Községi Önkormányzat Szuhakálló

Önkormányzati Hírlevél
V. ÉVFOLYAM 18. SZÁM

2013. december

Beszámoló képviselõ-testület üléseirõl

A tartalomból:

 Beszámoló a képviselõ-testület üléseirõl

1

 Változó hulladékkezelési közszolgáltatás

2

 A hulladékkezelés
közszolgáltatás helyi
szabályai

2

 Beruházások a községben

3

 Az ünnepi vásárlás
veszélyei

3

 Szépkorúak köszöntése

4

 Önkormányzati segély

4

 Támogatás mûködõképesség megõrzésére

4

 A szennyvíz ártalmatlanításának helyi
szabályai

4

 Gárdonyi Géza Tagiskola hírei

5-6

 Zöld Titkok Kastély
Tagóvoda hírei

7

 Ünnepi munkarend a
Hivatalban

8

 Polgárõr hírek

8

 M eghívó
Karácsonyra

k özségi
8

A 2013. július 18-ai rendkívüli ülésen az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának elsõ háromnegyedévi helyzetérõl szóló tájékoztatást az elõterjesztés szerint elfogadták a képviselõk.
Az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodása során, folyamatos likviditási problémákkal küzdött. Ennek ellenére azonban határidõben eleget tett valamennyi foglalkoztatási
jogviszonyból eredõ fizetési kötelezettségének, mûködtette a szociális ellátórendszer
különbözõ elemeit. Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak,
szenvedtek hátrányt. A mûködéshez szükséges
kötelezettségek teljesítésre kerültek, az
önkormányzat 30 napon túli tartozással, jellemzõen nem rendelkezett.
A k é pv is e l õk m e gis m e rté k a
Szuhakállói Közös Önkormányzati
Hivatal költségvetésének elsõ háromnegyedévi végrehajtásáról szóló
tájékoztatást is.
A képviselõ-testület jóváhagyta az
önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját. A koncepció a kormány által meghatározott gazdaság- és
pénzügypolitika fõ irányaival, az adópolitika és a
költségvetési politika céljaival összhangban az
önkormányzat tervezett bevételeinek, a kötelezettségvállalásainak és más fizetési kötelezettségeinek számba vételével készült.
A képviselõk megállapították, hogy 2014. év
során az önkormányzati költségvetés helyzetében
nem várható lényeges változás.
A képviselõ-testület - a törvényi kötelezésnek
eleget téve - rendeletben állapította meg a nem
közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz
begyûjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás
(szennyvíz-szippantás) szabályait.
A testület ülésen a képviselõk a polgármestertõl
tájékoztatást kaptak a folyamatban lévõ pályázatok, beruházások (Állomás út felújítása, Járdaépítés a Bajcsy-Zs. úton, Szuha-patak árvízvédelmi munkái körüli problémákról, bonyodalmakról.
A 2013. július november 22-ei ülésen megjelent
képviselõk hosszas vita után támogatási igény
benyújtásáról döntöttek, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehetõ
támogatások körében, egy 9 személyes Volkswagen Transporter

mikrobusz beszerzéséhez. A támogatás a nettó
beszerzési ár 100%-a - jelen esetben 10 millió Ft
- , melyhez az önkormányzatnak az áfa összegét
2,7 M Ft-ot kell saját forrásból biztosítania.
A 2013. december 9-ei ülésen a testület újraszabályozta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás - települési szilárd hulladék - helyi elõírásait.
A képviselõk megállapították az önkormányzat
által fenntartott óvodai konyha által biztosított,
gyermek- szociális- és vendégétkeztetés 2014.
évi nyersanyagnormáit, a térítési díjakat; az
önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2014. évi
bérleti díjainak mértékét. A normák és a díjak
nem változtak a 2013. évhez képest.
A képviselõk jóváhagyták a 2014. évi
ellenõrzési tervet, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítását.
A testület döntött a Községi Karácsony ünnepség idei megrendezésérõl, valamint az óvodás és iskoláskorú
gyermekek és az intézményi alkalmazottak számára szaloncukor ajándék
biztosításáról.
A testület zárt ülésén bírálta el a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójára benyújtott 1
db pályázatot.
A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt
létrehozó képviselõ-testületek 2013. december
16-ai - Sajógalgócon tartott - együttesen ülésén döntés született az aljegyzõi álláshely megszüntetésével történõ létszámcsökkentésrõl a
Közös Hivatalban.
Finanszírozási elégtelenség miatt, a megállapodás szerinti, a feladatok ellátásához szükséges 11
fõ álláshelybõl, 2 álláshely továbbra sem kerülhet betöltésre kinevezett köztisztviselõkkel - a
testületek döntése szerint.
A képviselõ-testületek az aljegyzõi státusz
megszünésébõl adódóan módosították a megállapodást, valamint a Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.
Bõvebb információk a képviselõ-testületi ülések
jegyzõkönyveiben, valamint a Hírlevél további
oldalain találhatóak.

