet, a
fennmaradó 338 fogyasztó, lakossági körbe tartozik.
A közkifolyókon szolgáltatott ivóvíz után keletkezõ díjat,
az önkormányzatnak kell közvetlenül az ÉRV Zrt. részére
megfizetnie.
A képviselõ-testület 2010. évi döntése alapján, a közelmúltban 11 közkifolyó megszüntetésére került sor, mivel
azok fenntartása feleslegesnek bizonyult, a hatályos jogszabályok alapján.
A közkifolyók használata, azokról az ivóvíz vételezése, a
lakossági díjfizetés elmaradása számos problémát vet fel,
mely miatt új szabályozás elfogadásáról döntött a testület.
A közkifolyó használatának a rendje az alábbiak szerint
került meghatározásra:
A közkifolyókat – háztartási szükséglet céljára – csak a közmûves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói, vagy azok
vehetik igénybe, akiket a közmûves vízellátásból a szolgáltató
kikötött. Lakóhelyük legfeljebb 150 m-es körzetén belül kell
közkifolyónak lenni.
Ezeknek a háztartásoknak (jelenleg 30) a közkifolyók használatáért, az önkormányzat felé díjat kell fizetniük, általány formájában. Az általányt az ÉRV Zrt. mindenkori díjszabása
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2013. július 11-ei hatállyal jelentõs változás
következett be az óvodai köznevelési feladat
ellátásában is.
Szuhakálló község önkormányzata a Kazincbarcika város önkormányzatával intézményfenntartó társulás keretein belül látta
el, az óvodai feladatokat
2007.
július 1-jétõl.
A
Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi
CLXXXIX.
törvény
(Mötv.)
rendelkezései szerint, a törvény hatálybalépése elõtt
kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselõ-testületeknek 2013. június
30-áig felül kellett vizsgálni és az új szabályozásnak megfelelõen kellett módosítani.
A Mötv. szerinti legjelentõsebb változás,
hogy 2013. július 1-jétõl csak jogi személyiséggel rendelkezõ tárulások mûködhetnek.
A jogi személyiség alapvetõ jellemzõje, hogy
olyan szervezetet jelent, amely a természetes
személyekhez hasonló módon jogképes:
saját nevében jogokat szerezhet és kötele-
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Változik az óvodai feladatellátás
zettségeket vállalhat, vagyis jogok illetik
és kötelességek terhelik.
A társulási megállapodás felülvizsgálatára
azonban - figyelemmel a Nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben
szabályozott átszervezési
tilalomra – határidõben nem
került sor.
Kazincbarcika város a társulás fenntartása helyett, felajánlotta a feladat-ellátási
szerzõdés keretein belüli
együttmûködést, a társulás
közös megegyezéssel történõ megszüntetésével.
A társulás és a feladat-ellátási szerzõdés
közötti lényeges különbség, hogy az önkormányzat valamennyi fenntartói, irányítói jogosultsága - de kötelezettsége
is - megszûnt. A szuhakállói tagóvoda
fenntartója és mûködtetõje kizárólagosan Kazincbarcika város önkormányzata,
a tagóvoda a Kazincbarcikai Összevont
Óvodák telephelye, feladat-ellátási helye.
Az önkormányzat a jövõben nem rendelkezik a tagintézmény költségvetését,

Ajánlások az idõsek védelmében
Napjainkban egyre több idõskorú válik károsulttá, áldozattá
betörõk, besurranók és trükkös tolvajok, illetve rablók támadása által.
Bár településünkön - szerencsére - csak eseti jelleggel fodul elõ
idõsek sérelmére elkövetett bûncselekmény, valamennyiünknek
kiemelt figyelmet kell fordítania a korosztály védelmére.
1. Zseblopás és alkalmi lopás, besurranás
A zsebtolvaj erõszakot nem alkalmaz a kiszemelt dolog jogtalan
elvétele során. A besurranó házról-házra járva próbálkozik, a
nyitva hagyott kapun és lakásajtón át bejutva.
A védekezés módjai:
A zseblopás elkerülése érdekében ne vigyen magával a szükségesnél több készpénzt; értékeit tartsa szem elõtt, biztos helyre
tegye minden értékét, A zsúfolt helyszíneket lehetõség szerint
kerülje, és figyeljen fel a gyanúsan viselkedõkre, aki folyamatosan szemmel tartja vagy indokolatlanul megszólítja!
A besurranások megelõzhetõk, amennyiben minden esetben
zárva tartja a kaput, bejárati ajtót akkor is, ha otthon tartózkodik, vagy kis idõre átmegy a szomszédba!
Otthona kulcsait ne rejtse el a bejárat közelében, a biztosnak
vélt „dugi” helyen. Szereltessen fel biztonsági zárakat. A környéken lakók figyeljenek egymásra. Lehetõség szerint nagyobb készpénzt ne tartson otthon Az idegeneket és a gyanúsan
viselkedõket figyelje meg, a jármûvek adatait jegyezze fel, majd
azokat adja át a polgárõrnek, rendõrnek.
2. A trükkös lopás
Az idõskorú lakóhelyén jelennek meg a szélhámosok, akik különféle hihetõnek tûnõ magyarázatokkal, kéréssekkel (szomjas,
rosszul van, eladni vagy venni akar valamit, stb.) bejutnak a lakásba és a tulajdonos figyelmét elterelik, majd alkalmas pillanatban zsebre vágják pénzét, vagy értéktárgyait.

