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Készülünk Székelykeresztúrba!

Tisztelt Olvasó!
A Húsvéti Ünnepekre készülve szeretnék Önnek
néhány információval szolgálni köz(ös)ségünket
érintõen.
A belsõ oldalakon a Sajókeresztúri Önkormányzat
Képviselõtestülete által elfogadott 2010-es évet átfogó
költségvetési rendeletet találhatja.
A gazdálkodást elõirányzó számok jól mutatják, hogy
az intézményi mûködést biztosító források után
elsõdlegesen a szennyvízhálózat kiépítése, majd a
pályázaton nyert összegekkel az orvosi rendelõ és a
hivatal felújítása került a legfõbb szempontok közé. Az
idén szeretnénk a fõteret és a parkokat is megvalósítani,
melyet az immáron hivatalosan is Kossuth-teret viselõ
ingatlan beépítésével kezdtünk el. A közmunkaprogramban sikeresen értünk célba és 10 ember
községünkbõl gondozhatja a parkokat, részt vehet a
felújítási munkálatokban. Segítségükkel a fõterünk
kialakítása is megkezdõdött márciusban.
Az iskola összevonását a tornatermi vizesblokk
felújítással szeretnénk zárni, melynek szintén a
közmunkaprogram keretében májusban kell teljesülnie.
A jelenlegi mûvelõdési házunk is „ráncfelvarrást” kap
a külsõ-belsõ festéssel és a színpadi függönyök
cseréjével. A Sajó-part tovább fog virágosodni a terekkel
együtt.
Községünket beneveztük a Virágos Magyarországért
mozgalom idei csapatába, ahol a községi terek, fõterek
kapnak kiemelt szerepet. A megvalósításhoz kérjük az
Önök segítségét is. Virágmaggal, cserjékkel, munkával,
ki-ki a szeretetével tud hozzájárulni a kialakításhoz.
Az idén szintén beneveztünk a „Fõzzön játszóteret”
versenybe. Ezúton kérjük Önöket, hogy a Delikát 8
csomagját jutassák el a könyvtárba, vagy a hivatalba.
Összefogással egy szép játszótér egészítheti ki
fõterünket. Az õszi munkálatok idején, ha marad még
idõnk az évbõl szeretnénk az új Mûvelõdési Házat is
kialakítani, melyeknek a tervei márciusra elkészültek.
Zárszóként Sajókeresztúr Önkormányzat Képviselõtestülete nevében kívánok mindenkinek Kellemes
Húsvéti Ünnepeket! A fiúknak sok piros tojást, a
lányoknak sok locsolót, szép tavaszt!
Kollár Miklós
polgármester

Márciusban tudtuk meg, hogy az iskola három
tanulójának lehetõsége lesz áprilisban egy hétre elutazni
egy erdélyi kisvárosba, Székelykeresztúrba, a minden
évben megrendezésre kerülõ Keresztúrok Találkozójára.
Ez évben a nyári táncbemutatók elõtt kiírtak egy
földrajzversenyt, amelyen minden Keresztúr nevû
településen lévõ iskola három tanulója vehet részt. A
feladatunk az, hogy mutassuk be a településünket, illetve
a sorsolással kapott országot. A miénk Lengyelország
lett. Vetélkedõ is lesz; Ki Mit Tud az Európai Unióról?
címmel. A versenyen iskolánkból Kemény Kitti, Lánczi
Marika és Bánóczi Anna vehet részt. A verseny 2 napos
lesz, a többi idõt városnézéssel és túrázással tölthetjük.
Nagyon megörültünk a lehetõségnek, alig várjuk az
április 19-ét, az indulás napját. Reméljük, sikeresen
szerepelünk és tovább öregbíthetjük iskolánk és
településünk jó hírét.
Kemény Kitti 7. osztályos tanuló

Évértékelõ ülést tartott a Sajókeresztúri
Polgárõrök Egyesülete.
2010 március 18-án tartotta taggyûlését az
egyesület. A Meghívott vendégek elfogadva
meghívásukat jelenlétükkel megtisztelték a
rendezvényt.
A 2009-es évet érintõ elnöki beszámoló elfogadása
után a legtöbb szolgálati órát töltõ tagok pénzügyi
elismerésben részesültek.
Megyei szintû elismerésben és tárgyjutalomban
részesült Maksa Béla és Tóth József, akiknek a díjat
Csóra György és Szakos István, a Megyei OPSZ
elnökségi tagjai adták át.
A díjazottaknak gratulált Magyari Péter
rendõrszázados, a Sajóbábonyi Rendõrörs
parancsnoka is.
Képeink megtekinthetõek községünk honlapján.

