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Tisztelt Olvasók,
Kedves Keresztúriak!
„Ismét eltelt egy esztendõ”- szoktuk mondogatni az év
vége felé közeledvén.
Igen, ismét elértünk egy évnek, jelen esetben a 2009-es
évnek a végére.
Ilyenkor mindenki összefoglalja magában az év
eseményeit, számadást ad a naptári év eredményeirõl.
Ezt szeretném tenni én is az újságunk lapjain.
Mit is tettünk az idei évben, mely említésre méltó. Részt
vettünk több pályázaton, elértünk kisebb-nagyobb
sikereket, találtunk újabb megoldásra váró
feladatokat Önkormányzatunk részére.
Az év elején nekivágtunk a község legnagyobb feladatának a szennyvízberuházásnak
a pályázati úton elnyert támogatásnak a
felhasználására Sajóecseg községgel szoros
együttmûködésben. A megvalósítási
tanulmány után a két községre kiterjedõ
engedélyezési tervet követte a kiviteli
terv teljes anyaga, megtörténtek az
egyeztetések a szakhatóságokkal
és a befogadó szennyvízteleppel.
Elkészült a második forduló
teljes dokumentációja,
melynek a beadása a késõ
õsszel megtörtént.
Bizakodással várjuk a
jövõ évet, hogy a
látványos munka, a
fizikai megvalósítás
elkezdõdjön…
Húsvéttal megérkezett a
falubuszunk, melynek
aktív menetprogramja
sokunk megelégedését szolgálja.
Beindult az iskolások szállítása,
laborjárat van hetente, egyedi kirándulásokra
vihette a családsegítõkkel együtt a gyerekeket, látogatásokat bonyolítottunk vele bel-és külföldön a testvértelepülésekre. Igáslovakat meghazudtoló módon dolgozik a község
szépítésében és a falugondnoki szolgálat megvalósításában. Jövõre indul a rendszeres úszásoktatás az alsó
tagozatosoknál….
A közmunka program keretében a lakóhelyünk tovább
szépülhetett, virágos, rendezett lett a Sajó-part és a hegyi

