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Tisztelt Olvasó!
A Húsvéti Ünnepekre készülve szeretnék Önnek néhány
információval szolgálni köz(ös)ségünket érintõen.
A belsõ oldalakon a Sajókeresztúri Önkormányzat
Képviselõtestülete által elfogadott 2012-es évet
átfogó költségvetési rendeletet találhatja.
A gazdálkodást elõirányzó számok jól
mutatják, hogy az intézményi mûködést
biztosító források után elsõdlegesen az
augusztusi rendezvényünkre fókuszáltunk,
valamint a mûködési kiadások mellett
pénzmaradványt is képezzünk a jövõt
illetõen.
Az önkormányzati változásokat megelõzõ
évben szeretnénk a mûvelõdési házunkat felújítani,
a könyvtárat elköltöztetni, a tereinket legalább alapjaiban
megvalósítani.
A Szabadság utca és a Kossuth utca végéi partfal
pályázatból történõ felújítása az idei évünket érinti. A
nyárvégi programokra remélhetõleg elkészülnek.

A közmunkaprogram nehézkesen áll össze országszerte, a
kezdõ idõpontot nem tudjuk elõre kiszámítani. Jelenlegi
álláspont szerint június 1-jével indul a kistérségi
foglalkoztatás.
Addig 15 embert tudunk foglalkoztatni a Munkaügyi
Központ segítségével a Keresztúri Találkozóra való
tekintettel.
A Mûvelõdési Ház tetõhéjazatának cseréjére
közösségi munkát szeretnénk hirdetni a
lakosság közremûködésével. Az összefogást
május végére tervezzük.
Május 19-re országos Takarítási Napot
hírdetnek. Várjuk az önként jelentkezõket a
megszokott módon. Tavaszodik, melegszik
az idõ elkezdjük a virágosítást is, hogy újra
színesek legyenek a virágosládák.
Zárszóként Sajókeresztúr Önkormányzat
Képviselõtestülete nevében kívánok mindenkinek
Kellemes Húsvéti Ünnepeket! A fiúknak sok piros tojást, a
lányoknak sok locsolót, szép tavaszt!
Kollár Miklós polgármester

Sajókeresztúr Önkormányzatának 3/2012. (II.23.) számú rendelete az
önkormányzat 2012. évi költségvetésérõl
Az önkormányzat képviselõ-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a 2012. évi pénzügyi tervérõl
(költségvetésérõl) az alábbi rendeletet alkotja.
1.§ A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselõ-testületre, annak
bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési
szervekre (intézményekre) terjed ki.
2.§ A költségvetés bevételei és kiadásai
(2) A képviselõ-testület az önkormányzat 2012. évi
költségvetését:
204.305 E Ft Költségvetési bevétellel

204.305 E Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(3) Az 1.sz. melléklet tartalmazza az költségvetési
intézményrendet 2012.évre.
(4) A (2) bekezdésben megállapított költségvetési
bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások
jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten,
továbbá a finanszírozási célú mûveletek bevételeit és
kiadásait a rendelet 2.sz. melléklete alapján határozza meg
a képviselõ-testület.
(5) A mûködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
elõirányzatok mérlegszerû bemutatását önkormányzati
szinten a 2.a.,2.b.,2c.,2.d. melléklet valamint a 3.sz.és
4.sz. melléklet részletezi.
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3.§ A költségvetés részletezése

6.§ A költségvetés végrehajtásának szabályai

Az önkormányzat a kiadások között 22.980 e/Ft
céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés
jogát a képviselõ-testület fenntartja magának.

(1) Az önkormányzati szintû költségvetés végrehajtásáért a
polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok
ellátásáért a jegyzõ a felelõs.

A finanszírozási célú pénzügyi mûveletekkel kapcsolatos
hatásköröket a képviselõ-testület fenntartja magának.

(2) A Képviselõtestület a jóváhagyott kiadások közötti
átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2012. évben engedélyezett létszámát 37 fõben, a
közfoglalkoztatottak létszám-elõirányzatát 3 fõben
állapítja meg a képviselõ-testület.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek
gazdálkodásuk során kötelesek az ésszerû, takarékos
gazdálkodás követelményeit figyelembe véve az e
rendeletben foglaltakat betartani.