mûködését érintõen még véleményezési
jogkörrel sem. Az intézmény vezetõjének
megbízásában, az intézményi alapdokumentumok (Nevelési Program, SZMSZ,
Házirend,, stb.), az indítható létszámok
és csoportok, az álláshelyek vonatkozásában, stb. egyedüli jogosítványokkal csak
Kazincbarcika bír.
Tekintettel arra, hogy a megállapodás felülvizsgálatára 2013. június 30-ig nem került
sor, a kialakult helyzetben az óvodai kötelezõ feladat ellátása miatt, a feladatellátási szerzõdés megkötése szükségessé vált az önkormányzat számára.
A szerzõdés egy tulajdonképpeni megbízási
jogviszony, melynek keretein belül
Szuhakálló önkormányzata megbízza Kazincbarcika önkormányzatát - a szerzõdésben vállalt feltételeknek megfelelõen - az
óvodai köznevelés biztosításával.
Az új típusú együttmûködés keretei között
továbbra is annak a partneri szemléletnek
kell érvényesülnie, mely az elmúlt évek alatt
lehetõvé tette az önkormányzatok hatékony
közös munkáját.

A védekezés módjai:
Óvakodjon az idegenektõl, ne
engedje be õket a lakásába. Ha
beengedi a látogatót, lehetõleg
legyen Önnel egy szomszéd, egy
rokon. Amennyiben a hívatlan
vendég már akarata ellenére belépett otthonába, ne hagyja egy
pillanatra sem felügyelet nélkül.
Bárkinek is adja ki magát
(hivatalos személyeknek), minden esetben kérjen igazolványt és
személyének azonosítása végett hívja fel az intézményt, melyre
hivatkozik. A cégek valódi munkatársai fényképes azonosító kártyával rendelkeznek, melyet intézkedésük során felmutatnak, ellenben a csaló szélhámos nem rendelkezik ilyen okmánnyal.
Aki rosszullétre hivatkozik, hívjon mentõt, vagy irányítsa a közeli orvoshoz, egészségügyi intézményhez. A pénzváltás trükkjével próbálkozót a legközelebbi üzletbe küldje. A valós adománygyûjtõk postai csekken kérik a befizetést és nem készpénzt kérnek. Pénzt ne vegyen elõ idegen jelenlétében, mert ezzel kifigyelhetik, hol tartja megtakarítását, nyugdíját.
Ha tetten érte a tolvajt, egyedül ne szálljon szembe vele, mert
erõszakot alkalmazhat és bûntársai a közelben lehetnek! Kérjen
segítséget a közelben tartózkodóktól, majd értesítse a Rendõrséget.
3. A rablás jellemzõi
Sajnos azzal is számolni kell, hogy értékeit fenyegetéssel vagy
bántalmazással próbálják megszerezni, ami rablást képez.
Ha nem tud segítséget hívni, hajtsa végre azt, amire az elkövetõ
kényszeríti, adja át értékeit, és ne álljon ellen, mert legfontosabb
testi épségének, életének védelme! A tettes felderítése a hatóság
feladata!
(Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-Fõkapitányság Bûnügyi
Igazgatóságának Bûnmegelõzési Osztálya)
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Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet
2013. augusztus 31-éig a hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetû gyermek, tanuló fogalmát a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény tartalmazta. A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvényben azonban e fogalom már nem
szerepel.
2013. szeptember 1-jei hatállyal a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetû gyermek (fiatal felnõtt) fogalma és e tény fennállásának megállapítása, mint a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike,
a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban:
Gyvt.) került szabályozásra. A szabályozás célja a gyermek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése
kora gyerekkortól fiatal koráig, minél sikeresebb társadalmi integrációjának elõsegítése érdekében.
Hátrányos helyzetû gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az
alábbi körülmények közül egv fenn áll:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének idõpontjában a gyermeket együtt nevelõ mindkét szülõ, a gyermeket egyedül nevelõ szülõ, illetve a családbafogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú - (az alacsony iskolai
végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik);
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének idõ-

pontjában a gyermeket nevelõ szülõk bármelyike vagy a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására (foglalkoztatást
helyettesítõ támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a kedvezmény igénylésének idõpontját megelõzõ 16
hónapon belül, legalább 12 hónapig álláskeresõként tartotta
nyilván a munkaügyi központ - (az alacsony foglalkoztatottság fennállását az eljáró hatóság ellenõrzi);
- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él,
ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlõdéshez szükséges feltételek - (elégtelen lakókörnyezet,
illetve lakáskörülmény).
Halmozottan hátrányos helyzetû gyermek: az a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony
iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettõ fennáll.
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet új szemlélettel
történõ meghatározása kérelemre indul, azonban nem érinti
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötõdõ kedvezményeket.
Bõvebb felvilágosítás a Közös Önkormányzati Hivatalban,
ügyfélfogadási idõben.