út. Tovább folytattuk a parkosítást a településünkön.
Látványosan kialakulóban van a Kossuth utca végén lévõ
romos-lomos házhely parkká alakulása…
A nyári szünetben elkészült az iskola tetõtere, mellyel a
teljes nyolc osztályt egy épületben tudjuk oktatni és házon
belüli mozgással lehet megközelíteni a napközit-és menzát.
A beruházás befejezõdött, a pénzügyi teljesítés még a jövõ
februárban végzõdik a megvalósítás ÁFÁjának megfizetésével.
A 24,5 millió Forintos beruházással teret engedtünk a
község számára átalakítható mûvelõdési ház megvalósítására. A községünkbe költözött neves tervezõmérnök
segítségével a látványtervek 2010 januárjában már
láthatóak lesznek. A megvalósítás a jövõ évben történik.
Akadálymentesítési pályázato(ka)t nyertünk az orvosi
rendelõ és az önkormányzati épület felújítására
összesen több, mint 35 millió Forint értékben.
Megvalósításuk a jövõ évben történik..
Volt remek hangulatú, sikolyokkal teli
gyermeknapunk, sportolással tûzdelt Kihívás napi
rendezvényünk, hajnalig tartó, napfényes
Falunapunk, szeretetteljes Idõsek Napi köszöntõnk.
Kísérleteztünk sportkoncepcióval, tornaterem felújítással, rendezvény lebonyolítással is melyeket a bíráló bizottság nem
értékel a számunkra megfelelõ
eredménnyel. De nem adjuk fel a
jövõ évre is vannak lehetõségek
bár egyre kevesebb- a tarsolyban.
Szeretnénk még több lehetõséget
kihasználni a fejlõdésre. A
feladat nagy, a tervek a
fejekben, a segítség elkel.
Az idei évet a tervezés,
pályázás és projektkezdés
tranzitmegállójának tekinthetjük. Sok feladat vár ránk a
következõ évben is.
Bízom benne, hogy amennyire kerek évszám
lesz, a munkáink is kigömbölyödnek, hogy egy év múlva
szintén a sikerekrõl szólhasson az összefoglaló.
Nyugodt, családias hangulatú, meghitt Karácsonyt és egy
sikerekben, eredményekben gazdag, boldog Új Esztendõt
kívánok mindannyiunknak!
Kollár Miklós
polgármester
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ezer/Ft
Önkormányzati Költségvetés várható összesen kiadásai: .................262.788
/1-5-ig/
1, Mûködési kiadások összesen: .........................................................153.823
Ebbõl:
- Rendszeres személyi juttatásokra .................................................64.390
- Munkáltatói járulékokra ..................................................................21.275
- Üzemeltetési, fenntartási kiadásokra .............................................68.158
2, Mûködési célú pénzeszközátadás összesen: .........................................3.761
Ebbõl:
- Vállalkozásoknak /Központi ügyelet, Háziorvosi szolgálat/..................568
- Önkormányzatoknak/Mûszaki Igazgatási ........................................1.693
Társulás Sb., SH.BÖTT. Felsõzsolca, Bursa Ösztöndíjra/
- Nonprofit szervezeteknek támogatás
/Sportegyesület, Alapítvány, Polgárõrség/ .......................................1.500
3, Felhalmozási célú kiadások összesen: .............................................46.025
- Önkormányzatok igazgatási tevékenysége: ................................23.450
- Polgármesteri Hivatal felújításra .....................................................22.450
- Polgármesteri Hivatal számítógép beszerzésre ..................................200
- Elsõ lakáshoz jutók támogatása ..........................................................800
- Város és Községgazdálkodásnál: ..................................................8.000
- Temetõ elõkert, parkoló pályázati -önrészre ....................................2.500
- Régi temetõ átalakítás-templom felújítás ........................................1.500
- Fõtér kialakítása-pályázati önrész ....................................................3.000
- (Sajókeresztúr Rákóczi u. 90. sz. alatti ingatlannál)
parkoló-játszótér kialakítás pályázati önrésze .................................1.000
- Nappali rendszerû általános iskolai oktatás:
- 2009. évi Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA-befizetésre ....................4.275
- Egészségügyi ellátásnál: ..............................................................3.875
- Orvosi rendelõ akadálymentesítés-önrész .......................................2.500
- Pályázati kiírásra bonyolításra ..........................................................1.375
- Közmûvelõdési feladatok: .............................................................6.425
- Mûvelõdési ház átalakítás tervezésére ............................................1.425
- Mûvelõdési ház átalakításra .............................................................5.000
4, Támogatások, egyéb juttatások összesen: .......................................14.620
-

Rendszeres szociális segélyre .................................................................1.231
Rendelkezésre állási támogatásra ............................................................5.767
Lakásfenntartási támogatásra .....................................................................852
Ápolási díjra ...............................................................................................2.310
Idõsek napi átmeneti segélyre .....................................................................726
Temetési segélyre ........................................................................................300
Beiskolázási segélyre ...................................................................................834
Átmeneti segélyekre- évközben felmerülõ ...................................................600
Tankönyvtámogatásra ...............................................................................2.000

5, Céltartalék (Szennyvízberuházásra ) .................................................44.559
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Sajókeresztúr Községi Önkormányzat Tervkoncepciója 2010. évre
Ezer/Ft
2010. évi Várható bevételei

MEGNEVEZÉS
Önkormányzat Költségvetési tervezett Bevétele :
Ebbõl:

Intézményi mûködési bevételek
Önkormányzat sajátos mûködési bevételei
Önkormányzat várható normatív,
normatív kötött felhasználású támogatásai,
költségvetési támogatás
Országos Egészségbiztosítási
Pénztártól átvett pénzeszköz
2009. évi Várható pénzmaradvány

