
www.kistokaj.hu

2014. december

TÚRÓCZY ZOLTÁN: TANÁCS

Ma még Tied körülötted minden, 
Adhatsz belőle, adj hát, kinek nincs, 
Mert jön egy nap, talán nemsokára 
S kihull kezedből minden földi kincs. 

És nem lesz tied többé semmi sem. 
Tollad, virágos párnád másra vár, 
Mit maga köré épített egy élet, 
Nem lesz több mint összeomló kártyavár. 

Ma szólhatsz még jóságos, meleg szóval 
Testvéredhez, ki szenved, szomorú, 
Vigaszt hoz szavad zengő muzsikája 
S tán rózsát hajt egy töviskoszorú. 

Hajolj hát hozzá, amíg beszélsz, 
Harmatként hulljon szerető szavad, 
Mert jön egy nap, hogy elnémul az ajkad 
És soha többé szóra nem fakad. 

Ma kezed még erős, a lábad fürge, 
Szolgálhatsz szegényt, árvát, beteget, 
Ma törölhetsz verejtéket, könnyet: 
Óh, most segíts, ha teheted! 

Mert jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan, 
Mindegy, hogy ősz lesz, tél, vagy koranyár, 
Mert nincs több időd, s amit meg nem tettél, 
Azt nem teszed meg többé soha már. 

De ma még Tied körülötted minden, 
És adhatsz... Adj hát annak, kinek nincs! 
Hisz jön egy nap, talán nemsokára, 
S kihull kezedből minden földi kincs. 

Csak az lesz Tied, amit odaadtál, 
Csak az, mi minden kincsnél többet ér: 
A tett, a szó, mit szeretetből adtál, 
Veled marad, s örökre elkísér...

A TARTALOMBÓL

Képviselő-testület
Közmeghallgatás
Önkormányzati gazdálkodás
Karácsony
Közösségi programok
Kerékpáros létesítmény 
Az egészségügyi alapellátás fejlesztése
Anyakönyvi hírek

KARÁCSONY

A Karácsony várakozó csendje, öröme, ked-
ves szokása az igazat hozza vissza és mutatja 
föl. Az örök szépséget, ami csak gyermeksé-
günk világában található meg. Újra és újra 
oda kell visszamennünk, abban a fényben 
merítkeznünk, szeretnünk. Csak a szeretet-
ben születhet újjá az életünk, az őrlő napok és 
órák helyébe lépő végtelen türelemben.

Ezért én most Karácsonykor egy kis csön-
det szeretnék magam körül. Nem a tehetet-
lenség vagy a befejezettség hangtalanságát, 
hanem azt a fajta csöndet, amelyben lehet 
gondolni a holnapra is. Egy kis csöndet sze-
retnék magamban, idegeimben: olyat, amely-
ben egyhuzamban végiggondolható a megélt 
gondolat, a megtett tett, csöndet szeretnék, 
kéztördeltség, sietség, félelmek és összerándu-
lás nélküli csöndet.

Ahogy az évek fogynak, egyre jobban meg-
érint és motoszkál bennem egy halk, minden 
mástól elvonatkoztatott reménykedés, hogy a 
dolog itt, velünk nem ér véget, tovább tart, 
mint ez a rövid ciklus, amit gyönyörű és buta 
dolgokkal, fájdalmakkal és boldogsággal re-
méltünk eltölteni.

Várady Judit

Istentől Áldott, 

Békés Karácsonyt 

és sikerekben gazdag, 

Boldog Új Esztendőt kívánok 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

7. számú választókörzet 

minden lakosának!

Tállai András
államtitkár

országgyűlési képviselő
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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
TISZTELT KISTOKAJI LAKOSOK!

Köszönetemet fejezem kik mindazoknak, akik az 
október 12-én megtartott önkormányzati választá-
son megjelentek és szavazatukkal döntöttek arról, 
kiknek adnak bizalmat az elkövetkezendő 5 évben 
a helyi önkormányzat hatáskörébe utalt ügyek terén. 
A választók és a megválasztottak felelősségét nem 
szükséges hangsúlyozni, mindannyian tudjuk, hogy 
Kistokaj jövőjét alapvetően meghatározza az a tény, 
hogyan döntünk az adófi zető állampolgárok után 
megállapított normatíva, a helyi adókból befolyt 
bevételek, a felhalmozási pénzmaradványok felhasz-
nálásáról, milyen adókat vetünk ki.

Bízom benne, hogy a megválasztott képviselő-tes-
tület minden tagja lelkiismeretesen látja el feladatait, 
jó együttműködéssel, aktív munkával, számot adva a 
választóiknak.

Köszönöm mindazoknak, akik szavazatukkal tá-
mogatták polgármesterré választásomat. Igyekszem 
legjobb tudásom szerint szülőfalum javára fordítani 
eddigi tapasztalataimat.

Az önkormányzat mozgásterét behatárolják a 
rendelkezésre álló források, pályázatokból megvaló-
sítható fejlesztési lehetőségek. 2015 májusától vár-
hatóak az új pályázati kiírások, addig el kell készí-
tenünk a település fejlesztési stratégiáját, és minden 
bizonnyal az eddigi pályázatok utóellenőrzésére is 
számíthatunk az első félévben.

A legfontosabb megoldandó feladatok közé tar-
tozik a csapadékvíz elvezetése, az utak, járdák fel-
újítása. Sajnálatos módon 2014-ben nem kapott 
önkormányzatunk abból a 44 milliós forrásból, 
amelyet az adósságkonszolidációban nem részesülő 
önkormányzatok kaphatnak. A tervek szerint ebből 
szeretnénk a járdákat felújítani, a családsegítő és a 
községháza épületét korszerűsíteni. 