Bursa Hungarica 2014

Avar- és kerti hulladék égetés

Az Emberi Erõforrások
Minisztériuma megbízásából az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, felsõoktatási hallgatók számára, a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015.
tanév elsõ félévére vonatkozóan – „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT
és a felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára – „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT.
Az önkormányzat csakúgy mint az elmúlt években, csatlakozott a pályázati rendszerhez.
Pályázhatnak:
„A” típus esetén: felsõoktatási intézményben teljes idejû
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsõfokú, illetve felsõoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
„B” típus esetén: a 2013/2014. tanévben utolsó éves,
érettségi elõtt álló középiskolások; vagy felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2014/2015. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Feltétel: szuhakállói lakóhely, szociális rászorultság (a családban az egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 15.
További lényeges információk: www.bursa.hu

Az õszi idõszak beköszönte a kerti munkálatok idõszaka. Ilyenkor megszaporodnak a kertekben fellobbanó tüzek, de leginkább a füstgomolyagok. A településen lakók életében folyamatosan gondot okoz, számos feszültség forrásává vált a kerti hulladék (avar, gaz, ágak, nyesedékek) nem megfelelõ módon és idõben égetéssel történõ megsemmisítése. Amellett, hogy a felelõtlen emberi magatartás kellemetlenséget okoz az égetések lakókörnyezetében, káros módon befolyásolja a levegõ szennyezettségét is.
Az önkormányzat
tárgyban hatályos
11/2006.(VI.22.)
rendelete szerint,
a kerti hulladékot
elsõsorban hasznosítani kell (pl
komposztálás).
Az avar és kerti
hulladék égetése március 15 - április 15; valamint október 15 –
november 15 közötti idõszakban megengedett, naponta 6:00 és
18:00 óra között, megfelelõ idõjárási körülmények esetén.
A rendelkezés megszegõire a környezetvédelmi hatóság,
100.000 Ft-ig terjedõ levegõ-védelmi bírságot szabhat ki. (A
rendelet teljes szövege elérhetõ az önkormányzat honlapján.)
Az önkormányzat az óvoda épületében áttért az aprítékos-módú
fûtésre. Így valamennyi, a kertekben keletkezõ, a tulajdonos által
nem hasznosított gally,- ág-, nyesedék- hulladékot fel tudja használni. A hulladék leadható munkanapokon 8:00 és 14:00 óra
között a Kossuth u.5. sz. alatt. Amellett, hogy elkerülik a füstszennyezésbõl eredõ kellemetlenségeket, a hulladékot is hasznos
módon semmisíthetik meg.
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Itthon vagy - Magyarország szeretlek!

Bányásznapi ünnepség
Jó Szerencsét! 2013. szeptember 14-én
újra felhangzott Szuhakállóban a köszöntés, mely évtizedeken keresztül a
település mindennapjainak természetes
velejárója volt.
A Községháza elõtti parkban
Szuhakálló bányászmúltjára, az
1952-es vízbetörés áldozataira, a
bányászhõsökre
emlékeztek
a
meghívott vendégek, az egykori
bányászok.
Az önkormányzat 3. éve tartja
meg a Bányásznaphoz kapcsolódó rendezvényét, melynek célja az emlékezés
és a közös ünnepelés, hogy a település
soha nem feledje bányászmúltját, bányászhagyományait.
A községben élõknek, a fiatalabb korosztálynak is, ismerniük kell a község
bányászmúltját és nem szabad felejteni-

ük, mit köszönhet Szuhakálló a szénportól koszos, kirepedezett, megkérgesedett
bányászkezeknek. A történelem közeli
kis szeletének jelen kell lennie a mindennapjainkban, az itt élõk tudatában, a
néhai bányászok emlékeiben.
Mindezek fényében
fogalmazta meg
ünnepi köszöntõjét
Dávid István polgármester, majd
Szarka
József
görögkatolikus esperes.
A bányász himnusz
dallamai köszöntötték az aranydiplomás egykori bányagépészt is, Spicze
Józsefet.
A rudolftelepi majorettek felvezetésével
az ünnepség résztvevõi a Kastélykertben
tekinthették meg a Csillagfürt néptánccsoport produkcióját, majd egy-egy pár
virsli és sör mellett anekdótázhattak az
egykori munkatársak és családtagjaik.

Szerkezetátalakítási támogatás

Pályázat a mûködõképesség közös önkormányzati hivatal finanszírozása), a polgármester illetményéhez, a ki
megõrzése érekében

A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló
22/2013. (VI. 11.) BM rendelet alapján,
az önkormányzat 1.531 E Ft támogatásban részesült a 2013. évi beszámítás
összege (-2.041 E Ft) miatt kiesett helyi iparûzési adó bevétel pótlására,
valamint a 8.874 E Ft állami támogatás mellett, további 1.881 E Ft támogatásban részesült az iskolai gyermekétkeztetési feladatok ellátására.
A támogatás iránti pályázatot azon települési önkormányzat nyújthatta be, ahol
az egy fõre jutó iparûzési adóerõképessége nem haladja meg a 25 000
forintot.