Kedves Olvasóink!
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Húsvéti
tojáskeresés a Nagymise után a
szokásos módon kerül
megrendezésre a gyerekek
részére Húsvét Vasárnap.
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Sajókeresztúr Önkormányzat Képviselõtestülétének
5/2010.02.22./számú Képviselõtestületi rendelete
Sajókeresztúr Önkormányzat Képviselõtestülete a 2010.évi Költségvetését az 1992.évi XXXVIII.tv.65.§-a,
71.§.(3) bek. valamint a 2009.évi CXXX. tv. elõirásainak megfelelõen fogadja el.
1.§.

2.§.

Önkormányzati költségvetés összes bevétele: 303.516 e/Ft

Önkormányzat költségvetés összes kiadása: 303.516 e/Ft

Ebbõl:
I. Mûködési bevételek:
118.649e/Ft
1. Intézményi mûködési bevételek
6.697 e/Ft
2. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 111.952 e/Ft
2.1 Illetékek
2.2 Helyi adók
58.100 e/Ft
2.3 Átengedett központi adók
53.852 e/Ft
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
-

Ebbõl:
- Személyi juttatások
ebbõl:
Rendszeres személyi juttatások
- Munkaadókat terhelõ járulékok
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

II. Támogatások:
77.153 e/Ft
1. Önkormányzatok költségvetési
77.153 e/Ft
támogatása
1.1 Normatív hozzájárulások
52.845. e/Ft
1.2 Központosított elõirányzatok
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 24.308 e/Ft
1.5 Fejlesztési célú támogatások
III. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek:
1. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevétele
3. Pénzügyi befektetések bevételei

-

IV. Támogatásértékû bevétel
3.677 e/Ft
1. Támogatásértékû mûködési bevétel összesen 3.677 e/Ft
- ebbõl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz
3.677 e/Ft
2. Támogatásértékû felhalmozási bevétel összesen
- ebbõl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson
kívülrõl
2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson
kívülrõl
-

92.034 e/Ft
73.783 e/Ft
23.815 e/Ft
57.411 e/Ft

- Pénzeszközátadás, egyéb támogatások
3.761 e/Ft
ebbõl:
Más önkormányzat költségvetési szervének 1.693 e/Ft
Vállalkozásnak pénzeszközátadás
568 e/Ft
Nonprofit szerveknek
1.500 e/Ft
Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra
Felhalmozási célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
- Felújításra:
ebbõl:
- Polgármesteri Hivatal felújításra
- Orvosi rendelõ akadálymentesítésre
- Mûvelõdési Ház kialakítása
Felhalmozási kiadásra:
ebbõl:
- Temetõ elõkert, parkoló kiépítésre
(pályázati önrész)
- Parkoló-Játszótér kialakításra(pályázat)
- Fõtér kialakításra-pályázati önrész
- Gépek,berendezések,felszerelésekre

17.194 e/Ft
2.300 e/Ft
31.325 e/Ft
22.450 e/Ft
3.875 e/Ft
5.000 e/Ft
6.700 e/Ft
2.500 e/Ft
1.000 e/Ft
3.000 e/Ft
200 e/Ft

2009.évi Beruházás ÁFA-befizetésére
4.275 e/Ft
(Általános Iskolánál)
Általános tartalék (Szennyvízhálózat kiépítésre) 64.701 e/Ft
Részletezés a 2 sz. melléklet szerint.

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
értékpapírok kibocsátásnak és értékesítésének bevétele

-

VII. Hitelek
1. Mûködési célú hitel felvétele
2. Felhalmozási célú hitel felvétele

-

3.§.

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek
104.037 e/Ft
1. Elõzõ évi elõirányzat-maradvány,
104.037 e/Ft
pénzmaradvány igénybevétele
2. Elõzõ évi vállakozási eredemény igénybevétele
Részletezés az 1.sz. mellékelet szerint.

Polgármesteri Hivatal összesen kiadása: 32.041 e/Ft
Ebbõl:
- Rendszeres személyi juttatások
- Nem rendszeres személyi juttatások
- Külsõ személyi juttatások
- Munkaadókat terhelõ járulékok
- Dologi és egyéb folyó kiadások
- Felhalmozási célú kiadás

11.161 e/Ft
2.520 e/Ft
7.245 e/Ft
4.973 e/Ft
5.942 e/Ft
200 e/Ft
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2010.évre 38.650.-Ft

4.§.