Nehéz év elé nézünk, hiszen a szociális ellátások 
terén várható a legnagyobb változás. A Képviselő-
testület nem kívánja új adókkal sújtani az itt élőket, 
az eddigi adóterhek mellett mást nem tervez. A té-
rítési díjakat nem emeljük, a bérleti díjakat is csak 
minimális mértékben.

A szociális ételkihordás meglehetősen sokba ke-
rül az önkormányzatnak, de amíg erre módunk 
van, folytatjuk az eddigiek szerint, ezzel segítve az 
idősebbeket. A takarékossági intézkedések betartá-
sát fi gyelemmel kísérjük, a működési költségeket 
csak korszerűsítéssel tudjuk tovább csökkenteni. A 
közvilágítás terén szolgáltató-váltásra került sor, a 
kedvezőbb árajánlatot fogadtuk el. A teljes közvilá-
gítás korszerűsítését EBRD támogatásból szeretnénk 
megvalósítani, a tervkészítésnél tartunk.

Továbbra is szívesen vesszük a lakossági bejelen-
téseket, igényeket, még, ha nem is tudjuk a prob-
lémákat megoldani azonnal, de jó alapot képeznek 
a lakossági igények egy új fejlesztés beindításánál, 
pályázati helyzetelemzésnél. A saját forrás, önerő to-
vábbra is rendelkezésre áll majd a 2015. évi költség-
vetésünkben, elsősorban a munkahelyteremtő be-
ruházásokra, meglévő épületeink energiatakarékos 
működésére és a csapadékvíz elvezetésére szeretnénk 
pályázni.

Településünkön a közösségi élet megújult, kö-
szönhetően az építő közösség pályázatunknak is. 
Örömmel tölt el, hogy az Ezüstfény Nyugdíjas 
Klub, a Sportegyesület, a Polgárőr Egyesület, a 
Cserkészcsapat, a jóga, a zumba, szabás-varrás cso-
port, a Baba-Mama Klub, az egyházak vezetőire és 
gyülekezeti tagjaira, az intézményeink dolgozóira 
(óvoda, iskola, egészségügyi és szociális szolgálat, 
hivatali munkatársak, IKSZT) számíthattunk min-
den rendezvényünkön. Köszönöm felajánlásaikat, 
szervezésüket, munkájukat, értékes szolgálatukat. A 
település parkosításának, tisztaságának megőrzésén 
fáradozók, a közösségért aktívan együttműködők 

segítségére a továbbiakban is számítok. 
A közmunkásokat igyekeztünk bevonni nemcsak 

a munkába, hanem a rendezvényeken való részvé-
telbe is. Köszönet azoknak, akik tisztességgel vé-
gezték a rájuk bízott feladatokat. Sajnálatos, hogy 
akik életviteli problémákkal küzdenek, nem képesek 
megfelelő színvonalú munkavégzésre. Az új szociális 
intézkedések következtében egyre nehezebb lesz éle-
tük, nekik is akarniuk kell a pozitív változást életvi-
telükben, mert segítséget is csak akkor remélhetnek. 

Kérem a közösség támogatását e téren is.
Az adventi alkalmakat 2010-ben kezdtük közösen 

megtartani a településünkön működő négy egyház-
zal (görög, római katolikus, metodista, református 
gyülekezettel). Azóta évről évre egyre tartalmasabb 
lélekemelő közös igehirdetésen és szeretetvendégsé-
gen vehetünk részt. Köszönöm mindazoknak, akik 
süteményekkel, forró teával és forralt borral látták 
el az összegyűlt közösséget. Ugyancsak köszönöm 
Birkás Lászlónak a rendszeres hangosítást, a villany-
szerelő, „világosító” csapatnak (Balogh József, Pánc-
zél Géza, Bernáth Csaba, Tarsoly Lajos) a munkáját, 
Tarsoly-Tóth Erikának és Nagy Károlyné Zsuzsa 
cserkészeinek a szervezést, valamint az Eszterházy, 
a Református Kórusnak és az Ezüstfény Nyugdíjas 
Klubnak a fellépést.

Forrongó világunkban mi is adhat megnyugvást, 
biztonságot, erőt számunkra? Ki-ki hite szerint kere-
si a megoldásokat egyedül vagy szerettei, baráti kö-
rében, gyülekezetekben, építő közösségekben. Pró-
báljuk meg leküzdeni ítélkezésünket, Csaba testvér 
szavaival „kiszeretni a jót” egymásból az ünnepeken 
túl a hétköznapokban is.

Áldott Karácsonyt és bőséget, békés, örömökben 
gazdag újesztendőt kívánok Mindenkinek Isten 
áldásával.

Ambrus Gyöngyi
polgármester
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Karácsony

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK

Az elmúlt hónapok programjai  számos kikapcso-
lódási lehetőséget kínáltak kicsiknek, nagyoknak és 
szépkorúaknak egyaránt. A szeptember 27-i Mihály 
napi mulatság, a Szüreti bál, vagy a fi ataloknak szer-
vezett Halloween party mind azt a célt szolgálta, hogy 
hasznos időtöltést kínáljon a kikapcsolódni vágyóknak. 

Az IKSZT rendezvények látogatottsága változó, ám a 
decemberi hónap kínálta alkalmak, az Adventi Családi 
Nap és az Adventi Gyertyagyújtás alkalmai a közös vá-
rakozás, megszólította a  korosztályokat.

