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Tisztelt Olvasó!
Szeretettel köszöntöm önkormányzatunk negyedévente
megjelenõ Krónikájának hasábjain.
Az év vége felé közeledve szeretnék az éves eseményekrõl
beszámolót nyújtani.
Nehéz év van mögöttünk és még nehezebb áll elõttünk, de
reméljük, hogy a sok törvényi változás- ami az
önkormányzatokat érinti - könnyebbé teszi majd
a mindennapokat.
És egy kis visszatekintés 2011:
w Átadásra került a megújúlt orvosi
rendelõ és a védõnõi szolgálat
épülete.
w Átköltözött a Hivatal a felújított
épületbe, megszépült a Házasságkötõ terem, új arculatot kapott az
udvar.
w Megszerveztük a Keresztúr Nevû
Települések Szövetségének Taggyûlését
májusban.
w Fergeteges hangulatban telt el az idei Falunap.
w Részt vettünk a KNTSZ XII. Nemzetközi Találkozóján
Rákoskeresztúron, és elhoztuk a vándorzászlót.
w Felújításra került a Bábony patak hídja a Vis Major
keretbõl.
w Befejezõdött a legnagyobb beruházásunk Sajóecseggel
közösen. Megvalósult a szennyvízelvezetõ rendszer a
két községben, melyet már az olvasók jelentõs része
használ.

Kedves keresztúri polgárok!
Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével,
egy-egy pillanatra megállunk a rohanó világban és
számvetést készítünk az elmúlt évrõl. Felidézzük a
legszebb pillanatokat és minden szépséget, jóságot
elraktározunk a lelkünkben, hogy ebbõl meríthessünk erõt
az elkövetkezõ év napjaira is. Az ünnep hangulatában a
másik emberre figyelünk és arra gondolunk, hogy mit
nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak akik fontosak
számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk.
Nem drága ajándékok jelentik szeretetünket, hanem

A 2012-es évre is van már eredményünk:
w 42,5 Millió Forintot kaptunk a Szabadság utca teljes
felújítására (Járda, útpadka és új aszfaltszõnyeg)
valamint a Vízbetörés ellen védõ zsilip-és gátrendszer
kialakítására, befejezésére.
w Az év végén leszállítják a mûvelõdési ház tetõcserepeit,
melyet 50% támogatással vásárolhattunk meg.
w 5 beadott pályázatnak várjuk az eredményhirdetését.

Mindenki fél egy kicsit az új évtõl, mindig
van benne valami bizonytalan, valami
kiszámíthatatlan. Azt gondolom, hogy
a közös célok érdekében a
nagylétszámú összefogással
leküzdhetjük a problémáinkat,
megoldhatjuk az elsõ ránézésre
megoldhatatlannak látszó dolgokat.
Sok példa volt erre az elmúlt években
is és biztosan szükséges lesz rá 2012ben is.
Nagyon fontos megmérettetésünk a KNTSZ
XIII. Nemzetközi Találkozója augusztusban.
A megvalósításra kerülõ négy napos rendezvénynek már a
részfeladatokat vállaló csoportok részére kiosztásra
kerültek a feladatok. A csoportok vezetõi már januárban
szervezni fogják a megbeszéléseket. A megvalósításhoz
mindenkinek sok erõt, jó egészséget és kitartást kívánok.
Végül zárszóként Sajókeresztúr Község Önkormányzatának Képviselõtestülete nevében szeretnék mindenkinek
nagyon boldog, békés Karácsonyi Ünnepeket és sikeres,
boldog, egészségben gazdag Újévet kívánni.
Kollár Miklós polgármester
hogy önmagunkból mit adhatunk. Az az ember, aki
nemcsak saját magáért él, aki igazi harmóniát tud teremteni
belsõ világában, saját lelkében és a maga környezetében,
mindenekelõtt családjában, ami talán kisugározhat a
barátok, munkatársak felé is. Ahol harmónia, béke,
szeretet van, ott meghitt, bensõséges kapcsolatokra épülõ
közösséget lehet teremteni. Úgy gondolom, csak így tudjuk
az otthon melegét átvinni környezetünkre is, megélhetõvé
tenni, és jó lenne, ha ez végigkísérné életünk más napjait is.
Minden kedves olvasónknak kívánok békés, boldog,
élményekben gazdag karácsonyi ünnepeket!
Mikitáné Újjobbágy Erzsébet iskolaigazgató
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Sajókeresztúr Községi Önkormányzat Költségvetési
Koncepciója 2012. évre
KIADÁS

Eredeti ei
e Ft

I.