4.§ A létszámkeret részletes bontásban

7.§ Záró rendelkezések

A költségvetési létszámkeretet részletes bontásban a
rendelet 5.sz. melléklete tartalmazza

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követõ napon lép
hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától
kell alkalmazni.

5.§ Az elõirányzat felhasználási ütemterve
Sajókeresztúr, 2012. 02. 23.
Az önkormányzat 2012.évi elõirányzat –felhasználási
ütemtervét a rendelet 6.sz. melléklete tartalmazza.

5. sz. melléklet az 3/2012. (II.23.) sz. önkormányzati képviselõ-testületi
rendelethez

Sajókeresztúr Községi Önkormányzatnál 2012.
évben foglalkoztatottak létszámkerete
Szakfeladat száma és megnevezése

Létszám

562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
811000 Építményüzemeltetés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése
841402 Város- és községgazdálkodás mns szolgáltatás
851011 Óvodai nevelés, ellátás
852011 Általános iskolai tanulók oktatása (1–4. évf.)
852021 Általános iskolai tanulók oktatása (5–8. évf.)
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
869041 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás
889921 Szociális étkeztetés

1 fõ
2 fõ
4 fõ
1 fõ
5 fõ
1 fõ
2 fõ
6 fõ
4 fõ
6 fõ
1 fõ
1 fõ
1 fõ

Elsõ osztályosok beíratása Sajókeresztúrban
Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy a 2012/13. tanévben
tankötelessé váló tanulók beíratása Sajókeresztúrban 2012. április
26-án, 8,00 – 15,00 óráig, és április 27-én 8,00 – 12,00 óráig lesz,
Sajókeresztúr, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatt /az iskolában/.
Tankötelesek azok a gyermekek, akik 6. életévüket 2012. május 31ig betöltik és az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérték.
Tankötelessé válhat a szülõ kérésére az a gyermek is, aki a 6. életévét
2012. december 31-ig betölti.

Kollár Miklós sk. polgármester
Vécsei Vilmos sk. mb.jegyzõ
889922 Házi segítségnyújtás
890441 Közcélú foglalkoztatás
910123 Könyvtári szolgáltatások
Összes állandó létszámkeret:

1 fõ
3 fõ
1 fõ
40 fõ

w A 811000 Építményüzemeltetés szakfeladaton tervezésre
került létszám összetétele: egy fõ napközi otthonos
kisegítõ, egy fõ iskolatitkár és két fõ iskolai takarító.
w A 841401. Város– és közsséggazdálkodási mns
szolgáltatások szakfeladaton tervezésre került létszám
összetétele: egy fõ karbantartó, egy fõ falugondnok.
w A 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
szakfeladaton tervezésre került létszám összetétele: egy
fõ igazgatási fõelõadó, egy fõ igazgatási elõadó, egy fõ
pénzügyi fõmunkatárs és egy fõ pénzügyi elõadó, egy fõ
ügykezelõ.
w A 890441 Közcélú foglalkoztatás szakfeladaton
tervezésre került létszám összetétele: nyolc fõ hat havi hat
órás foglalkoztatásának teljes évre, nyolc órás
foglalkoztatottra átszámolt létszámátlag.

A tankötelezettség kezdetérõl az iskola igazgatója dönt, az óvoda
véleménye, ill. az illetékes Nevelési Tanácsadó szakvéleménye
alapján.
Felhívjuk a szülõk figyelmét, hogy a beiratkozáshoz vigyék
magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a
lakcímkártyát, valamint az óvodai szakvéleményt.
Kérjük a Kedves Szülõket, hogy a beíratási kötelezettségüknek a
fent megjelölt napokon és idõben szíveskedjenek eleget tenni.
Mikitáné Újjobbágy Erzsébet isk. igazgató
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6. sz. melléklet az 3/2012. (II.23.) sz. önkormányzati képviselõ-testületi rendelethez

2012. évi elõirányzat felhasználási ütemterv

Tisztelt Olvasók, kedves Szülõk
és Tanulók!

A nyolcadik osztályosoknál sikeresen lezajlott a felvételi
eljárás, bízunk benne, hogy minden tanulónk oda nyert
felvételt, amit elsõ helyre beírt.