A testületi ülések jegyzõkönyvei az önkormányzat
honlapján olvashatóak.
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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.
Szuhakálló községi Önkormányzat - 2014.
január 1-jével - a Sajó-Bódva Völgye és
Környéke Önkormányzati
Hulladékkezelési Társulás tagjaként, a kötelezõ önkormányzati
feladat– és hatáskört
átruházta a Társulásra, melynek következtében a települési
hulladék összegyûjtését, elszállítását, ártalmatlanítását a Társulás által egyedüli alapító tagként létrehozott,
egyszemélyes non-profit, korlátolt felelõsségû
társaság, a ZV Zöld Völgy Kft. fogja végezni.
2014. január 1-jétõl a törvényi feltételeknek
megfelelõ ZV Kft. lesz jogosult közszolgáltatási feladatot ellátni, a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezni.

Tekintettel azonban a 2014. január 1-jéig
hátralévõ idõre, az új alapítású cég nem
tudja határidõben megszerezni a tevékenység végzéséhez szükséges, törvényben rögzített hatósági engedélyeket, az OHÜ minõsítést.
Jogszabályi elõírás alapján, így a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
fogja kijelölni a szolgáltatást ellátó céget. Egyenlõre nem ismert, hogy
ténylegesen az új évben
ki és milyen formában
fogja biztosítani a szolgáltatást a Sajó-Bódva
Völgye és Környéke
Önkormányzati Hulladékkezelési Társuláshoz
tartozó településeken, így Szuhakállóban is.
A ZV Zöld Völgy Kft. azt követõen kezdheti meg közszolgáltató tevékenységét, ha a
szükséges engedélyek birtokába kerül. Ez
azonban akár még több hónapot is igénybe
vehet.
Bár a ZV Zöld Völgy Kft. szolgáltatása
körül is sok még a bizonytalanság, a lakosság szempontjából a leglényegesebb válto-
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zás az, hogy a jövõben a teljes rezsicsökkentett közszolgáltatási díjat közvetlenül
a közszolgáltatónak fizetik meg, annak
számlakibocsátása alapján, de továbbra is az
önkormányzat alkalmazásában álló díjszedõ általi beszedéssel.
A hátralék beszedésérõl is a közszolgáltató
gondoskodik a Nemzeti Adó– és Vámhivatalon keresztül, azonban a tartozások
sikeres beszedéséig az önkormányzatnak
kell megfizetnie a ZV Kft. felé a kintlévõség teljes összegét.
A rendelkezésre álló információk szerint a
házhoz menõ, zsákos szelektív hulladékgyûjtés megszûnik, a szelektíven gyûjtött
hulladék elhelyezésére csak az erre a célra
kialakított gyûjtõszigeteken lesz lehetõség.
A lomtalanítás évente 1 alkalommal kerül
megszervezésre (az évi 2 alkalomról még
egyeztetések folynak) ugyanakkor lehetõség
lesz az un. zöldhulladék idõszakos elszállíttatására, gyûjtõzsákos rendszerben, azonban
a gyûjtõzsákok árát külön meg kell fizetni.
A kötelezõ közszolgáltatás ellátása és végzésének tényleges módja körüli sok kérdõjel és
bizonytalanság ellenére, bízzunk abban, hogy
2014. elsõ napjaitól nem lesz fennakadás a
hulladékszállításban a településen.

A hulladékkezelési közszolgáltatás helyi szabályai
A képviselõ-testület a 2003-ban született önkormányzati szabályozást felülvizsgálva - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvényben foglalt kötelezésnek eleget téve - a 14/2013.(XII.10.)
önkormányzati rendeletével állapította meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás azon helyi szabályait, melyeket magasabb szintû jogszabály (törvény, kormány-, vagy ágazati rendelet)
nem rögzít.
A rendelet legfontosabb elõírásai az alábbiak:
Az ingatlanhasználó (tulajdonos, bérlõ, használó) továbbra is köteles a közszolgáltatás igénybevételére, az
ingatlanán keletkezõ települési szilárd hulladék rendeletben elõírtak szerinti gyûjtésére, a közszolgáltatónak
történõ átadására, valamint a közszolgáltatási díj
megfizetésére.
A közszolgáltatási jogviszonyt vagy a közszolgáltatás
igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény hogy a
közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre
áll.
Az ingatlanhasználó nem tagadhatja meg a közszolgáltatási
díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem
veszi igénybe, mivel a közszolgáltató számára a közszolgáltatást
felajánlotta, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolta.
A kötelezõ közszolgáltatást az ingatlanhasználónak nem kell
azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken
hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel.
Szüneteltethetõ a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 90 napig senki
sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.
A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban
köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt

kezdõ idõpontja elõtt, azt legalább 30 nappal megelõzõen és utólag
a közüzemi számlákkal igazolni a szüneteltetés tényét.
Az ingatlanhasználó a hulladék gyûjtésére, illetve elszállítására a
részére biztosított és a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített szabványos gyûjtõedényt vagy gyûjtõzsákot köteles
használni.
Az ingatlanhasználóknak a hulladék gyûjtése során megfelelõ
gondossággal kell eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét
ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne
szennyezze, a növény– és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkezõ
hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.
Az önkormányzati rendelet további részletes elõírásokat
határoz meg a gyûjtõedényzet (kuka) használatával,
közterületi kihelyezésével, maximális súlyával, az abban bekövetkezett károsodás, vagy megsemmisülése költségeinek viselésével, az abban elhelyezhetõ hulladékok fajtájával, a
lomtalanítás szabályaival kapcsolatban.
A közszolgáltató köteles:

 közszolgáltatási tevékenység folyamatos és teljes körû ellátására;
 a közszolgáltatás biztonságos és folyamatos ellátásához szükséges mennyiségû és minõségû jármû, gép, eszköz, berendezés
biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségû
szakember alkalmazására;
 biztosítani, hogy tõle a szolgáltatás igénybevevõi - külön díjazás
ellenében - gyûjtõedényeztet bérelhessenek, vagy vásároljanak;
 köteles gondoskodni a gyûjtõedényzet hetenkénti ürítésérõl.
Az önkormányzati rendelet teljes szövege olvasható az önkormányzat honlapján és hirdetõtábláján.
A hulladékszállításról hirdetményeken kerül a lakosság értesítésre!
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Az
ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038
jelû,
„Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló
községben” címû pályázati támogatásból
megvalósuló beruházás kivitelezései munkálatai lezárultak.
A mûszaki átadás 2013. október 24-én elkezdõdött, melynek alkalmával a Magyar Közút
Kht. képviselõje még hiányosságokat, hibákat
észrevételezett, melyek kijavítására október
31-ig kapott határidõt a kivitelezõ. A javításokat elvégezték.
A munkálatok eredetileg június 30-ai tervezett
befejezését, több tényezõ is befolyásolta, akadályozta. A kivitelezésbeli hiányosságok mellett (a járda– és a vízelvezetõ árok egyes szakaszai többször is visszabontásra kerültek) a
tervezés és az engedélyezés során is számos
késleltetõ tényezõ merült fel.. Így pl. az
ÉMIKTVF, a módosított vízjogi létesítési
engedélyt, nem a tervben szereplõ adatokkal
adta ki, elírás miatt. Az engedély helyesbítéséig a mûszaki átadás-átvételi eljárás nem volt
lezárható.
A 45.803.437 Ft elszámolható összköltségû
projekthez 43.513.180 Ft pályázati támogatás társul.
A beruházás néhány fontosabb jellemzõje:
Kivitelezõ: KV Kft. (Kazincbarcika)
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Beruházások a községben
Vállalkozói díj: bruttó 40.197.538 Ft.
Tervezõ: Mélyépítõ és Tervezõ Kft.
(Miskolc) Tervezõi díj: 2.895.000 Ft.
Mûszaki ellenõr: TBM Tervezõ, Beruházó, Mérnökiroda Kft. (Budapest). Vállalkozói díj: bruttó 917.000 Ft.
Pályázati bonyolító: Nord Tender Kft
(Miskolc) Vállalkozói
díj: bruttó 917.000 Ft
Közbeszerzési bonyolító: ENS REAL
Kft. (Tiszaújváros).
Vállalkozói díj: bruttó 381.000 Ft..
Reklám, PR tevékenység: YGK Kft
(Miskolc) Vállalkozói díj: bruttó 495.300
Ft.
Az önkormányzati saját forrás csökkentése
érdekében a képviselõ-testület pályázatot
nyújtott be a 19/19/2013 (V.22.) BM rendelet alapján a projekt EU Önerõ alapból
történõ támogatás elnyerésére. Az önkormányzat az igényelt támogatásban részesült, melynek összege: 1.217.234 Ft.
Az önkormányzat által elnyert másik pályázati támogatásból, az ÉMOP-2011-

3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében
megvalósuló „Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi
vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a
további káresemények megelõzése céljából”
elnevezésû projekt megvalósítása során szintén nem várt nehézségek léptek fel.
A Szuha-patakon megvalósuló árvízvédelmi
munkák megkezdéséhez, a lassan 3 éve
tartó tervezési és
engedélyeztetési
folyamat
ellenére
nem áll rendelkezésre a vízjogi létesítési engedély. Amennyiben
2014. márciusáig a közbeszerzés alapján kiválasztott kivitelezõ nem kezdi meg a munkálatokat, a megnyert pályázati támogatást elveszíti a település. Az engedélyezõ hatóság
tájékoztatása szerint, az engedély kiadása elõl
- a megfelelõ mûszaki megoldások társításával - elhárultak az akadályok, annak kiadása
még az évben várható.
A 94.445.000 Ft összegû támogatáshoz
4.971.000 Ft önkormányzati saját forrás társul.