A Magyarország 2013. évi központi
költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV.
törvény, valamint a megyei önkormányzati tartalék, és a helyi önkormányzatok
mûködõképessége megõrzését szolgáló
2013. évi kiegészítõ támogatásáról szóló
39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján,
az önkormányzat mûködõképességének megõrzése érdekében
támogatási igény benyújtására
került sor. Az igényelt támogatás
összege: 18.392 E Ft.
Az önkormányzat a közös feladat-ellátás kiadásaihoz (óvoda
2012. és 2013. évi mûködése,

www.szuhakallo.hu - új tartalmakkal
Az önkormányzat hivatalos
honlapjának továbbfejlesztése megkezdõdött.
A bekövetkezett szervezeti
változások - Hivatal, iskola, óvoda - aktualizálása
kezdetét vette.
Az ügyfelek számára az
ügyintézéshez szükséges
alapinformációk elérhetõvé tétele végett, az Önkormányzat menüben az egyes, a Hivatalban intézhetõ

ügykörök leírása – azok
elkészülte után
–
feltöltésre
kerül (a munkavégzés folyamatos).
Az egyes ügytípusokhoz kapcsolódó rendszeresített
nyomtatványok is rövid idõn belül elérhetõvé válnak.

Szuhakálló község Önkormányzata csatlakozott az „Itthon vagy – Magyarország
szeretlek!” programsorozathoz, mely
2013. szeptember 28-29-én került megrendezésre.
Az eseménynek a Kastélykert adott otthont. Szombaton játékos ügyességi vetélkedõk, kutyaszépségverseny, gyermek
aszfaltrajzverseny, ugrálóvár, csillám tetová lá s vá r ta a z é r d e k lõd õ ke t .
Fellépett a Csillagfürt Néptánc Együttes,
majd 19:00 órától Szabadtéri Retro
DISCO vette kezdetét.
Vasárnap - országosan összehangolt idõpontban - 21:30-kor lobbant fel a Szent
Mihály napi pásztortûz.
A rendezvényhez a Belügyminisztérium
250.000 Ft támogatást biztosított, így az
mindenki számra ingyenes volt.

nem fizetett számlák teljesítéséhez igényelte a támogatást.

Bizonyságlevél adósságkonszolidációról
2013. szeptember 19-én Múcsonyban
Demeter Zoltán országgyûlési képviselõ,
a térség polgármesteri részére átadta azt a
bizonyságlevelet,
mely a kormányfõ
aláírásával tanúsítja
a 2012. év végi
önkormányzati
adósságkonszolidáció mértékét.

Kiemelt figyelmet fordítunk a lakosság,
illetve a web-felület látogatóinak minél
szélesebb körû tájékoztatása érdekében
az önkormányzat, az intézmények
híreinek a lehetõ legrövidebb idõn belüli
közzétételére, a lakossági tájékoztatók,
hirdetmények dinamikus megjelenítésére.
A közérdekû adatok, és a közérdekbõl
nyilvános információk körében a képviselõ-testület mûködésével kapcsolatos
valamennyi adat (testületi ülések idõpontja, napirendje, elõterjesztések, jegyzõkönyvek, határozatok, rendeletek, rendelet-tervezetek véleményezése stb.) bárki
számára hozzáférhetõ a honlapon.
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Startmunka projektek megvalósulása
Július - Szeptember hónapokban 72 fõ
alkalmazására nyílt lehetõség, 18 fõ szakmunkás, míg 54 fõ segédmunkás munkakörben.
Az értékteremtõ közfoglalkoztatás
keretében a Kossuth u. 5. sz. alatti ingatlan külsõ- és belsõ felújítási munkái befejezésükhöz közelednek. A 2012. évben
elnyert 5.4 M Ft felzárkóztatási támogatás
felhasználásáról a
2013. évi zárszámadással együtt kell
elszámolnia a Belügyminisztérium
felé. Az ingatlanon
létesült tároló a
kazánprogram
része. A használatbavételi engedélyezési eljárás megkezdése a közeljövõben várható.
A kazánprogramban az óvodai vegyes
tüzelésû kazán beépítésére sor került.
Jelenleg a próbaüzemeltetés, az automatika beállítása történik. Az Egészségház