A közösségépítés községünkben mára már nem csak 
egy „bárcsak megszületne” érzés és állapot, hanem szép 
eredmények támasztják alá, elindult valami  telepü-
lésünkön. Ilyen kis közösségek a baba-mama klub, a 
nyugdíjas klub, a cserkész közösség, a varrós klub, az 

alakformáló torna, a zumba és a jóga csapatai. A Közös-
ségek Karácsonya rendezvény mindezeket a csapatokat 
és azokat az embereket, közösségeket szólította meg, 
akik segítették, támogatták, vagy szervezték a rendez-
vényeket.

Bízom benne, hogy a meglévő csapatok számban is 
tovább gyarapodnak majd és rajtuk kívül újabb kis kö-
zösségek születnek még Kistokajban.

Tarsoly-Tóth Erika
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POLGÁRMESTEREK VIL ÁGTAL ÁLKOZÓJA
2014. június 28-án délelőtt a Gödöllői Királyi Kastélyban plenáris üléssel megnyílt a 

Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozója.
„1996-ban találkoztunk először azzal a céllal, hogy erősítsük a magyarországi és a határo-

kon túli magyar települések összefogását, lehetőséget nyújtsunk a tapasztalatcserére, bővítsük 
a testvérvárosi kapcsolatokat és a kiértékeljük, hogyan változott az önkormányzatok helyzete 
a rendszerváltozás után – mondta köszöntő beszédében Gémesi György, a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetsége elnöke, Gödöllő polgármestere.

Gémesi György kijelentette: a világon mindenütt működnek önkormányzatok, azoknak 
helye van a demokratikus berendezkedésű országokban.

Szólt az elmúlt évtizedekben bekövetkezett változásokról, mint mondta, az Európai Uniós 
tagság, a bekapcsolódás a Régiók Bizottsága munkájába új lehetőségeket nyitott meg az ön-
kormányzatok számára. „Az önkormányzatok mellett megmaradtak a polgármesterek, akik a 
közösséget szolgálják. Nélkülünk nem működik sem a település, sem a térség, sem az ország, 
de még az Európai Unió sem. Ez a mi erőnk, de a mi felelősségünk is” – jelentette ki Gémesi 
György.  

A  plenáris ülés Polgármesteri Ezüstlánc díjak átadásával folytatódott. A kitüntetésben Dr. 
Prozlik László, Gádoros és Ember Balázs, Kisdobrony (Kárpátalja) polgármestere részesült.

Délután három szekcióülés várta az érdeklődőket, a települések fenntartható fejlődése, a 
visegrádi országok önkormányzati szövetségei és testvérvárosai, valamint településüzemel-

tetés, közszolgáltatás, energiapolitika, környezetvédelem témakörökben. A Magyar Önkor-
mányzatok Szövetsége által szervezett rendezvény fővédnöke Dr. Paczolay Péter, a Magyar 
Alkotmánybíróság elnöke.

Közszolgáltatási, energiapolitikai és környezetvédelmi kérdésekről egyaránt szó esett a 
településüzemeltetési szekció ülésén. A Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnökének vezetésével meg-
tartott tanácskozás első részében Gyenes Szilárd, a Zöld Híd Régió Kft. ügyvezető igazga-
tója, Ambrus Gyöngyi, Kistokaj Község Polgármestere és Ceglédi Rudolf, Zenta község pol-
gármestere tartott előadást, majd a résztvevők megismerkedhettek a városüzemeltetéshez 
kapcsolódó legújabb technológiákkal, fejlesztésekkel. Településüzemeltetés, közszolgáltatás, 
energiapolitika és környezetvédelem

A Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozója második napjának plenáris ülésén a nem-
zetközi kapcsolatok jelentőségét   tárgyalták az egybegyűltek. Elsőként azokat a résztvevő-
ket köszöntötte Gémesi György, a MÖSZ elnöke,  akik valamennyi találkozón részt vettek, 
majd Mikola István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikai és nemzetközi 
együttműködésért felelős államtitkára, Markkula Markku, az EPP – EU Régiók Bizottsága 
alelnöke és H. E. Aliaksandr Khainouski, a Belarusz Köztársaság magyarországi nagykövete 
tartott előadást. 

A világtalálkozó zárónyilatkozatának ismertetése után Polgármesteri Aranygyűrűt adtak 
át Dr. Nagy Gábor Tamásnak, Budavár, Berencsi Bélának, Ibrány és Zagyi Istvánnak, Détér 
(Felvidék) polgármesterének.

Forrás: http://www.moszlap.hu/hu/content/2014?menu=4

Tájékoztatás

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S 
K I S T O K A J  2 0 1 4 .

A közmeghallgatás célja, jelentősége: Jogszabály írja 
elő,évi egy alkalommal kötelező. Célja a lakosság tájékoz-
tatása; a lakosság véleményt mondhat a napirendekkel 
kapcsolatban, kérdéseket tehet fel, javaslatokat tehet. 

Napirend
•  Tájékoztatás az Önkormányzat
   I. féléves gazdálkodásáról
• A négyéves ciklus összegezése
• A Képviselő-testület és a Bizottságok
  működésének ismertetése
• Tájékoztatás az intézmények működéséről
Pénzügyi mérleg 2010
• Felhalmozási maradvány 22.765 eFt
• Működési pénzmaradvány  26.349 eFt
• Összesen  49.114 eFt
Pénzügyi mérleg 2011
• Nyitó pénzkészlet  49.114 eFt
• Záró pénzkészlet   8.673 eFt
Pénzügyi mérleg 2012
• Bevételek    562.054 eFt
• Kiadások    530.290 eFt
• Nyitó pénzkészlet     8.673 eFt
• Záró pénzkészlet     40.437 eFt 
Pénzügyi mérleg 2013
• Bevételek   429.966 eFt
• Kiadások   406.543 eFt 
• Nyitó pénzkészlet    40.437  eFt
• Záró pénzkészlet     63.860  eFt 
Pénzügyi mérleg   2014. június 30.
• Bevételek    159.198 MFt
• Kiadások  143.851  MFt
• Nyitó pénzkészlet    63.860  eFt
• Záró pénzkészlet 06.30.    79.207  eFt