Örömömre szolgál, hogy ismét hírt adhatok a község
iskolájában folyó szakmai munkáról.

Március 14-én tartottuk ismét községünk lakóinak
részvételével ünnepi mûsorunkat az Emlékmûnél, illetve a
Mûvelõdési Házban.

Legutóbb, decemberi híradásunk óta is sok színes
esemény, program fûszerezi a tanuláson kívül is
mindennapi életünket.
Január elsõ hetében fogadóórát tartottunk és lezártuk az
elsõ félévet.
Tanulmányi eredményünk a számok tükrében:
Félévkor

kitûnõ lett 18 fõ
jeles eredményt ért el 13 fõ
elégtelen osztályzatot kapott 12 fõ

Az elsõ félév folyamán 2 családból összesen 5 tanuló
esetében jeleztük az igazolatlan távolmaradást az iskolából,
számukra a családi pótlék folyósítása felfüggesztésre
került.
Február a farsangolás ideje volt. Idén elõször együtt
tartotta az alsó-felsõ tagozat. Jó hangulatban zajlott a
jelmezes felvonulás, és az azt követõ diszkó is.
Megköszönöm polgármester úr és a képviselõtestület
tagjainak a látogatását és részvételét a zsûrizésben, és hálás
vagyok a Szülõi Munkaközösség vezetõjének és aktív
tagjainak, hogy büfét mûködtettek és tombolát is tartottak.
Ebben a hónapban a tankönyvrendelést is elkészítettem. Itt
hívnám fel ismét a szülõk figyelmét, hogy azon
tanulóknak, akik nem jogosultak ingyenes tankönyvre, a
2012/13-as tanévben, a tankönyvcsomagot az elsõ tanítási
napon kell fizetni. (Számlaigényt kérem elõre jelezni!)