Átmeneti közfoglalkoztatás
A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási
Helyettes Államtitkársága, a téli átmeneti
közfoglalkoztatás indításáról az alábbi
tájékoztatást tette közzé:
A program 2013 novembere és 2014
áprilisa közötti idõszakban, országosan
200.000 fõ folyamatos, egyidejû közfoglalkoztatását kívánja biztosítani.
A Kormány döntése értelmében a téli
átmeneti közfoglalkoztatás 6 órás közfoglalkoztatás keretében kell, hogy megvalósuljon, idõarányos közfoglalkoztatási
bérezéssel.
A közfoglalkoztatási szerzõdéseket a foglalkoztatás teljes idõtartamára, az üteme-

udvarán a garázs bõvítésével létesített 417 E Ft értékû konyhakerti növény,
kazánház kivitelezési munkálatai rövid zöldség került alapanyagként átadásra az
idõn belül
óvodai konyhába.
befejezõdA közút- és a belvíz progranek, a Hivamokban a betonelem gyártás
tal és az
folyamatosan történik. A KosEgészségsuth út jobb oldalán a járdaépíház fûtési
tés és a csapadékvíz-elvezetés
rendszerémegvalósult, a bal oldali szakasz
pedig rövid idõn belül elkészül.
A Községháza elõtti szakaszon
található akácfák kivágása egyrészt a fák életkora, állapota,
másrészt a gyökérzetük járdára gyakorolt
nek átállítására, az új
hatása miatt vált szükségessé.
kazánnal való összekötésére ezt követõen kerül Augusztus hónapokban megvalósult az
óvoda és iskola egyes helyiségeinek festésor.
se, egészségügyi meszelése, elkészültek az
A fûtéshez szükséges
indokolttá vált karbantartási munkálatok.
szalmabála
mennyiség
rendelkezésre áll; Hercsik István vállalko- Az iskola karbantartási munkálataihoz
zó felajánlásából származó területet ka- szükséges anyagok költségét a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Kazincbarciszálásával 3.200 db kisbála készült.
kai Tankerülete, illetve az intézmény biztoA mezõgazdasági programban a beta- sította.
karítás a végéhez ér. 2013. október 3-ig
zett belépéstõl kezdõdõen, lehetõség szerint 2014. április 30. napjáig kell megkötni.
A munkaügyi központok olyan tevékenységeket támogathatnak elsõdlegesen, amelyek értékteremtõek, a köz, valamint a
település számára hasznos és alapvetõen
nem az ebben az idõszakban végezhetõ
hagyományos közfoglalkoztatási feladatokat biztosítják, így:
 növényi alapanyagok feldolgozása,
hasznosítása;
 intézményi karbantartási feladatok
 természeti és lakókörnyezet védelme, tisztán tartása,
 oktatáshoz, sporthoz, szabadidõs
programokhoz kapcsolódó tevékenységek végzése;

Startmunka Termékbemutató és Vásár
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
2013. október 04-én
(pénteken) 10 órától
hirdette meg
az
„Elsõ Startmunka
Termékbemutató és
Vásár”rendezvényt,
melynek keretében a
Startmunka Mintaprogramban résztvevõ városi és települési önkor-

 egészségügyi, szociális és lakossági szolgáltatások nyújtása.
A közfoglalkoztatáshoz jelentõs képzési
programok társulnak.
Szuhakálló 45 fõ foglalkoztatását és 23 fõ
képzésbe vonását tervezi.

mányzatok a megtermelt, elõállított termékeiket mutathatták be, majd ezt követõen, szakmai konferenciára került sor.
Az esemény meghívottjai között találhattuk Lórántné
Orosz Edit asszonyt, a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ igazgatóját, Demeter Zoltán országgyûlési képviselõt és a térség polgármestereit.
Szuhakálló a közfoglalkoztatási formában elõállított
betonelemekkel képviseltette magát a kiállításon.
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Gárdonyi Géza Tagiskola hírei:

Szeptember - Október

A tagintézmény híreit szerkesztette: Dr Herczegné Ruszkai Edit tagintézmény-vezetõ

Gólyafiókák avatása
Szeptember 1-jén,
vasárnap délelõtt a
kazincbarcikai
Pollack Mihály
Általános Iskola
mintegy 300 kiselsõsének – köztük
17 Gárdonyisnak
is – kedves, vidám,
szórakoztató ünnepségben volt
része, abból az
alkalomból, hogy
szeptember 2-án elõször lépték át az iskolák
kapuit.
A múlt tanévben útjára indított kezdeményezésnek az a célja, hogy valamennyi kisiskolás
számára, vidám, felejthetetlen élménnyé váljon, az elsõ tanítási év
A szülõket, gyerekeket, vendégeket Demeter
Zoltán országgyûlési képviselõ köszöntette,
majd Szitka Péter Kazincbarcika polgármestere invitálta ünnepélyes eskütételre az elsõsöket.„Én….. kazincbarcikai gólyafióka,

Elkezdõdött a tanév
2013. szeptember 2-án, 8:00 órakor megszólalt a csengõ, és az ünnepélyes tanévnyitóval kezdetét vette az új tanítási év a
Gárdonyiban.
Az ünnepségen a tanulók mellett, nagy
számban vettek részt a szülõk, is.
Egy új tanév kezdete mindig kihívást jelent
nemcsak a gyerekeknek és a szülõknek, hanem a pedagógusoknak
is. Különösen igaz ez
a
2013/2014.
tanévre.
2013.
szeptember
1-je
mérföldkõ
a
magyar köznevelésben.
Ez
lesz az elsõ olyan
tanév, amely a
teljességében átalakult magyar közoktatás rendszerében indul és teljesül.
Mint minden változás ez is magában hordozza az eddig megszokottól való eltérést.
Tagintézményünk nevelõtestülete, az iskolavezetés és a járási tankerület szoros
együttmûködéssel próbálja az esetlegesen
felmerülõ nehézségeket, problémákat orvosolni.
Egymás és partnereink - elsõ sorban a