Beszámoló az Önkormányzat működéséről,
pénzügyi helyzetéről

A gazdálkodás jellemzői:
• Időarányos teljesítés 
• Pályázatok utófi nanszírozása MVH
• ÁFA befi zetések, ÁFA-előleg igénylések Költségve-

tési egyensúly, likviditás fenntartása
• Pályázatok fi nanszírozása, óvoda, orvosi rendelő, 

MVH falumegújítás, mikrobusz, IKSZT működés, 
Hejő meder rekonstrukció - fenntartás, TÁMOP pályá-
zatok, kerékpáros létesítmény 

• Feladatfi nanszírozás (kötelező és önként vállalt fel-
adatok: Bursa, szoc. Étk. kiszállítás)

Bevételi források 2014. jún. 30-ig
Az önkormányzatok sajátos működési célú bevételei 
• a helyi adók éves előirányzata  60.300 eFt
        teljesítés 42.670 eFt 
• Működési célú bevételek államháztartáson belül:   

   61.789 eFt
• Talajterhelési díj, kommunális adó,
   építményadó (tópart)

Támogatások, használati díjak
• ÖNHIKI  7,7 MFt, 13,3 MFt
•  START munkaprogram munkabér, munkaeszkö-

zök, betonkeverő, rázóasztal, térkő-gyártás

• Telecont tulajdonrész
Alapelvek
• takarékosság, költséghatékony működés, forráshi-

ány-kezelés, likviditás fenntartása,
• színvonalas óvoda-bölcsőde, 
• racionalizált intézményműködtetés (ÁMK, köz-

munka, energiafelhasználás csökkentése, beszerzések, 
szolgáltatások fenntartói szintű összevonása),

• adóterhek, szociális juttatások előző évi szinten 
tartása,

• pályázati források bevonása 
Fejlesztések
•  Települési közvilágítás korszerűsítése EBRD támo-

gatás
• Fotovoltaikus rendszerek fejlesztése
•  Adósságkompenzációban nem részesült települések 

fejlesztési támogatása 44 MFT
•  Önkormányzati tulajdonban lévő utak, járdák 

helyreállítása, parkolók (pályázat+önerő)
• Csapadékvíz-elvezetés (pályázat+önerő)
•  Az intézmények akadálymentesítése, hőszigetelése, 

energetikai korszerűsítése
• Iskolaudvar bővítése telekvásárlás (saját forrásból)
•  Tó, tópart rendezése telekvásárlás (3 telek saját for-

rásból)

Pályázatok, fejlesztések
Hejő rehabilitáció  81    MFt
IKSZT   53    MFt
Óvodafejlesztés
(ÖNHIKI 13,3 MFt) 108  MFt
Falumegújítás   9,5   MFt 
Egészségügy fejlesztése 57    MFt
Kerékpárút   193  MFt
Kiegészítő támogatás 25    MFt
Eu Önerő Alap + 21 MFt 24,6 MFt
Mikrobusz  10    MFt
Munkahelyteremtés                   7      fő 

Megoldandó feladatok
 15 új projektötlet 2014-20 fejlesztési időszak
 csapadék-vízelvezetés – tervek és kivitelezés -, 
  középületek hőszigetelése, energetikai korszerű-
sítés
 geotermikus energia felhasználása, 
 világítás korszerűsítése, 
  Utak, járdák javítása, aszfaltozása, tópart, közmű-
hálózat fejlesztése
  közlekedésbiztonság növelése, bűnmegelőzés, va-
gyonvédelem, 
  közösségi terek kialakítása, parkosítás, környezet-
védelem
  közoktatás-fejlesztés, idősek napközi otthona/
szociális otthon, szociális ellátás
  helyi piac, helyi termékfesztivál, közösségi prog-
ramok,
 tájékoztatás fejlesztése, PR
  együttműködések, partnerség (egyházak, civil-
szervezetek: alapítványok, Ezüstfény Nyugdíjas-
klub, Baba-Mama Klub, Sportegyesület – Íjász, 
Foci Szakosztály, Cserkészek) 
 fenntartható fejlődés
  Játszótéri játékok fogyasztóvédelmi ellenőrzése, 
javítás

A Képviselő-testület és a bizottságok
Testületi ülések száma: 18 ebből 8 tervezett 10 rend-

kívüli ülés
A testület 187 határozatot hozott, 10 rendeletet alkotott
Bizottsági ülések száma:   14 ülés
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság    4 ülés
A Szociális és Kulturális Bizottság  10 ülés
Ügyiratok főszámon: 971
Ügyiratok alszámon: 3512 iktatott ügyirat 

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S E K
Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Települési 

Önkormányzatok Országos Szövetsége, KIMISZ, BM, 
Bükk-Mak Leader Egyesület, társulások, GeoNord 
Klaszter

Tájékoztató az intézmények működéséről
Polgármesteri Hivatal átszervezése, Járási Kormány-

hivatal
Köznevelési intézmények átszervezése, jogszabályvál-

tozás ÁMK, önálló óvoda 4 csop., konyha, IKSZT 
Az iskola állami fenntartásba került, a működés is, 

KLIK, tankerület, működési szerződés, költségmegosz-
tás, karbantartás

Fejlesztések: Ebédlő bútorai, edények, tányérok vá-
sárlása, udvar bővítése, járda felújítása, parkoló kialakí-
tása, iskolai programok támogatása