Tisztelt Olvasók, kedves Szülõk és
Tanítványaink!
Az ünnepélyes tanévnyitó óta eltelt bõ 3 hónap eseményeirõl szeretném tájékoztatni a Hírmondó olvasóit.
Szeptember elsején vettük birtokba a Dózsa Gy. úti
megújult iskolaépületet. Az alsós és felsõs gyermekeink
egy épületben tanulhatnak, ezáltal megszûnt az átjárás
bizonyos szakórákra (informatika, testnevelés, idegen
nyelv).
Nagy örömmel tapasztaljuk, hogy milyen szeretettel és
odafigyeléssel vannak a felsõs gyerekek a kicsik felé,
mennyire sokat segítenek egymásnak.
Ebben a tanévben: a gyermekek közel 70 %-a étkezik az
iskolában.
Összevont napközis csoportunk létszáma 33 fõ.
Angol, tánc, magyar szakkört indítottunk, valamint
matematikából a 8. osztályosoknak felvételi elõkészítõ
órát tartunk.
Iskolai sportköri órákkal tesszük lehetõvé, hogy a
gyermekeknek minden nap legyen testnevelés órája.
Novembertõl egy miskolci sportoktató karate oktatást tart
tornatermünkben heti 2 alkalommal.
Felvettük a kapcsolatot a Felsõzsolcai Nevelési
Tanácsadóval, akik a kistérségen keresztül logopédiai
foglalkozást, valamint egyéni fejlesztõ foglalkozásokat
tartanak hetente, ill. részképesség-fejlesztõ órákat
tartanak alsós tanulóink számára.
Tevékenységeink közül említésre méltó, hogy a 8.
osztályosok pályaválasztási kiállításon jártak Miskolcon.
Az õszi hulladékgyûjtésünkön is jól szerepeltünk.
Színházlátogatást szerveztünk, ahol Fenyõ Miklós „Hotel
Mentol” c. zenés darabját tekintették meg, az alsó
tagozatosok pedig a Kamaraszínház Leander és Lenszirom
c. elõadást nézték meg.
Decemberben Mikulásvonatozásra vittük Harsányba a
gyerekeket, a felsõsök pedig Mikulás Disco-n vettek részt.
/Ezúton is köszönöm a Polgárõrség segítségét a rendezvény lebonyolításában./
Negyedik osztályos tanulóink Mikulás-mûsorral kedves-

262.788
6.697
39.100
103.825
3.900
109.266

kedtek az óvodásoknak.
Szándékunkban áll tanulóinkkal kirándulást szervezni a
szlovákiai testvértelepülésre, felmértük azon gyermekek
számát, akik rendelkeznek útlevéllel vagy személyi
igazolvánnyal. Remélhetõleg a 2. félév során sikerül
eljutnunk Szlovákiába.
A téli szünet utáni elsõ tanítási nap 2010. január 4. hétfõ
lesz.
Az elsõ félév január 15-ig tart, a félévi értesítést a tanulók
tanulmányi eredményérõl január 22-én adjuk ki.
December 21-én 17 órakor kezdjük a már hagyománnyá
vált Karácsonyi Gálát a Mûvelõdési Házban, ahová
minden kedves Szülõt és érdeklõdõt szeretettel várunk.
Végezetül engedjék meg, hogy a Keresztúri Hírmondó
decemberi száma olvasóinak ezúton is Békés, Áldott
Karácsonyt, egészségben gazdag Boldog Új Esztendõt
kívánjak iskolánk minden tanulója és dolgozója nevében!
Mikitáné Újjobbágy Erzsébet
ÁMK igazgató