Utazása során ne hagyja õrizetlenül csomagjait még rövid idõre
sem, és ne bízza rá idegen személyre, akkor sem ha szimpatikus,
Az év bármely idõszakában elõfordulhat, hogy ”megszabadítják” modorú! Használja a csomagmegõrzõt!
értékeitõl, de ennek lehetõsége nagyobb az év végi ünnepek • Tetten ért tolvajjal, ne szálljon szembe egyedül, mivel az érték
elõtt zajló bevásárlások idõszakában.
megtartása érdekében erõszakot alkalmazhat és Ön sérülést szenA tolvajok vásárlás során kiemelhetik értékeit a táskából egy vedhet! Kérje a közelben tartózkodók segítségét, ha tudja értesítse
alkalmas pillanatban, és felfeszíthetik kocsiját a parkolóban, vagy a rendõrséget majd tegyen feljelentést, ennek nem akadálya ha
nincs pontos információja a tettes személyérõl
feltörhetik távollétében lakását. Fontos, hogy
vigyázzon értékeire, legyen körültekintõ, mert
(a zseblopás értéktõl függetlenül bûncseleknem várt meglepetésben lehet része annak aki
ménynek minõsül).
óvatlan.
Betöréses lopás
Zseblopás és alkalmi lopás
A távollétünk ideje alatt a lakásunkban megjeA zsebtolvaj rendszerint nem erõszakos, a kiszelenhet a „hívatlan vendég” a betörõ, aki percek
alatt elvégzi „munkáját “ Védjük meg a magánmelt dolgot egy mozdulattal szerzi meg.
életünk féltett szféráját.
A tett helyszínei: autóbuszok, bevásárlóközpontSzereltessen szakemberrel korszerû több ponok vagy bárhol, ahol nagyobb ember tömeg mozog így az áldozat közvetlen közelébe férkõzhetton záródó zárszerkezetet ajtajára, mely
nek.
lehetõleg több csapos zárbetéttel rendelkezik.
Lehetõleg ne vigyen magával a szükségesnél több készpénzt, • Alkalmazzon lakása védelmére jelzõ-riasztó készüléket, mely
fizessen bankkártyával, értékes dolgokat utcán ruha alatt viseljen távjelzést tud küldeni valamely vagyonvédelmi cég diszpécser
ne feltûnõ módon! Bankkártyája mellett ne legyen felírva PIN központjába, így betörés észlelésekor azonnal történik intézkedés,
kódja, mert ellopása esetén az automatából számláját kifosztják. • Minden alkalommal használja a védelmi eszközöket, zárja a záAz értékeit tartsa mindig szeme elõtt, tömegben karja alá szo- rat, kapcsolja be a riasztót!
rítva, és ne a bevásárlókocsiba dobva, pultra helyezve, vagy bár- • Ajánlott „házi leltárt” készíteni, feltüntetve azon értékeinket
hol õrizetlenül!
(például mûszaki cikk esetén pontos típus megjelölés, gyári szám,
Biztos helyre tegye értékeit, a ruházat belsõ zsebe, több helyre, más tárgyak esetén méretek, jellemzõk) melyek eltulajdonítás esevagy zárt táska aljára, és tartsa testközelben szorosan és szem tén a feltaláláshoz, precíz alapot adnak a hatóság részére.
elõtt, ellenõrizve sértetlenségét!
A biztonság eléréséhez sokszor elegendõ az odafigyelés, a kellõ
A forgatagot lehetõség szerint kerülje, és figyeljen fel a gyanú- óvatosság értékeink védelme érdekében.
san viselkedõre, aki Önt szemmel tartja vagy indokolatlanul
(Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-Fõkapitányság Bûnügyi
megszólítja!
Igazgatóságának Bûnmegelõzési Osztálya)

Az ünnepi vásárlás veszélyei
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Szépkorúak köszöntése
Immár évtizedes hagyományként, október
utolsó napjaiban köszönti az önkormányzat a település idõskorú, nyugdíjas lakóit.
Az ünnepségre az idén, október 26-án
került sor a Gárdonyi Géza Tagiskola
tornatermében. A képviselõ-testület a
község 60. életévét betöltött lakosait invitálta a rendezvényre, melyre mintegy százan fogadták el a
meghívást.
Néhány órára az
önfeledt kikapcsolódás, szórakozás örömét, a
gondoktól való
m e gs z a b a d u l á s
lehetõségét kínálták az est szervezõi a vendégeknek, kifejezve a fiatalabb
generációk háláját, tiszteletét, megbecsülését és szeretetét azok iránt, akik hosszú
munkában eltöltött évek után a községben
töltik a megérdemelt nyugdíjas éveiket.
A polgármesteri köszöntést követõen az
óvodás és iskolás gyerekek kedveskedtek
mûsorukkal a nagymamáknak, nagypapák-

Mûködõképesség megõrzését
szolgáló támogatás
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.
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nak.
A
Csillagfürt
Néptáncegyüttes összeállításai
emlékezetessé tették az estét.
A vacsorát követõen régen halott dallamok hangjaira táncolhattak, szórakozhattak az ünnepeltek.
Évek óta kedves hagyomány,
hogy a rendezvényen résztvevõk közül, a
polgármester külön köszönti a legidõsebb
hölgy- és férfi vendéget.
Az idén Csorba Józsefné
és Kovács Péter részesült
az önkormányzat ajándékában.

A Szuhakállói Önkormányzat tisztelettel
köszönti a község azon
nyugdíjasait is, akik
betegség miatt vagy
egyéb oknál fogva nem tudtak részt
venni a rendezvényen.
Ezúton is mindannyiuknak sok erõt, jó
egészséget és hosszú,boldog éveket kíván a képviselõ-testület.