Óvodai, bölcsődei létszám stabil, indokolt volt a bő-
vítés, új csoportszobák kialakítása 

Megújuló udvar, csapadékvíz elvezetése – új udvari 
játékok

Csoportszobák, öltözők, elkülönítő, nevelői, vezetői 
szoba, konyha, bölcsődei tejkonyha, mosléktároló, aka-
dálymentesítés

Konyha kapacitása: 300 fő intézményi, szociális ét-
keztetés

I K S Z T
Cél:  a lakossági kulturális igényeinek kielégítése, kö-

zösségépítés, szolgáltatás
5 MFt Építő közösségek Kistokajban, a programok 

látogatottsága - hirdetés
A nyugdíjas klub aktív tagjainak rendszeres foglalko-

zásai bálok, kirándulások, más klubok meghívásai
Új foglakozások: nyelvtanfolyamok, alakformáló tor-

na, szabás-varrás, életmentés, egészségmegőrző progra-
mok MISEK – szűrővizsgálatok, író-olvasó találkozók, 
kreatív vásár, baba-börze, a baba-mama klub foglalko-
zásai, fi lmklub, utazások 

Miskolci Kistérség Többcélú Társulá-
sa – megszűnés, átalakulás két társulás
Miskolc Környéki Társulás

Belső ellenőrzés Start munkaprogram, Gyermek és 
ifj úságvédelem, családsegítés

Házi gondozás, jelzőrendszeres ellátás

A közmeghallgatásra prezentáció készült, a fenti váz-
lat alapján került sor a részletes beszámolóra.

Kistokaj, 2014. október 7.
   Ambrus Gyöngyi

polgármester
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Tájékoztatás

A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MŰKÖDÉSE

Előzmény: Sajópetri Község Önkormányzata kinyil-
vánította azon szándékát, hogy Kistokaj Község Önkor-
mányzatával közös hivatal létrehozását kezdeményezi. A 
2000 fő alatti lakosságszámú települések önálló hivatalt 
nem működtethetnek, csatlakozniuk kell szomszédos 
települések valamelyikéhez.

Törvényi háttér: Mötv.85. § 
(7) A városi, valamint a kétezer főt meghaladó lakos-

ság számú települési önkormányzat képviselő-testülete 
nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal lét-
rehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a 
vele határos település kezdeményezi. 

Mindezek fi gyelembe vételével került sor a közös 
hivatal létrehozására. Kizárólag a hivatal dolgozóinak 
bére (bérjellegű kifi zetések, járulékok, cafetéria) és a do-
logi kiadások képezik a közös hivatal működését szol-
gáló közös költségvetést, az önkormányzatok önállóan 
gazdálkodnak és intézményeik továbbra is önállóan 
működnek. A segélyezés, közmunkaszervezés Sajópetri 
Község Önkormányzatához tartozik továbbra is. 

Kivonat a Megállapodásból:
Önkormányzatok az Mötv. 85.§. (1)-(2) bekezdésé-

ben előírtak teljesítése érdekében, önkéntes és szabad el-
határozásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, 
a feladatok hatékony ellátása érdekében, hozzák létre a 
közös önkormányzati hivatalt, határozatlan időre 2015. 
január 1-jétől. 

Önkormányzatok a közös önkormányzati hivatal 
működésének fi nanszírozása kapcsán alapelvként rög-
zítik, hogy egyik önkormányzat sem juthat a hivatal 
fenntartása során a másik önkormányzat terhére anya-
gi-gazdasági előnyhöz. 

A közös önkormányzati hivatal elnevezése:  Kisto-
kaji Közös Önkormányzati Hivatal

A közös önkormányzati hivatal székhelye: 3553 Kis-
tokaj, Széchenyi utca 43.

A közös önkormányzati hivatal állandó kirendeltsé-
ge: 3573 Sajópetri, Dózsa Gy. út 66. 

 Önkormányzatok a közös önkormányzati hivatal 
felépítését az alábbiak szerint határozzák meg: 

A közös önkormányzati hivatal (székhely és kiren-
deltség) működéséhez szükséges tárgyi feltételeket az 
Önkormányzatok az alábbiak szerint biztosítják: 

A közös önkormányzati hivatal ingatlannal nem 
rendelkezik. A közös önkormányzati hivatal székhelyé-
nek hivatalában lévő ingatlan és ingó vagyon Kistokaj 
Község Önkormányzatának tulajdona, kirendeltségen 
lévő ingatlan és ingó vagyon Sajópetri Község Önkor-
mányzatának tulajdona, melyeket térítésmentesen bo-
csátanak a közös önkormányzati hivatal rendelkezésére. 

Az ingatlanok szerkezetét érintő átalakítások, felújí-
tások, rekonstrukciók elvégzése az tulajdonos önkor-
mányzat kötelezettsége. 

A közös önkormányzati hivatal felépítése 
A közös önkormányzati hivatal létrehozásával bizto-

sítani kívánják az igazgatási munka folyamatos ellátá-
sához, az önkormányzat működésével, valamint a pol-
gármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó 

ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátáshoz, az önkormányzatok 
egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 
együttműködésének összehangolásához szükséges sze-
mélyi és tárgyi feltételeket. 

A közös önkormányzati hivatal ügyfélfogadását, va-
lamint a feladatok ellátását Sajópetri település állandó 
kirendeltségként biztosítja. A közös önkormányzati 
hivatal kirendeltségének címe:  3573 Sajópetri, Dózsa 
Gy. út 66. Elsődlegesen az állandó kirendeltségen kell 
biztosítani Sajópetri település lakosainak ügyintézését.