Szolgálati gépjármûvet kapott a
Sajókeresztúri Polgárõrök Egyesülete
2009 novemberében az egyesületet gépjármûvel
ajándékozta meg az OPSZ. A megyében 8 egyesület
kapott az idei állományból, ebbõl egy szerencsés lett a
Sajókeresztúri Polgárõrök Egyesülete.
A megyei szövetségben jó szolgálatot tett, jó karban
tartott alacsony fogyasztású Suzuki Swift Sedan típusú
jármû segíti a járõrözést a községekben és a hegyi
szakaszon. A gépjármû átadására a Községi Önkormányzaton került sor.
A jármûvet Szakos István a megyei szövetség
bûnmegelõzési osztályvezetõje adta át községünk
polgármesterének, Kollár Miklósnak és az egyesület
elnökének Petrovics Attilának.
Bízunk benne, hogy a jármû elõsegíti a térségünkben
a bûnmegelõzési program megvalósítását a mindennapjainkban.
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Tisztelt Olvasó,
Kedves Szülõk és Gyermekek!
Köszöntöm a Kedves Olvasót, tájékoztatni szeretném Önöket az
ÁMK. Napközi Otthonos Óvoda 2009/2010-es nevelési év elsõ
félévének programjairól és nagyszabású tervünkrõl.
A Közoktatási Törvény 33. § (14) lehetõvé teszi többcélú
intézmények létrehozását, mely alapfeltételeknek településünk és
benne intézményünk megfelel. Községünk 1600 fõt számláló
kistelepülés. Óvodánk két csoportos, 60 férõhelyes és sajnálattal
vesszük tudomásul, hogy az országosan tapasztalható gyermeklétszám csökkenés nálunk is évrõl-évre érezhetõ.
Az idei 2009/2010-es nevelési év október 1.-én a beírt létszám 35
fõ (év végére 39 fõ), mely számszerû adat lehetõvé tenné
bölcsõdés korú, kétéves gyermekek beintegrálását az óvodai
csoportba. Ezt a szervezeti átalakítást községi szinten propagálva
felmértük, lenne-e rá igény.
Fenntartónk pozitív hozzáállásáról tett tanúbizonyságot és az
„Egységes óvoda-bölcsõde” indítása esetén törekszik majd a
személyi és tárgyi feltételek megteremtésére.
2009. október 29.-én az egri Módszertani Bölcsõde szaktanácsadója látogatott el hozzánk és adott pozitív szakvéleményt
óvodánkról.
„Számunkra mindig nagy öröm, ha az észak-magyarországi régió
területén kisgyermekek ellátásának megszervezésérõl kapunk
hírt. Ez a fajta ellátás segítség a munkába állni kívánó édesanyák
részére, a szociálisan hátrányos, valamint veszélyeztetett
gyermekek fejlõdésének korai támogatása szempontjából, és nem
utolsó sorban magának a településnek is; lakosság megtartó
szerepe lehet, hiszen a szülõ helyben kapja meg a számára
szükséges szolgáltatást, nem kell utaznia, utaztatnia
kisgyermekét, és a további, késõbbi életkorban szükséges
intézményes ellátást is nagyobb eséllyel veszi helyben igénybe.
Az ellátás megszervezéséhez eredményes munkát és sok sikert
kívánunk!”
1. Gyermekek felvételének feltételei:
w 2010. augusztus 31.-ig betöltött 2. életév;
w Szobatisztaság nem feltétel;
2. A 2010. szeptember 1.-i indítás feltételei:
w 5 gyermek jelentkezése esetén indul ez az intézményi forma.
w Csoportok kialakítása: egyik csoportba integráljuk be a
maximum 5 bölcsõdés korú gyermeket.
w Tárgyi feltétel: meglévõ fektetõk, játékállomány megfelelõ,
w szükséges beszereznünk: pelenkázó, bilik, wc.-hez fellépõ,
w pelenkák: otthonról hozott, jellel elkülönített a pelenkázóban.
w Személyi feltétel: az adott csoportban 2 fõiskolai végzettségû
óvónõ, 1 dajka,
w 1 bölcsõdei gondozónõ.
w Konyha: felszereltsége megfelelõ, a kétévesek élelmezése,
tápanyag- és táplálékszükséglete megoldható.
w Étkezés: 4x.
Ezúton is kérem azokat a Tisztelt Szülõket, akik a fenti
feltételekkel hozni szeretnék gyermeküket intézményünkbe,