Az önkormányzat a közös feladat-ellátás
kiadásaihoz (óvoda 2012. és 2013. évi
mûködése, közös önkormányzati hivatal
finanszírozása), a polgármester
illetményéhez, a ki nem fizetett
számlák teljesítéséhez igényelte
a támogatást.
A belügyminiszter 14 jogcímen ítélt meg forrást a településeknek, ezek között szerepel
a jogerõs bírósági ítélet alapján
jelentkezõ fizetési kötelezettség
vagy a helyi iparûzési adóbevétel kiesése miatt. Összesen 30
milliárd 466 millió forintot
kapott 1875 önkormányzat.
A támogatott önkormányza
toknak folyósították a megítélt összegeket,
melyhez szigorú elszámolási feltételek

4

Önkormányzati segély
A 2013. évi LXXV. törvény alapján
2014. január 1-jétõl önkormányzati
segély néven egységesül az átmeneti
és a temetési segély, valamint a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
A jogosultság jövedelemhatára a mindenkori nyugdíjminimum 130 százaléka, azaz
jelenleg 37.050 forint lehet - azok kaphatnak tehát segélyt, akiknél az egy fõre számított családi jövedelem nem éri ezt el.
A települési önkormányzatoknak az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának és a felhasználás ellenõrzésének szabályait rendeletben állapítják meg.
A jogszabály szerint önkormányzati segélyben elsõsorban azokat részesíthetik, akik
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról
más módon nem tudnak gondoskodni,
vagy alkalmanként jelentkezõ nem várt
többletkiadások - betegség, haláleset, elemi
kár elhárítása, illetve gyermekneveléssel
összefüggõ kiadások - miatt segítségre szorulnak.

társulnak.
Szuhakálló község Önkormányzata 6.467 E
Ft. támogatásban részesült.
A 2013. évi költségvetés végrehajtása során
az önkormányzat folyamatosan likviditási
gondokkal küzdött.
Az önkormányzat költségvetésének tervezése, végrehajtása, a meghozott intézményfenntartói döntések során, mindent megtett
a mûködõképesség megõrzéséért, a kötelezettségek teljesítéséért. Felelõs gazdálkodással, a mindennapos likviditási problémák
felvállalásával, a kifizetések ütemezésével,
mûködési célú hitelt nem vett fel.
A megítélt támogatás - a kötelezettségek
további gondos ütemezése mellett - lehetõvé teszi a hiánymentes évzárást.

A szennyvíz ártalmatlanításának helyi szabályai
A képviselõtestület a 2013. november 4-ei
ülésen vizsgálta felül és szabályozta újra a
a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz (szippantott szennyvíz) begyûjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás
szabályait.
A rendelet legfontosabb
elõírásai az alábbiak:
Szuhakálló község közigazgatási területén a háztartási szennyvíz begyûjtésére irányuló közszolgáltatást Ráki

Dezsõné - székhelye: 3630 Putnok, Héti út
12. – egyéni vállalkozó (továbbiakban:
közszolgáltató)
látja el.
Valamennyi
ingatlantulajdonos köteles
a
háztartási
szennyvizet az
ingatlana területén belül zárt,
vízzáró kivitelû
közmûpótló
létesítményben (szennyvíztározó) össze-

gyûjteni és gondoskodni az ingatlanán keletkezõ háztartási szennyvíz rendszeres
elszállíttatásáról a közszolgáltatóval. Az
elszállítást az ingatlan tulajdonosának kell
megrendelnie a közszolgáltatótól.
A közszolgáltatás díja:
1. alapdíj: 680Ft/m3 + áfa;
2. ürítési díj: 1.400 Ft/m3 + áfa.
Az önkormányzati rendelet teljes szövege
olvasható az önkormányzat honlapján és
hirdetõtábláján.
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Gárdonyi Géza Tagiskola hírei:
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Október - December

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

„A bátorság, az öntudat, a diadal „Olyan értékek elmélyítése, melyekre a min- mekrajzok kiállítása, ajtódíszek készítése
dennapokban nevelünk titeket, melyek alap- (verseny és értékelés!); sült tök, tökmagkósnapja volt.” – 1956. október 23.
A Gárdonyi Géza Tagiskola közössége az
október
22-én
10:00 órai kezdettel megrendezett
ünnepségén emlékezett meg az ’56os forradalom és
szabadságharc 57.
évfordulójáról.
A 7. osztályosok
és a felsõ tagozatosok ünnepi mûsora elevenítette fel az
1956-os õsz eseményeit.
„1956. október 23-a, örökre be van jegyezve,
a szabad emberek, a szabad népek krónikáiba. A bátorság, az öntudat, a diadal napja
volt.” - méltatta Jhon Fitzgerald Kennedy, az
Egyesült Államok elnöke, az 56-os forradalmat.
Dr. Herczegné Ruszkai Edit tagintézményvezetõ az alábbiak szerint fogalmazta meg
1956 októberének üzenetét az általános iskolások számára:

jai lehetnek egyéni és közösségi életeteknek, tolás; „Tökös totó”;.töklámpások kiállítása és
így: az emberi jogok tisztelete, értékelése.
a szabadság védelme, a tudás A hetet a Halloween-nap zárta.
megbecsülése, a szeA Halloween õsi kelmélyes példamutatás
ta hagyományokból kialakult
ereje, a közösség
ünnep, amit elsõsorban az
érdekeinek a szeméangolszász országokban tartalyes érdekek elébe
nak
meg október 31. éjszakáhelyezése.
ján, bár mára már az egész
1956 szelleme, a
világon elterjedt.
mérce ma is köteIskolánkban az angol nyelv
lez. Mindenkit, aki
órákon elevenítik fel a diákok az
ebben az országban él, aki maünnepi szokást. A nyolcadikosok
gyarnak vallja, tartja magát.
alig várták, hogy végre ijesztõ
Ezt ne feledjük!”
jelmezekbe bújhassanak és ijesztgessék a kisebbeket. Kreativitásuk
Tökjó hét! - Halloween
Az õszi szünet elõtti utolsó napokban, a ezúttal határtalan volt, két egyforma figura
"Tökjó hét", egészséghét programjai várták nem jelent meg a közülük. Szörnyû csínyeket
diákjainkat, melynek során, a sütõtök nép- eszeltek ki, de a rafinált alsóbb évfolyamosok
inkább cukorkát ajándékoztak nekik.
szerûsítését tûztük ki célul.
Erre a napra készültek el a töklámpások,
Ennek jegyében változatos programok szímelyek a szülõk és gyerekek kreativitását
nesítették a tanítási napok kínálatát így gyerdícsérik.

Tankerületi népdaléneklési verseny tanuló a 7-8. osztályosok közül lett a második.
Valamennyien oklevélben és tárgyjutalomban X. Vaskó Katalin rajzverseny
és rajzpályázat
A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános
Iskola Ádám Jenõ Tagiskolájában november
20-án került megrendezésre a tankerületi
népdaléneklési verseny.
Az idei
felsõs
népdaléneklési
verseny és
rajzpályázat sikerek
sorozatát
hozta
a
gárdonyis
diákoknak.
Az
elõre
meghirdetett népdal-illusztrációs rajzpályázatra
hét alkotást küldtünk el, melybõl ötöt díjazott a zsûri.
Kaulics Eszter nyolcadik osztályos tanuló
korcsoportjában az elsõ, Fügedi Eszter a
második helyezést szerezte meg.
A hetedikesek is remekeltek. Cser Mária
Erzsébet elsõ, Zelena Ivett második helyezést ért el festményével.
Zelena Patrícia az ötödikesek között a harmadik helyen végzett.
A díjátadót követõen egyéni és csoportos
énekesek léptek az Ádám Jenõ Tagiskola
színpadára.
Hocza Veronika 5. osztályos tanuló az 5-6.os korcsoportban, Kiss Petra 8. osztályos

részesültek.

Sikeres rajzpályázat
Az Aggteleki Nemzeti Park "Az éltetõ
víz" c. rajzpályázatára számos munkával pályáztunk az elmúlt tanév végén.
Az eredményhirdetésre a kibõvített
határidõ miatt 2013. november 18-án
került sor Bódvaszilason az ANPhez tartozó kiállítóhelyen a felújított MagtArt-ban.
A beküldött 500 gyermekrajz
közül a zsûri közel száz
alkotót

Jubileumi, tizedik alkalommal került megrendezésre - hagyományosan Katalin napon - a Gárdonyiban, a Vaskó Katalin
Rajzverseny.

ré-

szesített
elismerésben, valamint
tárgyjutalomban. Simon Liliána 2.
osztályos tanuló szitakötõs képével, Kuru Katalin és Naményi Dorina 8. osztályos tanulók
vízparti élõvilágot megjelenítõ akvareljeikkel
kerültek az elismertek közé. Zelena Ivett 7.,
Kaulics Eszter 8. osztályos tanulók jósvafõi
tájképeikkel érdemelték ki a jutalmat.

A versennyel az intézmény nevelõtestülete és diákjai, az iskola
néhai tanítójának, a súlyos betegségben,
fiatalon elhunyt Vaskó Katalinnak állítanak
emléket.
A rendezvényt ezúttal is megtisztelte jelenlétével Vaskó Katalin családja.
A Pollack Mihály Általános Iskola kilencven diákja mérte össze rajztudását, meseillusztráció, csendélet és emberábrázolás
kategóriában. A résztvevõk valamennyien
tárgyjutalomban részesültek.
Köszönetet mondunk a támogatásért az
Esélyegyenlõséget a Falusi Kisdiáknak
Alapítványnak, valamint iskolánk Diákönkormányzatának!
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Fergeteges Tátika

Mikulás járt az iskolában

November 22-én jókedvtõl, vidámságtól volt hangos a Gárdonyi
épülete. Az immár évtizedes hagyományra visszatekintõ Tátika,
ezen a napon került ismét megrendezésre a
tagintézményben.
Az eseményen vala
mennyi osztály egy-egy
híres magyar-, vagy
világslágert jelenített
meg, néhány percre a
színpadra varázsolva a
videó-klipekbõl jól ismert koreográfiákat,
tánc- és zenei motívumokat.
Az osztályok fellépését
soksok gyakorlás, hosszú elõkészület elõzte meg, melyet a
megjelent közönség sok tapssal, nagy ovációval ismert
el. Az estet a diákönkormányzat szervezte, az intézmény valamennyi pedagógusával, a szülõi közösséggel
együttmûködve.
Köszönet illeti a gyerekeket a lelkes felkészülésért, a
színvonalas elõadásokért; a nevelõ-testület tagjait, az
intézményi alkalmazottakat a feltételek megteremtéséért
és a megvalósításban való közremûködésükért, a szülõi közösséget a partnerségért.
A Tátika díjazását – valamennyi fellépõ osztály részére egy-egy
tortát – a szülõk biztosították.