fogadom, hogy jó gyerek leszek, szorgalmasan tanulok….
A napot, amelyen az
elsõsök számára egyegy kitûzõvel és az
osztályközösségek számára átadott, sportfelszereléseket tartalmazó
ajándékcsomaggal tették emlékezetessé Kazincbarcika önkormányzata
és
a
Klebelsberg Intézm é ny fe nnt a rt ó
Központ
Kazincbarcikai Tankerülete támogatta.
A gyerekeket a MANDALA együttes meglepetés mûsora szórakoztatta.

Bejáró gyerekek utaztatása
Az új tanév egyik legjelentõsebb
változása, hogy az iskolabusz szolgáltatást a nem kötelezõ felvételi körzetekben lakó gyermekek részére nem

tett biztosítani. Menetrendszerinti járat hiányában a Sajókazáról bejáró gyermekek
utazása jelentette a legnagyobb gondot a
szülõknek, az iskolának és a fenntartónak
(KLIK) egyaránt. Közös gondolkodással
sikerült megoldást találni a problémára: szeptember hónapban iskolabusz szállította a
sajókazai tanulókat Szuhakállóba, október 1jétõl pedig a Borsod Volán Zrt. iskolai napokon, a tanítási idõ kezdetéhez és befejezéséhez igazodóan, menetrend szerinti járat forgalomba helyezésével biztosítja a Sajókazáról
bejáró
gyermekek utazását.
A járatszervezésért köszönetet
mondunk
a
Borsod Volán
Zrt-nek,
a
tankerület- és
iskolavezetésének,
s
mindazon
választott vezetõknek,
politikusoknak akik közbenjárásukkal a problehe- léma megoldásában közremûködtek.

szülõk - iránti kölcsönös bizalommal tudjuk
folytatni a közoktatás megújításának, értékeink, eredményeink, sajátos arculatunk megtartásának nehéz munkáját.
Igyekszünk olyan iskola lenni, olyan iskolának maradni, ahol a diákjaink jól érzik magukat, ahol azt érzik, hogy az iskola nem teher,
hanem öröm; nem szorongás, hanem élmény; ahol olyan megalapoz o t t

tudást szerezhetnek, melynek birtokában sikeresen kezdhetik
meg a középiskolai tanulmányaikat.
Az új tanévet 8 tanuló- 1 napközis- és 2 iskolaotthonos csoporttal kezdjük. Az idén útjára
indul tagiskolánkban a felsõs tanulószoba is.
A mindennapi munkához sok örömet, jó
egészséget, a gyermeknek a tanulásban rejlõ
lehetõségek birodalmának felfedezését, a
szülõknek igaz segítõtársakat, közösen elért
és megélt sikereket, a pedagógustársaknak
pedig jó csapatmunkát kívánunk!

Tanórán kívülilehetõségek
Intézményünk a szakköri órák széles
skáláját biztosítja: matematika, magyar;
tantárgyakból; színjátszás, tánc, média,
iskolarádió,
énekkar,
tömegsport,
gyöngyfûzés és kézmûves foglalkozásokon.
Az alsótagozatos tanulók számára,
iskolánk biztosítja a napközi otthonos
foglalkozás lehetõségét, a felsõsöknek
a tanulószobát.
A Pedagógiai Szakszolgálattal együttmûködve, heti
rendszerességgel biztosítjuk
a gyógytestnevelést, fejlesztõ-pedagógiai foglalkozást; a 8.-osok részére a
pályaválasztási
tanácsadást, a sajátos nevelési
igényû gyermekekhez pedig
utazó pedagógust, mely
lehetõvé teszi a helyi ellátást.
A
Kodály Zoltán Mûvészeti
Iskola keretein színvonalas mûvészeti
képzés folyik. A gyerekek szakképzett
pedagógusok irányításával furulya-, zongora- szolfézs- népi ének és festészet
foglalkozásokon vehetnek részt.
A Kazincbarcikai uszoda újra nyitásával,
a feltételek ismertté válásával megszervezzük - az azt igénylõ gyermekek számára - az úszásoktatást.