Bér jellegû kiadások
1. Rendszeres személyi juttatás

75 503
62 699

(Közalkalmazottak, köztistviselõk, MT. alá tart. munkabére)

2. Nem rendszeres személyi juttatások

6 952

(Étkezési tám., jubileumi jutalom, közlekedési költségtérítés)

3. Külsõ személyi juttatás

5 852

(Képviselõk tiszt. díja, jegyzõi- és intézményi megbízási díj)

II.

Munkaadókat terhelõ járulékok

18 923

(Tb járulék, munkaadói járulék, egyéb járulék)

III. Dologi kiadás
IV.

V.

Támogatás értékû kiadás államháztartáson belülre
1. Tám értékû pe átadás önkorm ktgvetési szervnek
2. Támogatásértékû kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak
Mûködési célú pe. átadás államháztartáson kívülre
1. Mûködési célú pe. átadás nonprofit szervezeteknek
- Sportkör támogatása
- Polgárõrség támogatása
- Községért Alapítvány támogatás

2. Mûk. célú pe átadás egyházak részére
VI. Felhalmozási célú támogatás
1. Elsõ lakáshoz jutók támogatása
VII. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
1. Közfoglalkoztatást helyettesítõ támogatás
2. Rendszeres szoc segély
3. Lakásfenntartási támogatás
4. Ápolási díj
5. Temetési segély
6. Egyéb rászorultságtól függõ ellátások

53 059
471
429
42
1 650
1 450
500
400
550

200
600
600
22 614
12 312
3 031
1 034
2 773
200
3 264

(átmeneti segély, közgyógy., beiskolázási segély)

VIII. Beruházás
1. Eszközbeszerzés

312
312

(Óvodai tejes hûtõ cseréje)

IX. Felújítás
1. Pályázati önrész

2 250
2 250

(Szabadság út rekonsrtukciója)

X.

Céltartalék

13 039

(szenyvízberuházás, egyéb beruházások)

KIADÁS összesen

188 421
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Sajókeresztúr Községi Önkormányzat Költségvetési
Koncepciója 2012. évre
BEVÉTEL
I.

Eredeti ei
e Ft

Mûködési bevétel
1. Intézményi mûködési bevétele (étkezési térítési díjak)
2. Támogatás értékû mûködési bevétel
A) Központi kv.szervtõl átzvett/közhasznú tám/
B) OEP-tõl átvett pénzeszköz /Védõnõi szolgálat.Iskola eü.ell./
3. Önkormányzat sajátos mûk.bevétel
A) Helyi adók
- Magánszemélyek kommunális adója
- Iparûzési adó
- Építményadó

B) Átengedett központi adók
- SZJA. helyben mardó rásze
- SZJA. jöv.különbség mérséklése
- Gépjármû adó

90 261
8 728
5 860
2 476
3 384
75 673
36 700
7 700
13 000
16 000

38 973
11 934
17 039
10 000

II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatás
A) Normatív támogatás
B) Normatív kötött felh. támogatás.

67 300
67 300
15 705
51 595

III. Várható pénzmaradvány

30 860

BEVÉTEL össszesen

188 421

Tisztelt Olvasók, Kedves
Szülõk és Tanítványok!
Az esztendõ lezárásakor az iskolai élet eseményeirõl
kívánjuk tájékoztatni a Hírmondó olvasóit, községünk
lakóit!
A kötelezõ tanórai foglalkozásokon túl igyekszünk
tartalmas délutáni elfoglaltságokat nyújtani angol, tánc és
magyar szakkör keretében, illetve lehetõséget nyújtunk a
mindennapos iskolai sportfoglalkozásokra is.
Tanulóinkat kirándulni, kiállításokra, színházba vittük.
Nevelésünkben nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartás kialakítására, ezért szelektív
hulladékgyûjtést tartunk minden õsszel és tavasszal. Az
osztályközösségek teadélutánt, játszóházat tartottak,
decemberben pedig Mikulás diszkón táncolhattak.
Igyekszünk lehetõséget teremteni rá, hogy körzeti
versenyeken is megmutathassák gyermekeink szaktárgyi
felkészültségüket, de házi versenyeket is lebonyolítunk
több tantárgyból is a tanév során alsó és felsõ tagozatban
egyaránt.
Nyolcadikosaink eredményes felvételizéséhez magyar