A közös önkormányzati hivatal létszáma 
A közös önkormányzati hivatal létszáma: 13 fő, 

melyből 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 9 fő Ügyintéző, 2 fő 
hivatalsegéd. A közös önkormányzati hivatal állományi 
létszámát, álláshelyeinek számát az Önkormányzatok 
szabadon határozzák meg, a jogszabályi előírások és az 
elvégzendő feladatok függvényében. 

A közös önkormányzati hivatal munkarendje 
A közös önkormányzati hivatal működése során, a 

székhely és a kirendeltség viszonylatában egységes irá-
nyítás és vezetés érvényesül. A közös önkormányzati 
hivatal köztisztviselőire érvényes munka- és ügyfélfoga-
dási rend a következő: 

Ügyfélfogadási rend:
Kistokaj székhely település: 
Hétfő, kedd:  8,00 órától – 16,00 óráig 
Szerda:  8,00 órától  - 17,00 óráig 
Péntek:   8,00 órától – 12,00 óráig 
  
Sajópetri Kirendeltség település: 
Hétfő:  8,00 órától – 12,00 óráig 
Szerda:            8,00 órától  - 17,00 óráig 
Péntek:            8,00 órától – 12,30 óráig 

A közös önkormányzati hivatal jegyzőjének, al-
jegyzőjének ügyfélfogadása: 

A jegyző ügyfélfogadása:
Szerdai napon: 8,00 órától -17,00 óráig. Ügyfélfo-

gadás helye:  Kistokaj székhelyen (3553 Kistokaj Szé-
chenyi u. 43. sz.)

Az aljegyző ügyfélfogadása: Szerdai napon: 8,00 órá-
tól -17,00 óráig. Ügyfélfogadás helye:  Sajópetri kiren-
deltségen  (3573 Sajópetri u. 66. . sz.)

A közös önkormányzati hivatallal összefüggő irá-
nyítási jogosultságokat a közös önkormányzati hivatal 
székhelye szerinti polgármester gyakorolja. A képviselő-
testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a 
közös önkormányzati hivatalt. A közös önkormányzati 
hivatal irányítása jogkörében a polgármester gondosko-
dik a hivatal rendeltetésszerű működéséről, meggyőző-
dik a testületi határozatok végrehajtása színvonaláról, 
az eredményesség és a társadalmi hatás nézőpontjáról 
értékeli a hivatal tevékenységét. Irányító munkáját a hi-
vatali apparátus tekintetében, a jegyző, mint a hivatal 
vezetőjének közreműködésével végzi. 

A jegyző javaslatainak fi gyelembevételével meghatá-
rozza a közös önkormányzati hivatalnak a feladatait az 
önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések 
előkészítésében és végrehajtásában. 

Az irányítási jogosultságok közül a közös önkor-
mányzati hivatal kirendeltségével összefüggésben a ki-
rendeltség székhelye szerinti polgármestere gyakorolja 

a kirendeltség rendeltetésszerű működéséről való gon-
doskodást. Az Önkormányzatok polgármesterei megál-
lapodnak abban, hogy Kistokaj Polgármesteri Hivatal 
jegyzőjét és aljegyzőjét pályázat alapján 2015. január 
1.–ig kinevezik.

A jegyző és az aljegyzői kinevezése vezetői megbízás-
nak minősül, alkalmazni kell rá a közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló törvény vezetői megbízásra vonatkozó 
rendelkezéseit. 

A jegyző és aljegyző kinevezéséhez, felmentéséhez és 
ellene fegyelmi eljárás megindításához az érintett tele-
pülések polgármestereinek lakosságszám-arányos, több-
ségi döntése szükséges (Kistokaj lakosságszáma 2014. 
január 1. napján 2209 fő, Sajópetri lakosságszáma 
2014. január hó 1. napján 1552 fő). Az egyéb munkál-
tatói jogokat Kistokaj község polgármestere gyakorolja. 

A székhely önkormányzat polgármestere az egyéb 
munkáltatói jogokat a kirendeltség polgármesterének 
előzetes egyeztetésén alapuló egyetértésével gyakorolja. 

A jegyző az Mötv. 81.§. (1), (3) bekezdései értelmé-
ben: vezeti a közös önkormányzati hivatalt, gyakorolja 
a munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal 
köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, gyakorol-
ja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekinteté-
ben, évente beszámol a képviselő-testületeknek a közös 
önkormányzati hivatal tevékenységéről, hatáskörébe 
tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. 

A közös önkormányzati hivatal működési költségét 
az állam – az adott évi központi költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által 
ellátott feladatokkal arányban- fi nanszírozza. Az állami 
fi nanszírozással le nem fedett működési költségeket az 
érintett települések viselik székhelyen és kirendeltségen 
felmerült kiadások alapján. A feladat-ellátási helyekhez 
nem köthető kiadásokat, lakosságszám arányosan fi zetik 
meg az önkormányzatok

A közös önkormányzati hivatal önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv. 

A közös önkormányzati hivatal önálló költségvetéssel 
rendelkezik. A közös önkormányzati hivatal költségve-
tésének bevételei és kiadásai a székhely önkormányzat 
költségvetésének részét képezik. A feladat-ellátásra vo-
natkozó állami támogatást a székhely település igényli. 
A közös hivatal költségvetésében a személyi (illetve sze-
mélyhez kapcsolódó) és működéshez szükséges dologi 
kiadások kerülnek megtervezésre, melyet minősített 
többséggel fogadnak el az Önkormányzatok Képviselő-
testületei.