2013. OKTÓBER

Hasznos információk
A megváltozott jogszabályi feltételeknek megfelelõen a Gárdonyiban is - a 2013/2014-es tanévben a tankönyvek árának
befizetése, a tankönyvek átvétele az új eljárásrend szerint történt. Kisebb problémák ugyan elõfordultak, de lényegében
zökkenõmentesen jutottak tanulóink a tankönyvekhez.
Az elsõsök és ötödikesek, valamint a normatív kedvezményre jogosultak ingyen
kapták meg könyveiket. A normatív tankönyvtámogatásra jogosult gyermekeknek
(tartósan beteg, fogyatékos, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott,
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, három vagy több gyermekes családban él) azonban minden esetben a jogszabályban meghatározott dokumentumokkal kell igazolniuk jogosultságukat.
A tanévkezdéssel járó kiadásokhoz nagy segítséget jelentett a
szuhakállói családoknak az önkormányzat 5.000 Ft-os, gyermekenkénti támogatása.
Az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetést tanulóink igénybe tudják venni. A napközis étkezés térítési díja
388 Ft+áfa, a menzai étkezésé 233 Ft+áfa. Ingyenesen étkezhet aki az 1-8. osztályban a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre(RGYK) jogosult; 50%-os kedvezményre
jogosult aki nem tartozik a fenti csoportba és három vagy

Október 4. - Állatok Világnapja
A diákok körében az egyik legkedvesebb iskolai program az
állatok világnapjához kapcsolódó rendezvény, mely az idén is
nagy sikerrel került lebonyolításra.
A gyerekek aktívan készültek e jeles napra. A
hobbi- és háziállatokat megismertetõ
bemutatón a gyerekek házi kedvencei
vonultak fel. Tengerimalac, papagáj,
házinyúl, kecske, gabonasikló és még
sok-sok egyéb állatfaj költözött be egy
napra az iskolába.
A szünetekben hét helyszínen, hét
különbözõ formában kerülhettek a
tanulók kapcsolatba az állatokkal.
Memóriajáték,
árnyékfelismerés,
állathang felismerés, origami, arcfestés, állatsimogató, lovaglás és lajhár-

Események, rendezvények

A 2013/2014.tanévben is számos intézményi ünnepséggel, rendezvénnyel gazdagítjuk kínálati palettánkat. A nemzetiés iskolai ünnepekrõl történõ méltó
megemlékezések mellett, lesz idõ a szórakozásra, sportolásra, kikapcsolódásra
is. A teljesség igénye nélkül az alábbi
események szerepelnek a tanév munkatervében: papírgyûjtés, Tátika, õszitavaszi labdarúgótornák, madárgyûrûzés,
egészséghetek, Állatok Világnapja, diszkók, Vaskó Katalin Rajzverseny, színházlátogatások, adventi játszóház, miku-
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több gyermekes családban él, tartósan beteg vagy fogyatékos,
vagy 8. osztályos korú RGYK jogosult. A díjmentességre-vagy
kedvezményre való jogosultságot szintén okiratokkal kell igazolni.
A jogosultságok igazolásához szükséges dokumentumokról az
osztályfõnökök és a területfelelõsök nyújtanak részletes tájékoztatást.
Az új tanévben bevezetett egész napos tanítás alóli
felmentés lehetõségével a gyerekek szülõinek többsége
nem élt. A Gárdonyiban így a legtöbb diák 16:00 óráig
szervezett foglalkozásokon vesz részt..

Meghívó
A Gárdonyi Géza Tagiskola közössége tisztelettel meghívja a
település érdeklõdõ lakosságát, az
1956. október 23-i forradalom és szabadságharc
57. évfordulója alkalmából rendezendõ ünnepségre,
melynek idõpontja: 2013. október 22. (szerda) 10:00 óra.
Helye: Tagiskola tornaterme

mászás
szerepelt
a
palettán.
A lovaglás lehetõségét ezúton is köszönjük iskolán volt diákjának, Tóth
Nórának és szüleinek.
A rendezvényrõl a Kazincbarcikai
Városi Televízió - a KVTV- is helyszíni tudósítást készített.

Madárgyûrûzés
Október 9-én, az alsó tagozatosok
- immár több éve visszajáró vendégként - madárgyûrûzésen vettek részt,az Aggteleki Nemzeti Parkban,
Perkupán. Az idei alkalommal is lehetõsége nyílt kisdiákjainknak
madárfaj-meghatározásra, madártani és természetvédelmi ismeretszerzésre, faunisztikázásra, távcsöves madármegfigyelésre.
A Nemzeti Park munkatársai nagy türelemmel, hozzáértõn, ismertették meg az erdõk-mezõk kis lakóit a gárdonyisokkal, melyért ezúton is köszönetünket fejezzük ki.

lás- és karácsonyi ünnepségek, farsangi suknak, együttmûködésüknek köszönhekarnevál, Szülõk-Nevelõk Bálja,
tõen diákjaink jelentõs mennyiségû
Jótékonysági Gála és a kiemelt
papírt gyûjtöttek.
rendezvényünk a Gárdonyi Napok..
Papírgyûjtés– 2013. õsz

Tisztelt szuhakállói lakosok!
Ezúton is megköszönjük azt
a segítséget, melyet az október 10-én szervezett papírgyûjtési akciónk során, intézményünk tanulói irányába tanúsítottak. Támogatá-

2013. OKTÓBER
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Zöld Titkok Kastély Tagóvoda hírei:

Szeptember-Október

(Az oldal híreit írta: Mertusné Varga Katalin tagóvoda-vezetõ)

Új nevelési év az oviban
A 2013/2014-es nevelési év 2013. szeptember 2-án kezdõdött a
tagóvodában. Az intézmény változatlan szervezeti és tárgyi feltételek mellett két csoportban várta a Szuhakálló és környezõ
települések gyermekeit.
Személyi feltételekben változás következetett be.
Tagóvoda vezetõ: Mertusné Varga Katalin.
Óvodapedagógusok: Domonkosné Szécsényi Angéla,
Garainé Máji Judit, Tariné
Andrejcsik Eszter.
Dajkák: Kerekes Jánosné,
Zsarnai Sarolta.