nyelv- és irodalom, valamint matematika tantárgyból
felvételi elõkészítõ órákat tartunk az 1. félév során.
Mindezeken túl számos alkalommal hívtuk és vártuk
községünk érdeklõdõ lakóit nemzeti ünnepeink
megünneplésére is.
Ehhez kapcsolódóan ezen újság hasábjain belül is
tisztelettel invitálok minden kedves olvasót hagyományos
évzáró Karácsonyi Gálamûsorunkra 2011. december 20án, kedden délután 5 órától a Mûvelõdési Házba.
Mikitáné Újjobbágy Erzsébet iskolaigazgató
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Tisztelt sajókeresztúri Lakosok,
Kedves Szülõk és Gyermekek!
Köszöntöm a Kedves Olvasót, tájékoztatni szeretném Önöket
a Csoda- Vár Egységes Óvoda- Bölcsõde 2011/2012-es
nevelési év elsõ félévének programjairól és egyúttal örömmel
értesítem az érdeklõdõket, hogy óvodánk 2011. szeptember
01.-tõl „Egységes Óvoda- Bölcsõde" intézményként
mûködik. Ez azt jelenti, hogy betöltött 2 éves kortól
felvesszük a dolgozó szülõk gyermekeit óvodába. A
szobatisztaság nem feltétel, mert szakképzett gondozónõ
látja el a 3 év alatti kicsiket.
Ennek is köszönhetõen 37 gyermek gondozását-nevelését
bízták ránk szülei, ebbõl öten bölcsõdés korú apróságok.
Januárban testvérpár érkezését várjuk, majd folyamatosan
három bölcsist fogunk szoktatni. Év végére így várhatóan 42en leszünk.
Büszkén számolhatok be arról, hogy a Csoda- Vár Egységes
Óvoda- Bölcsõdében a 2011/2012-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.
w Augusztus 30.-án tartottuk meg Tanévnyitó nevelési
értekezletünket, ahol megbeszéltük az elõttünk álló év ránk
váró feladatait, kijelöltük a felelõseit.
w Szeptemberben a logopédus néni felmérte a beszédhibás
gyermekeket, akiket hetente egy alkalommal fejlesztésben
részesít.
w Az iskolával közösen megrendezett Hulladékgyûjtés során
az aktív szülõk 7.800.-forinttal gazdagították az óvodát.
w Az õsz témakörén belül ízletes gyümölcssalátát
készítettünk az otthonról behozott gyümölcsökbõl.
w Ovi - kertünk õszi munkálatait a gyermekekkel közösen
elvégeztük, betakarítottuk és elfogyasztottuk terméseit.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

w Szeptember- október hónapban megvásároltuk az udvari
elõtetõ építõanyagát (két év óvodabáli bevételbõl), minek
munkálatait kora tavasszal folytatjuk. Itt szeretném elõre
megköszönni a segítõkész apukák felajánlását és az
Önkormányzat tervezési és pénzbeli segítségét.
w Szeptember 28.-án 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 23.-án két tehetséges óvodás vett részt a már
hagyományosan Felsõzsolcán megrendezésre kerülõ Versés mesemondó fesztiválon. Büszkeségeink Perédi Réka és
Nagy Vencel.
w December 1.-én a Csiribiri együttes Mikulás mûsorral
szórakoztatja a gyermekeket.
w Fenntartónknak köszönhetõen a gyermekek csodálatos
karácsonyi ajándékot kapnak, régi udvari játékainkat új,
biztonságos játszótér váltja fel.
w Karácsonyra készülõdve pezseg az élet intézményünkben.
Hónap elején mézeskalácsot sütünk a gyermekekkel
közösen. December 16.-én bensõséges légkörben
ünnepeljük a szeretet ünnepét, együtt díszítjük fel a fát,
majd Jézuska meghozza a várva-várt ajándékokat.
w December 19.-én nyílt napra hívtuk a szülõket, a már
hagyománnyá vált közös családi barkácsolásra. Változatos
technikák elsajátítása során különleges Karácsonyi
díszeket készítenek a szorgos kezek. 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
Óvodavezetõ

1. Szeged híres étke…
2. Amerika egyik jelentõs ünnepe…
3. Hózuhatag a hegyekben...
4. Karácsonyi sütemény...
5. Mennybõl az….. (Karácsonyi ének
folytatása)
6. Jézus születési helye...
7. Fagyos növény!
8. Havon siklik...
9. Kiflibõl öntik…
10.Bükkszentkereszt téli versenye…
11.Kandallóban fûtünk vele…
12.Három király egyike…
13.December 24.-én díszítjük…
o
14.Túlhûlt köd, vagy esõcseppek 0 C
alatti kristályos rétege…