December 6-án várva várt vendég toppant be a Gárdonyi diákjaihoz. A gyerekek énekszóval várták a Mikulást, aki az érkezését követõen megtekintette az osztályok mûsorait. A tanulók verssel, kis
jelenetekkel, dalokkal köszöntötték a nagyszakállút. A mûsorszámok alatt bõven akadt izgulni valója
mindenkinek.
Vajon mi kerül elõ a Mikulás
puttonyából? Ajándékot vagy
virgácsot rejt a hátizsák?
Úgy látszik, iskolánkba csak jó
gyerekek járnak, hiszen mindenki mikuláscsomagot kapott. Az ajándékozásban a

Közoktatás-napi elismerések
December 15-én, a kazincbarcikai Egressy Béni Mûvelõdési központban 8. alkalommal köszöntötték az évben kiemelkedõ eredményt elért diákokat és felkészítõ pedagógusaikat.
A Gárdonyi Géza Tagiskolából Mudri
Alexandra 8. osztályos tanuló, illetve
Petrohainé Jáborcsik Ágnes tanítónõ
részesült ebben az elismerésben.
Szandi elsõ osztályos korától kitûnõ tanuló, az iskolai mûvészeti csoportok aktív
résztvevõje. A felsõs tánccsoport, a Mesevarázs színjátszó csoport valamennyi
produkciójában szerepelt az eltelt évek
alatt Széles érdeklõdési köre az informatikára, a matematikára, a környezetvédelemre, a médiaismeretekre, de a labdarúgásra is kiterjed.

Ági tanító néni 1991-tõl dolgozik az intézményben. Lelkiismeretes,
következetes nevelõ. Fáradhatatlanul munkálkodik azon, hogy tanulóinkkal megszerettesse az irodalmat és a matematikát. Megingathatatlanul dolgozik azért, hogy diákjaink felkészültek legyenek, és alapos ismeretekkel rendelkezzenek, amikor
az alsós évektõl elbúcsúzva a felsõ tagozat küszöbére lépnek. Nagy hangsúlyt
fektet, a mûvészeti ismeretek oktatására is.
Több éve vezeti az alsós énekkart.
1997 óta a Gárdonyi Géza Tagiskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelõse. Munkáját
mindig lelkiismeretesen, tudásának legjavát nyújtva látja el. Sokat tesz a hátrányos
helyzetû gyermekek felzárkóztatásáért.
Kedvességével, szeretetével példát mutat,
amely mindenki számára követendõ lehet
a pedagógusi pálya során.
Gratulálunk a pedagógusnak és a tanulónak egyaránt, további szép
sikerek, eredmények elérését kívánjuk munkájuk során.

Uszoda
2013. szeptember 30-án
újranyitotta kapuit a Kazincbarcika-Berente
Fedett
Uszoda. A Gárdonyiban
nagy hagyománya van az úszásoktatásnak.
Intézményünk tanulói részére az állami fenntartó lehetõvé tette az ingyenes úszásoktatáson való részvételt a sportintézményben.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Kazincbarcikai Tankerületének döntése értelmében, az 5-6. osztályosok járhatnak a tanévben az uszodába. Számukra nemcsak a belépést, hanem az utazást is ingyenesen biztosítja a fenntartó.

Mikulás segítõje a
szülõi közösség volt, melyért ezúton is köszönetet mondunk.
A Mikulás tartogatott még egy meglepetést: Kazincbarcika város önkormányzata által szervezett városi Mikulás ünnepségre meghívást kapott a
Gárdonyi egy osztálya is. A másodikosok pedagógusaik kíséretében december 6-án délben hangulatos
utazást tehettek a Mikulásvonaton.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki azért a lehetõségért, mely feledhetetlen perceket nyújtott kisdiákjaink számára.

Közérdekû információk
Adventi játszóház
2013.december 21. 10:00-12:00
Karácsonyi ünnepség:
2013. december 20. 17:00
Téli szünet elõtti utolsó tanítási
nap: 2013.12.21.
Téli szünet utáni elsõ tanítási nap: 2014.
január 6.(hétfõ)

Valamennyi gyereknek, szülõnek, munkatársnak

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet kívánunk!
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November-December

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

Márton-napi lámpás felvonulás
2013. november 11-én 16 órától Márton-napi lámpás
felvonulásra hívtuk a Kedves Szülõket.
Márton napját évek
óta
ünnepeljük
mindkét csoportban,
beépítve a tevékenységeinkbe a gyermekek életkori sajátosságaiknak megfelelõen.
Már óvodás korban
meg kell adnunk a lehetõséget, hogy a kisgyermekek megismerkedhessenek a régi idõk szokásaival, hagyományaival.
A készülõdést, ráhangolódást már az ünnep elõtt elkezdtük. A felvonuláshoz lámpásokat készítettünk, és a jeles
naphoz kapcsolódóan Márton-napi mondókákat, rigmusokat, dalos játékokat tanultunk. Hagyományõrzõ délutánunkon rövid kis mûsorral kedveskedtünk a szülõknek, majd liba lakomára invitáltuk a jelenlévõket.
A nap zárásaként a lámpás felvonulással a jó cselekedeteket jelképezõ fényt kívántuk eljuttatni mindenkihez.