„Színezd újra!”
A „Gyere, Színezzük ki
Kazincbarcikát „mottó
keretén belül, az óvodánk is
színesedni kezdett . A gyerekek és a szülõk segítségével
köveket festettünk, színeztünk. A szépen festett köveket tárolókban helyeztük el, az óvoda teraszán, amely élénkebbé, vidámabbá tette a környezetünket.

Állatok Világnapja
Ismét megrendeztük az Állatok Világnapi rendezvényünket, a
Zöld Titkok Kastély Tagóvodában, 2013. október 4-én.
Ezen a napon, 18 óvoda 220 gyermeke együtt ünnepelt. Környezet megismerõ-védõ tevékenységünk több mint 10
éves múltra tekint vissza. Az
óvodapedagógusok célja a gyermekek állat szeretetre való nevelése, melyhez a közvetlen kapcsolat,
tapasztalat elengedhetetlen.
Kilátogattunk
a
Nagy- tanyára,

A külsõ környezet színesebbé tételében is nagy örömmel vettek részt óvodásaink. Nagy odaadással tevékenykedtek a babaház kiszínezésében, valamint az udvaron található fák, bokrok
hangulatosabbá tételében is.

„Érik a szõlõ….”
Az õsz a szüret ideje mindenhol. Sok éves hagyományunkhoz
híven mi is megpróbáltuk a szüret hangulatát belopni óvodai
életünkbe. A szülõk segítségével a leszüretelt és behozott
szõlõt, vidám délelõtti tevékenység közben dolgoztuk fel,
hogy megtudjuk, hogyan készül a must.
Az udvaron leszemeltük, ledaráltuk a nagycsoportos erõs
fiúk segítségével, a lányok pedig átszûrték a ledarált szõlõt. A munkát vidám énekszó kísérte, közben szüreti
dalokat énekeltünk. A munkánk végeredményét, a mustot minden- ki megkóstolta, hiszen az õ munkájuk volt
benne.
Nagyon ízlett a saját
készítésû
must
minden
gyereknek, örömmel
koccintottak.

ahol egy
gazdaság
mindennapjaiba
tekinthettek bele a gyerekek. Sok érdekes élményben volt részük, állatsimogatás, etetés. Kóstolhattak finom kecsketejet és
sajtot is.
Az óvoda kertjében népi játékokkal kedveskedtünk a vendég gyermekeknek. Lehetett lovagolni,
valamint
kutyás
bemutatót tekinth e t t e k
meg.

Hasznos
tudnivalók
Inté zmény ünk
fontosabb adatai:
Férõhely: 50.
Beírt gyermekek létszáma: 46 fõ, ebbõl bejáró 13 fõ.
Sajátos nevelés igényû gyermek: 3 fõ
Hátrányos helyzetû gyermek: 26 fõ, halmozottan hátrányos
helyzetû: 10 fõ.
Óvodánkról bõvebb információt a
www.szuhakallo.hu honlapon talál.
Tel/fax: 48/352-019
E-mail: kastelyovi@parisat.hu

Hírek röviden

Felhívás adótartozások megfizetésére

 2013. szeptember 30-án
kazincbarcikai uszoda.

újranyitott

a

 Október 6. - az Aradi vértanúkra emlékeztünk..
 2 0 1 3 .
október
LOMTALANÍTÁS.

17.

(csütörtök):

 Október 30. - képviselõ-testületi ülés.
 Október 31. - a digitális átállás idõpontja.
 A Munkaügyi Központ
Kirendeltsége angol
nyelvtanfolyamot indít.

Kazincbarcikai
és
német

Polgárõr hírek
A
Polgárõr
Egyesület
továbbra is várja soraiba a
település
közbiztonságáért
tenni akarók jelentkezését.
Várjuk hölgyek jelentkezését
is, szeretnénk egy nõi
tagozatot
létrehozni
az
Egyesületben.
Mindenszentek, Halottak Napja alkalmából a
polgárõrük megerõsített szolgálatot fognak
teljesíteni a temetõn és környékén.
Az
Egyesület
megváltozott
szolgálatszervezésének köszönhetõen a jövõben, a
polgárõrök bármikor, a település bármely
pontján megjelenhetnek.

A 2013. évi helyi adók (gépjármû-, iparûzési-, kommunális adó) II félévi
befizetésének határideje, szeptember 16-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.
Felhívom továbbá a szemétszállítási díj hátralékot felhalmozókat, hogy
tartozásukat haladéktalanul rendezzék, a postázott felszólításoknak
megfelelõen. Ellenkezõ esetben a tartozás beszedése érdekében a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal jár el.
Dr. Herczeg Tibor s.k.
címzetes fõjegyzõ