6.§.

Az Önkormányzat Képviselõtestülete a létszámkeretet
2010.évre az alábbiak szerint állapítja meg:
- Közalkalmazottak létszáma
teljes munkaidõben foglalkoztatott
- Közalkalmazottak létszáma
részmunkaidõben foglalkoztatott
- Köztisztviselõk létszáma
- Tiszteletdíjas polgármester

32 fõ
1 fõ

A Képviselõtestület az Önkormányzat 2011. és 2012. évre a
gördülõ tervezés keretén belül a mûködési és felhalmozási
célú bevételek és kiadások mérlegét a 3.sz. melléklet szerint
tudomásul veszi.

6 fõ
1 fõ

A Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati részmunkaidõben
foglalkoztatott létszáma
- Hivatalsegéd
1 fõ

7.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit
azonban 2010. január 01. napjától kell alkalmazni.
Sajókeresztúr, 2010. február 15.

5.§.
Az Önkormányzatnál a köztisztviselõi illetményalap

Kutyásélet... kicsit másképp
Az õseink kb. tizenötezer éve háziasították a kutyát, ennyi
ideje szolgálja már hûségesen s sokoldalúan az embert.
Kezdetben élelemforrás volt, majd vadásztárs, nyájõrzõ, a
tûzhely védelmezõje, hadieszköz, napjainkban pedig a
kutyatartás gyakori hobbi -, és szabadidõs tevékenység lett!
A mai társadalmakban a kutyatartás legfõbb
mozgatórugója a társaság és barátság, amely egy összetett
kapcsolatot feltételez állat és gazdája között.A kapcsolat,
amely a társállat és gazda közt kialakul, az emberi baráti
kapcsolatokhoz hasonló.
A kutyát évezredekkel ezelõtt azért háziasítottuk, mert
társat akartunk.
Ennek felételei voltak már akkor is..és napjainkban is!
Meg kellett, meg kell értenünk, s ismernünk kell a
lelkivilágát, és ha ezeknek a kívánalmaknak eleget teszünk,
akkor igen boldog,
bizalmas és tartalmas kapcsolat,
elszakíthatatlan kötelék alakulhat ki közöttünk!
Viszont az állattartás ill. a kutyatartás is: igen nagy
felelõsséggel és következetességgel jár !
A kutyatartók s a nem kutyatartó polgárok között hosszú
ideje már igen ambivalens a hangulat, mivel a kutyások iránti
elõíéletet s ellenszenvet legtöbbször magának a felelõtlen
kutyatartónak köszönhetjük!
Az általunk – mi, kutyatartók – is elítélendõnek tartott
hétköznapi-, mindennapos kellemetlen eseteket a
tömegkommunikáció gyakorta általánosításra alkalmas
módon tálalja a közösségnek, amelynek az eredménye ez az
ellentétes hangulat, amely városi kutyatartásnál erõsen
érezhetõ!
A gyakorlatban csak úgy tudunk hitelesek maradni, ha
elsõsorban mi – kutyatartók – gyakorlunk önkritikát, hogy
megteszünk-e mindent azért, hogy a nem kutyatartók –
akiknek e társadalomban joguk van ahhoz, hogy ne szeressék
a kutyát, vagy minket kutyatartókat – úgy tekintsenek ránk,
mint a közösségek értékes tagjaira.Olyan emberekre, akik