Óvodánkban járt a Mikulás!
December 5-én délelõtt érkezett
meg óvodánkba a Mikulás, egy
manó és egy rénszarvas kíséretében. A gyerekek izgatottan várták
ezt a napot, hogy találkozhassanak
a nagyszakállú Mikulással. Verseket, dalokat tanultak, amit bátran
elõadtak a kedves vendégnek. A
Mikulás beállt táncolni a gyerekek
közé, a jókedv
határtalan volt. Mindenki izgatottan várta mi kerül elõ a
Mikulás zsákjából. Az édességcsomagot és a csoki mikulást a
manó segítségével osztotta ki
minden óvodásnak a Mikulás.
Köszönjük szépen a szülõi közösség és az adakozóink segítségét.

Játszóház az oviban

Elismerések közoktatás napján

2013. december 9-én Karácsonyváró játszóházba invitáltuk az óvodás gyermekeket és szüleiket, ahol természetes anyagokból asztali
díszt készítettünk. A közös barkácsolást a
Zubogyi Macskazaj dalkör elõadása elõzte meg,
akik a gyermekeket is bevonva vidám dalokat énekeltek, felidézve a Mikulás,
a tél, a Karácsony hangulatát. A gyermekeket gyümölccsel, édességgel is megajándékozták. Köszönjük ezt
a kellemes délutánt a Sajókazai Családsegítõ és Gyermekjóléti
szolgálat vezetõjének, Juhász
Lászlónénak és munkatársainak.

December 12-én a Kazincbarcikai Egressy Béni Mûvelõdési
Központban szervezett rangos eseményen a Zöld Titkok Kastély Tagóvodából, Domonkosné Szécsényi Angéla óvodapedagógus és Szaniszló Panna nagycsoportos
óvodás részesült elismerésben.

Advent az óvodában

A karácsony meghittségét, családias hangulatát szeretnék megteremteni a zárt óvodai karácsony megünneplésével. A templomba tervezünk, nyílt ünnepséget, dalokkal, versekkel, Betlehemes játékkal.
A szülõkkel közösen szervezett programok segítik a mindennapi óvodai életbe való aktív bekapcsolódást, valamint a közös
munka öröme, élménye szorosabbá kovácsolja a közösséget.
Óvodai karácsony (zárt ünnepély):2013. december 17-én
10 óra
Óvodai Karácsony Nyílt ünnepély: a templomban
2013. december 19-én 16 óra

Az Adventi idõszakot áthatja a kíváncsi várakozás, a szeretet.
Az Advent egyszerre szép és egy felfokozott idõszak. Ezért különösen fontos, hogy megálljunk egy kicsit és többet foglalkozzunk a
családunkkal, szeretteinkkel, környezetünkkel.
Óvodánkban a díszítéssel jelezzük az ünnepek megérkezését, és befejezésként megrendezzük az ovikarácsonyt.
Az elsõ adventi gyertyagyújtástól karácsonyig számos jeles naphoz,
ünnephez fõzõdõ program szervezésére nyílik lehetõségünk. A
környezet feldíszítése; ajándékkészítés-ajándékozás, felfedezve
az „adni is öröm” élményét.
December 5-én minden évben megérkezik hozzánk a Mikulás,
akit versekkel, dallal köszöntünk. Közös játszóházat szervezünk, ahol a szülõk a gyerekekkel közösen barkácsolhatnak,
átélve az együttes tevékenység örömét. játékkal.

Mindkettõjüknek Dávid István
polgármester
úr adta át az
önkormányzat
ajándékát.

Mindenkinek kívánunk békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet.
a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda
gyermekei és munkatársai

Ünnepi munkarend a Hivatalban
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Közös
Önkormányzati Hivatal
munkarendje, munkanap
átrendezés miatt az alábbiak szerint változik:
december 20. (péntek) 8:00–13:30 (ügyfélfogadás nincs)
december 21. (szombat) az ügyfélfogadás szünetel
december 23. (hétfõ) 8:00–12:00
december 30. (hétfõ) 8:00–12:00
december 31. (kedd) az ügyfélfogadás szünetel
Megértésüket megköszönve, tisztelettel
Dr. Herczeg Tibor

címzetes fõjegyzõ
Polgárõr hírek
A Polgárõr Egyesület továbbra
is várja soraiba a település
közbiztonságáért tenni akarók
jelentkezését.
Az Egyesület tagjainak nevében
ezúton is köszönetet mondok
mindazoknak akik - bármilyen
formában - a polgárõrség mûködését 2013-ban
segítették.
A község valamennyi lakosának
kívánunk
Békés
Karácsonyi
Ünnepeket
és
nyugalmas,
biztonságos Boldog Új évet.
Lénárt Imre
elnök

Szuhakálló
községi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját
a 2013. december 21-én (szombaton)
14:00 órától
a Községháza elõtti parkban megrendezésre kerülõ
„Községi Karácsony”

rendezvényére.
Valamennyi kedves érdeklõdõt az
óvodások-iskolások mûsora mellett,
meleg teával, forralt borral, süteménnyel, édességgel és szíves vendéglátással várunk,
a Karácsonyi közös ünneplésre.