A közös önkormányzati hivatal székhelyének, illetve 
a közös önkormányzati hivatal kirendeltségének fenn-
tartási (üzemeltetési), felújítási, karbantartási munkáit 
a tulajdonos önkormányzatok költségvetésében kell 
megtervezni. 

Az Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a 
közös önkormányzati hivatal működésének költségeiről 
a költségvetési év végével kimutatás készül, mely alap-
ján az önkormányzatok elszámolnak egymással, illetve 
a működés időtartama alatt az önkormányzati fi nanszí-
rozás kérdését évente áttekintik. Az Önkormányzatok 
rögzítik, hogy a feladatellátást szolgáló ingatlanok, in-
góságok továbbra is az egyes önkormányzatok kizáróla-
gos tulajdonában maradnak. 

ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS, 
KÖLTSÉGVETÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének előkészíté-
sére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és a 2015. évi 
tervezés az alábbi elvek alapján történik: 

Az Önkormányzat egyik jelentős bevételi forrását ké-
pezik a működési bevételek (intézményi térítési díjak, 
nyersanyagnorma). Tekintettel arra, hogy a szolgáltatást 
igénybevevőkre jelentős terhek hárulnak (szociális étke-
zők, gyermekek, nyugdíjasok), így térítési díj emelésére 

nem kerül sor, a tervezés a 2014. évi szinten történik. 
A bérlet díjak, közterület-használati és egyéb díjak 

esetében 3 % emelés várható a 2015. évben. A bérbe 
adható épületek, helyiségek elsősorban a településen 
működő közösségeket, egyéneket és családokat szolgál-
ják, illetve a lakossági szolgáltatások elérését biztosítják.

Az önkormányzatok számára a helyi adók beveze-
tése, bővítése kap hangsúlyt a bevételi források között 
2015-ig. Ez a bevétel képezi elsősorban a nem köte-
lező feladatok ellátásának a pénzügyi alapját, illetve a 
feladatfi nanszírozás során le nem fedett területek ebből 
nyernek forrást. A családok terheit fi gyelembe véve a 

Képviselő-testület a hatályos helyi adók esetében eme-
lést nem tervez, új adónem, -települési adó- bevezetését 
nem tervezi. 

Továbbra is fontos feladat a településüzemeltetés biz-
tosítása, a közterületek folyamatos gondozása, karban-
tartása. Az e célra biztosított központi állami támogatás 
mellett saját bevételekre is szükség van, hogy a megfe-
lelő forrás az önkormányzat rendelkezésére álljon. Így 
a korábban bevezetett kommunális adó fenntartása a 
2015. évben is megmarad.

A kötelező szakfeladatonkénti tervezésnél a lehető 
legvisszafogottabb tervezésre kerül sor minden területen.
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Tájékoztatás

A tervezésnél számolni szükséges a közös önkor-
mányzati hivatal működéséhez kapcsolódó kiadásokkal, 
a tervezésnél fi gyelembe kell venni az e célra biztosított 
központi költségvetési forrás mértékét. 

A működési kiadásokat érintő pályázatok megvalósí-
tásnak költségeit is fi gyelembe kell venni a költségvetés 
tervezésénél.

A felhalmozási kiadások esetében a folyamatban lévő 
pályázatok 2015. évre áthúzódó kiadásának fedezetét 
szükséges megtervezni, ezen túl a felhalmozási kiadások 
tervezésénél elsősorban a nyertes pályázatok önrészének 
biztosításával kell számolni. A beadásra került, tartalék-
listán lévő, illetve még el nem bírált pályázatok esetében 
szintén szükséges a megvalósítás költségeivel számolni.

A 2015. évi költségvetésben a tóparti közvilágítás, 

útépítés, helyi piac kialakításának fedezetét is biztosí-
tani kell.

A települési közvilágítás korszerűsítésének, az önkor-
mányzati tulajdonban lévő utak, járdák helyreállításá-
nak, a csapadékvíz- hálózat kialakításának, az önkor-
mányzati tulajdonban lévő épületek hőszigetelésének, 
megújuló energiaforrások felhasználásával energetikai 
korszerűsítés megvalósítását segítő pályázatok előkészí-
tésének költségeit tartalmaznia kell a költségvetésnek a 
szükséges önrész biztosításával, valamint a megvalósítás-
hoz szükséges külső forrásokkal.

Prioritásként a fentieken túl a munkahelyteremtést 
szolgáló pályázatok önrésze és megvalósításának felté-
telrendszerével is számolnia kell a költségvetés készítése 
során.

A felhalmozási kiadásokat a felhalmozási bevetélek 
alakulásának függvényében kell megtervezni és ütemez-
ni, a likviditás fenntartásával.

A 2015. évi költségvetési terveket a Pénzügyi és 
Fejlesztési, valamint a Szociális és Kulturális Bizottság 
tárgyalja meg, a tervezetet az intézményvezetővel egyez-
tetni szükséges.

A költségvetési rendelet az előző évihez hasonló 
szerkezetben, Az államháztartásról szóló, valamint Ma-
gyarország 2015. évi költségvetésről szóló törvényben 
meghatározottak fi gyelembe vételével készül, a 2015. 
évi bevételeket, kiadásokat részleteiben tartalmazza. 

Az összeállítás a Kistokaj Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 219/2014. (XII. 08.) határozata 
alapján készült.

A KÖNY VTÁR
NYITVA TARTÁSA

December 16. 8.00 - 12.00
December 17. 14.00 - 18.00
December 18. 15.00 - 17.00
December 19. 14.00 - 16.00
December 20. 10.00 - 16.00
Január 2. 14.00 - 16.00
Január 3. 10.00 - 16.00

Január 5-től 
a megszokott nyitva tartással

vár mindenkit a könyvtár.