Kollár Miklós
polgármester

Kovácsné Szilágyi Hajnalka
jegyzõ

nem keresik más kárát és nem okoznak másnak
kellemetlenségeket!
Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mit is jelent a
kultúrált kutyatartás s mik az alapvetõ követelményei! A
kultúrált ebtartás alappillére, hogy ne okozzunk másoknak
kellemetlenségeket kedvencünkkel s a vele való
viselkedésünkkel!
Városi kutyatartásnál,
a szûk lakókörnyezetben,
társasházakban fontos szempont, hogy a kijelölt kutyafuttató
területen történjék az egészségügyi séta, kimozgatás, egyéb
sportos tréningezések, ne pedig a játszótereken, iskolák,
üzletek mellett!
A kutyaürülék eltakarítása nemcsak higiéniai okokból
alapkövetelmény! A nyugati országokban teljesen természetes
látvány, ha az utcán, az ebet sétáltató felveszi kedvence után
az ürüléket.Ennek nem teljesítése hazánkban nemcsak
köztisztasági s közigazgatási problémát okoz!
Akár városi, akár vidéki kutyatartásról beszélünk: ha
tiszteletben tartjuk a nem kutyatartók életterét, nagyon sok
bonyodalmat kerülhetünk el! Magyarországon – fõleg
vidéken – sajnos igen alacsony szinten van a kutyás kultúra, de
szerencsére akadnak olyan önkormányzatok, amelyek
felismerték azt a tényt, hogy a kultúrált kutyatartást, az
állatvédelmet, a kutyássportokat, a tenyésztést támogatni
érdemes, sõt TÁMOGATNI KELL, mert ezeknek a
tevékenységeknek hosszútávon közösségformáló ereje van!
Ha nincs összefogás az ügyben, ha nincs úttörõje a
kezdeményezésnek, akkor soha nem lesz változás! Ez
szemléletbeli kérdés, amelyet nem lehet egyik pillanatról a
másikra megváltoztatni.
Ezt meg kell tanulni, meg kell õrizni, s tovább kell adni
gyermekeinknek! Az utánunk érkezõ generációk életébe már
alapmotívumként szükséges beépítenünk e gondolatokat!
Hanyu Zoltán (koordinátor)
M.E.O.E. Mezõkövesdi Szervezet
meoemezokovesd@citromail.hu
hanyuzoli@citromail.hu
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Tisztelt Olvasó!
Legutóbb a Karácsonyi Gála képeivel búcsúztunk Önöktõl és az elmúlt
évtõl. Ma már a mögöttünk hagyott három hónap eseményeirõl
számolok be Önöknek.
A január hónapot a fogadóórák, osztályozó értekezlet lebonyolításával
kezdtük. A hónap közepén az 5-6. osztályos tanulóinkat a Miskolci
Mûvészetek Háza rendezvényére vittük, a Pál utcai fiúk, címû musicalt
tekintettük meg. Közben másodikosaink mesemondó versenyen
vettek részt.
A február a félévi értekezlet, a farsangolás és a könyvtárlátogatások
jegyében telt. A félévi nevelési értekezleten értékeltük az iskola
tanulmányi eredményét, számot vetettünk a munkatervünk által elõírt
feladatokkal, elkészítettük a második félév programsorát.
Március 12-re, péntek estére hirdettünk községi rendezvényt a
Szabadságharc ünneplésére; tanulóinkkal és a részt vevõkkel fáklyás
felvonulás keretében vonultunk a református templom elé
koszorúzni, majd a Mûvelõdési Házba az irodalmi mûsort
megtekinteni. Sajnálom, hogy a nyilvánosság teljes bevonása mellett is

Tisztelt Olvasó, Kedves
Szülõk és Gyermekek!
Köszöntöm a Kedves Olvasót, tájékoztatni szeretném Önöket az ÁMK.
Napközi Otthonos Óvoda 2009/2010-es nevelési év második félévének
programjairól.
Óvodánk 60 férõhelyes 2 csoportos, a jelenleg beírt gyermekek
száma 38 fõ. Az október 1-i statisztikában 35 fõ szerepelt, 1 kicsi már
elmúlt évtõl jár, 1 gyerek decemberben, valamint 1 kisfiú márciusban
került óvodánkba, 1 kislány és 1 kisfiú áprilisban kezd já
rni hozzánk. Tanév végére így várhatóan 40-en leszünk.
Létszámunkból adódóan családias, nyugodt és szeretetteljes légkörben
neveljük a ránk bízott apróságokat.
Szolgáltatásaink idén szeptemberben tovább bõvültek, mert a
képzõmûvészeti és néptánc foglalkozások, a játékos angol, hittan
(felekezeti hovatartozás nélkül), és a logopédia mellett, heti 1
alkalommal gyógytestnevelõ tanárbácsi fejleszti a gyermekeketmegelõzõ jelleggel.
Januártól a Nevelési Tanácsadó fejlesztõpedagógusa 6 alkalommal
foglalkozott az õszi vizsgálaton gyengébb eredményt elért
nagycsoportosokkal.
Február:
Farsangi ünnepségünkön február 23.-án Bobó és Karcsi bácsi vidám
gyermekmûsorral szórakoztatta a gyermekeket, majd a várva-várt
felvonuláson mindenki bemutathatta jelmezét. Az egész délelõttöt
betöltõ tánc és az elmaradhatatlan farsangi-fánk hangulati
megkoronázása a tombolasorsolás volt, mert senki sem térhetett haza
ajándék nélkül.
Március:
· Saját készítésû tésztakarkötõvel és verssel köszöntöttük az
édesanyákat Nõnap alkalmából.
· Március 4.-én 6. alkalommal vettünk részt a felsõzsolcai Néptánc
Gálán táncosainkkal. Izgatottan készültünk a gyermekekkel az
újszerû eseményre és jó volt látni, hogy a kistérség többi óvodájában
milyen táncokat és hagyományokat ápolnak a gyerekek.
· Március 15.-én zászlókkal díszítettük az emlékmûvet. Dallal és
verssel megemlékezünk a hõs katonákról.