Közben folyamatosan készítették fel kollégáim a tavaszi
kistérségi tanulmányi versenyekre tanulóinkat. Helyesírási
versenyre Bõcsön, mesemondó versenyre Kisgyõrben,
matematika versenyre Ongán került sor. Megköszönöm,
hogy a település kisbusza rendelkezésre állt.
Mindezeken túl a tantestület és a sajókeresztúri csapat nagy
elánnal készül a Keresztúr Nevû Települések
Diáktalálkozójára, melynek elsõ napi akadályversenyét
(játékos szellemi és ügyességi játékok) mi rendezzük itt a
településünkön, 11 csapat részvételével, május 10-én. A
verseny 2. fordulója másnap Hejõkeresztúrban kerül
lebonyolításra.
A május még ezen túlmenõen is sok eseményt fog
tartalmazni: Anyák Napja, Kihívás Napja,
Hulladékgyûjtés, Országos Mérés, Osztálykirándulások,
Osztályozó vizsga, osztályozó értekezlet.
Tanévzáró ünnepségünket 2012. június 16-án, szombaton
fogjuk tartani.
Kérem addig is kísérjék figyelemmel az iskolában folyó
nevelõ-oktató munkát a település honlapján.
Húsvét közeledtével minden Olvasónak Kellemes
Ünnepeket kívánok magam és az iskola minden tanulója és
dolgozója nevében:
Mikitáné Újjobbágy Erzsébet iskola igazgató
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Köszöntöm a Kedves Olvasót!
Tájékoztatni szeretném Önöket a Csoda- Vár Egységes ÓvodaBölcsõde 2011/2012-es nevelési év második félévének
programjairól, az intézményátszervezés kezdeti tapasztalatairól.
Megköszönve fenntartónknak az Egységes Óvoda- Bölcsõde
intézményforma támogatását és létrehozását, csupa jó
tapasztalatot szeretnék önökkel megosztani. Büszkén számolhatok
arról, hogy a gondjainkra bízott bölcsisek napról napra többet
fejlõdnek, változnak. Alakul szobatisztaságuk, jó étvággyal,
önállóan esznek, megindul beszédük, vagy éppen egyre bõvül
szókincsük. Ittlétük formálja a közösséget, az óvodások
alkalmazkodó képességét, empátiás készségét. Személyes
példamutatásunkat követve segítik, óvják apróbb társaikat.
Létszámunkból adódóan családias, nyugodt és szeretetteljes
légkörben neveljük a ránk bízott kicsiket.
Január:
w Januárban Közlekedésbiztonsági Bábversenyen kiváló
eredménnyel szerepelt bábcsoportunk.
Február:
w Farsangi ünnepségünkön február 15.-én Bobó együttes vidám
mûsorral szórakoztatta a gyermekeket. Második alkalommal
nyitott formában szerveztük ezt a vidám ünnepet a Mûvelõdési
házban, a szülõk és gyerekek nagy örömére.
w A nagycsoportos gyermekeknek megkezdtük a számítógépes
képességfejlesztõ foglalkozásokat.
Március:
w Ajándékot készítettünk Nõnapra.
w Március 6.-án Bábszínházba vittük a gyermekeket a POM-POM
meséire, mely újszerû irodalmi élményt jelentett.
w Tavaszi kerti munkálatok megkezdése az Ovi-kertben.Március
15.-én zászlókkal díszítettük az emlékmûvet. Dallal és verssel
megemlékeztünk a hõs katonákról.
w Séta a tanösvényen, a természetben bekövetkezett változások
megfigyelése.
w 14. jótékony célú Óvodabál lebonyolítása március 10.-én. A
190.000.-forintos bevételünkhöz való hozzájárulást tisztelettel
megköszönjük.
w Célunk: levegõtisztító berendezések vásárlása és az udvari
munkálatok befejezése.
Április:
w Néptánc Gálára visszük a táncosokat.
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w Április 3.-án OVI - NYITOGATÓRA hívjuk az óvodába benövõ
apróságokat és szüleit, ahol betekintést nyerhetnek óvodánk
mindennapi életébe és tevékenységeinkbe.
w Húsvéti készülõdés. Április 4.-én nyílt nap alkalmával, a
szülõkkel közösen Húsvéti díszeket barkácsolunk.
w Szeretnénk megkezdeni az elõtetõ munkálatait, melyhez elõre
is köszönjük a segítõkész, ügyes apukák társadalmi munkáját.
w Április 22. Föld napja alkalmából az óvoda udvarának és
környékének szépítése. Tavaszi nagytakarítás.
w Nyílt képzõmûvészeti foglalkozáson együtt barkácsolnak
szülõk és gyerekek.
w A nagycsoportos gyerekekkel meglátogatjuk az iskolát, és részt
veszünk a 4. osztályosok óráján.
w Ajándék készítés Anyák napjára. Anyáknapi megemlékezés
lebonyolítása.
Május:
w Községi Gyermeknap május végén.
w Készülõdés az Évzáró ünnepségre, ami május 18.-án lesz a
Mûvelõdési házban.
w Felkészülés az Ovi-olimpiára.
w Családos délután az óvoda udvarán: fõzéssel, játékos
vetélkedõkkel.

Óvodai beiratkozás:
Ezúton értesítem a Tisztelt Szülõket, hogy az óvodai- és bölcsõdei
BEIRATKOZÁS idõpontja: 2012. április 24-25-én (kedd, szerda)
8.00 – 16.00 óra között lesz.
1. Óvodába felvehetõ az a gyermek, aki a harmadik életévét a
felvételétõl számított fél éven belül betölti. (2,5 éves) (Kt.24.§ (1)
bekezdés)
2. Bölcsõdébe felvehetõ az a gyermek, aki a második életévét
betöltötte és édesanyja rendelkezik munkáltatója igazolásával a
munkába állás idõpontjáról.
3. 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 kérem, hozza magával gyermeke születési
anyakönyvi kivonatát.
A közelgõ Húsvéti ünnepekre kollégáim és az óvodás gyermekek
nevében kellemes pihenést kívánok:
Tóthné Dudás Anikó Óvodavezetõ

1. Nem eszik a böjtölõk…
2. Locsolkodás „vize”…
3. Zelk Zoltán verses meséjében
ennyi nyúl szerepel…
4. Tojásfestõ eszköz…
5. Húsvét jellegzetes állata…
6. Lovat és tojást is lehet…
7. Húsvéti eledel…
8. Húsvétot megelõzõ idõszak…
9. Ezt is ünnepeljük Húsvétkor…
10. Fiúk húsvéti elfoglaltsága…
Megfejtés:
Lányok ajándéka a locsolásért.
Készítette: Tóthné Dudás Anikó