januárban keressenek meg az óvodában.
Büszkén számolhatok be arról, hogy az ÁMK Napközi Otthonos
Óvodában a 2009/2010-es nevelési évben is tartalmas programokkal és rengeteg élménnyel gazdagítjuk gondjainkra bízott
apróságok mindennapjait.
Szinte folyamatosan készülünk
valamilyen eseményre, ünnepre, így az elsõ félév nagyon hamar
elszaladt.
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w Augusztus 25.-én tartottuk meg Tanévnyitó nevelési
értekezletünket, ahol megbeszéltük a 2009/2010-es év ránk
váró feladatait, kijelöltük a programok felelõseit.
w Szeptember 3.-án délelõtt a logopédus néni felmérte a
beszédhibás gyermekeket, akiket hetente egy alkalommal
fejlesztésben részesít.
w Ezen a napon délután Szülõi Értekezleten tájékoztatást adtunk
Munkatervünkrõl és az „Egészséges Ifjúságért Alapítvány”
felhívásáról: „Összefogás a bárányhimlõ ellen.”
w Ebben a hónapban új szolgáltatással bõvült óvodánk,
gyógytornász tanár mozgatja meg heti egy alkalommal
csemetéinket. Gyakorlatai játékosak és a prevenciót szolgálják.
w Megtörtént a nagycsoportos gyermekek iskolaérettségi
elõszûrése, megkaptuk az eredményt is, kit és milyen területen
szükséges még fejlesztenünk.
w Az Eötvös József Általános Iskola jóvoltából tovább folytatódik a játékos angol, amit Mázik Mónika tanárnõ tart.
w Szeptember 28.-október 1. között megrendezett
Hulladékgyûjtés során az aktív szülõk szerényebb bevétellel
gazdagították az óvodát.
w Szeptember 29.-én egy gyermekalapítvány jóvoltából ingyen
használhatták az Ugráló-várukat az ovisok és iskolások.
Arcukat pedig ügyes kezû hölgyek festették díszesre.
w Az õsz témakörén belül ízletes gyümölcssalátát készítettünk az
otthonról behozott gyümölcsökbõl.
w Kialakításra került az óvoda udvarán egy kiskert, amit
szezonálisan a gyermekekkel közösen fogunk beültetni,
gondozni és betakarítani terméseit.
w Október 1.-én már hagyományként, a miskolci Vadasparkba
utaztunk a gyermekekkel. Szûkebb környezetünk mellett
ismerkedtünk tágabb környezetünkkel, különleges
állatfajokkal, növényekkel.
w Október közepén beindítottuk a képzõmûvészeti- és néptánc
foglalkozásokat tehetséges középsõs- és nagycsoportos
gyermekek számára.
w November 17.-én egész délelõtt a Mini- Manó Játszóházban
vendégeskedtünk a gyermekekkel. Felejthetetlen élményben
volt részünk a változatos tevékenységeket kipróbálva.
w December 1.-én Szülõi Fórumot tartottunk az „Egységes
óvoda-bölcsõde” intézménnyel kapcsolatosan, az érdeklõdõ
szülõk számára.
w December 3.-án Mikulás napi Bábszínházba vittük a
gyermekeket, ami különleges irodalmi élményt jelentett
számukra. Kellemesen szórakoztunk a vidám történeten, majd
megérkezett a Mikulás, aki szaloncukrot osztott mindenkinek.
w Karácsonyra készülõdve pezseg az élet intézményünkben.
December 8.-án mézeskalácsot sütöttünk a gyermekekkel
közösen. December 15.-én bensõséges légkörben ünnepeljük a
szeretet ünnepét, együtt díszítjük fel a fát, majd Jézuska
meghozza a várva-várt ajándékokat.
w December 17.-én nyílt napra hívtuk a szülõket, a már
hagyománnyá vált közös barkácsolásra. Változatos technikák
elsajátítása során különleges Karácsonyi díszeket készítenek a
szorgos kezek. Néptáncosaink új táncukkal izgatottan
készülnek elsõ fellépésükre, ízelítõt adva óvodánk
szolgáltatásaiból, majd mindkét csoport rövid ünnepi mûsorral
köszönti a vendégeket.
A közelgõ ünnepekre Áldott Karácsonyt, Békés, Boldog Új
Esztendõt kíván, az óvoda valamennyi dolgozója nevében:
Tóthné Dudás Anikó Egységvezetõ
Sajókeresztúr, 2009. december 9.