ilyen kevesen gondolták úgy, hogy nemzeti ünnepünk méltó községi
ünnepléséhez az õ részvételük is fontos. Ugyanakkor megköszönöm a
Polgárõrség minden eddigi tevékenységét, amellyel az iskolai
nevelõmunkát segíti.
A hónap közepén a Miskolci Televízió készített iskolánkról bemutató
mûsort. Tanulóink és kollégáink is élvezték a felvétel színességét és
izgalmát.
A mûsor elérhetõ a www.minap.hu/archivum weboldalon.
A tavaszi szünet után, április 26-tól indul az alsó tagozatosok
úszásoktatása /Miskolc, Kemény Dénes Uszoda/ ; iskolanyitogatóval
várjuk a bejövõ elsõsöket. Májusban a Kihívás Napjára és az Országos
Mérésre készülünk, illetve ebben a két hónapban visszük tehetséges
tanulóinkat a kistérségi tanulmányi versenyekre is.
Munkában, feladatokban, de jókedvben és akarásban sosincs hiány az
iskolában. Remélem, hogy a tanév végi ismertetõmben is sok jó hírrõl,
eseményrõl tudok Önöknek beszámolni.
A Húsvétvárás jegyében Kívánok mindenkinek az iskola minden
tanulója, dolgozója és a magam nevében elõre is Kellemes Ünnepet!
Mikitáné Újjobbágy Erzsébet ÁMK igazgató
· Megkezdjük a tavaszi kerti munkálatokat az Ovi-kertben. A
nagycsoportosokkal együtt (méretüknek megfelelõ szerszámokkal)
kialakítjuk az ágyásokat, és közösen ültetjük el a hagymát, borsót stb.
· Tavaszi sétát teszünk a tanösvényen, a természetben bekövetkezett
változásokat, a tavasz ébredését figyeljük meg.
· Március 20.-án tartottuk a 12. jótékony célú Óvodabálunkat.
Ezúton szeretném az Óvodai Szülõi Szervezet, a Nevelõtestület és
az Óvodás gyermekek nevében köszönetemet kifejezni
mindazoknak, akik részvételükkel vagy adományukkal
hozzájárultak bálunk sikeréhez, minek bevétele 150.000.- Ft
volt. A befolyt összegbõl az óvoda teraszát szeretnénk fedetté tenni.
· Március 23.-án lovas-fogattal tartottunk Ovi (-ba) csalogatót
községünkben, kis mûsorral és ajándékkal kedveskedtünk a leendõ
kis ovisoknak, és meghívót nyújtottunk át az Ovinyitogatóra.
· Húsvéti készülõdés. Március 29.-én nyílt nap alkalmával, a
szülõkkel közösen Húsvéti díszeket barkácsolunk ünnepi
hangulatban.
· Március 30.-án Vers- és mesemondó fesztiválra viszünk két ügyes
nagycsoportost, Hegedûs Orsolyát és Nagy Dorinát.
· Március 31.-én OVI - NYITOGATÓRA hívjuk az óvodába benövõ
apróságokat és szüleit, ahol betekintést nyerhetnek óvodánk
mindennapi életébe és szolgáltatásaiba. A néptáncbemutató és angol
dalok után együtt barkácsolhatnak az ügyes óvodásokkal húsvéti
díszeket.
Április:
· Bábszínházba látogatunk április 12.-én a Runcájsz címû elõadást
nézzük meg.
· Óvodai beiratkozás.
Idõpontja: 2010. április 19-21, reggel 8.00-15.00 óráig.
Óvodába beíratható az a gyermek, aki 2011. május 31.-ig tölti
be a 3. életévét.
Tanköteles korú gyermek: A gyermek abban az évben, amelyben az
5. életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától köteles óvodai
nevelésben részt venni. Kt. 24.§ /3/.
A beiratkozáshoz kérjük, hozza magával a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát.
Szeretettel várunk minden leendõ óvodást!
Tisztelettel: Tóthné Dudás Anikó Intézményegység vezetõ