FOLY TATÓDIK
A KIÁRUSÍTÁS

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy létesítményei 

korszerűsítése során feleslegessé vált bontott 
anyagokat és használt eszközöket értékesíti.

Az értékesítés első napja
2014. december 4-én lezajlott

a Kistokaj, Széchenyi utca 27. szám alatti 
régi Művelődési házban.

Az eladásra kínált bútorok, bontott anyagok 
egy része gazdára talált, de még mindig 

jelentős mennyiség maradt, így folytatódik a 
kiárusítás. A megvásárolható anyagok listája
a http://kistokaj.hu/ linken látható, illetve a 

hirdetőtáblákon.
Érdeklődni

e-mailben, telefonon,
valamint személyesen is lehet.

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2014. (XII. 08.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tűzifára való jogosultságról

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott, valamint A települési önkormányzatok 
szociális célú  tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX. 25.) 
BM rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a települési önkormányzatok 
szociális célú  tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználására a következőket 
rendeli el:

1.§.
A rendelet hatálya

(1)  A  rendelet hatálya kiterjed a községben lakóhellyel rendelkező személyekre,
(2) A  bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre,
(3)   A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. (továbbiakban 

Sztv.) 3. § (3) bekezdésében felsorolt személyekre,
(4)  A rendelet hatálya az (1) bekezdésekben foglaltakon túlmenően kiterjed a 

községben életvitelszerűen tartózkodó személyekre is.
Az ellátásra való igényjogosultság

2. §.
(1)  Szociális célú tűzifa természetbeni támogatásban részesíthető az a személy, akinek 

a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb 
öregségi nyugdíj 90%-át, egyedülálló esetén 110%-ot, és a Sztv. 4. § (1) b) pontjában 
meghatározott vagyonnal nem rendelkezik.

(2) A természetbeni ellátás odaítélésekor előnyben részesül az a rászoruló, aki az Sztv. 
szerint megállapított aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, lakásfenntartási 
támogatásra jogosult, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket 
nevelő család.

3. §.
(3) Az e rendelet szerinti egyszeri szociális természetbeni juttatás megállapításáról a 

Képviselő-testület Szociális és Kulturális Bizottsága határozattal dönt a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásról szóló 46/2014.(IX. 25.) BM rendelet (továbbiakban Rendelet) alapján 
biztosított mennyiség mértékéig.

(4) Az e rendelet szerint egy kérelmező részére biztosított tűzifa mennyisége nem 
haladhatja meg a Rendelet 2. § (1) bekezdés ac.) pontjában foglalt mértéket. 

Eljárási rendelkezések
4.§

(1) A természetbeni juttatás iránti igény elbírálása kérelem alapján történik, illetve indokolt 
esetben hivatalból is megállapítható.

(2) Az egyszeri természetbeni juttatás megállapítása iránti kérelmek a Polgármesteri 
Hivatalhoz kell benyújtani 2015. január 10-ig.

5.§
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet a 46/2014.(IX. 25.) BM rendeletben foglalt elszámolási kötelezettség 

teljesítését követően hatályát veszti.

Kistokaj, 2014. december 08. 

KRISZTINA
FIÓKGYÓGYSZERTÁR

3553 Kistokaj, Széchenyi u. 86. 
Tel.: 46/404-423

NYITVA TARTÁS:
 Hétfő: 13.00 - 17.00
 Kedd: 8.00 - 13.00
 Szerda: 8.00 - 13.00
 Csütörtök: 13.30 - 18.00
 Péntek: 8.00 - 13.00
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Közösségi programok, Fejlesztési tervek

MIKROBUSZ VÁSÁRLÁSA

Tízmilliós MVH pályázati támogatásból és 3 mil-
lió Ft önrész vállalásával Volkswagen transporter mik-
robuszt vásárolt az önkormányzat közösségi célokra a 
Miskolci Autóháztól. A mikrobusz rendelkezik gyer-
mekülésekkel és alkalmas arra, hogy kerekes székes 
mozgáskorlátozott személyt is szállíthasson. 

KÖZPARK

Szintén MVH támogatással valósult meg a közpar-
kunk fejlesztése, fi lagória, szabadtéri színpad kiala-
kítása. A munkálatok elhúzódásának oka a műszaki 
tartalom módosítása volt, hónapokat kellett várni, míg 
a támogatást nyújtó válaszolt a benyújtott kérelemre. 
Újra bírálták a pályázatot és 9.500. 000 Ft támogatásról 
döntöttek. A szabadtéri színpadra nagy szűksége van a 
közösségnek, sajnálatos, hogy a tervezésnek köszönhe-

tően rengeteg faanyag felhasználásával viszonylag kis-
méretű színpad jött létre. Ezen műszaki tartalom mó-
dosításával nem lehetett változtatni. Az engedélyes terv 
még 2009-ben készült, a kiviteli terv 2013-ban.

JÁTSZÓTÉR, KÖZPARK
HASZNÁLATA 

Ezúton hívjuk fel a fi gyelmet arra, hogy a játszótér és 
a közpark területére tilos kutyát bevinni, továbbá tilos 
autóval behajtani.

Többen kutyakiképzésre használták a fenti területe-
ket, szájkosár nélkül elengedték kutyáikat. A gyermekek 
biztonsága érdekében kérjük, hogy ezeken a területeken 
csakis a rendeltetésszerű használatra kerüljön sor, tart-
suk fenn a közpark tisztaságát, akadályozzuk meg a 
rongálásokat.

A játszótér fogyasztóvédelmi ellenőrzései során több 
játékot veszélyesnek nyilvánítottak. Ezek egy részét si-
került megjavítani, amelyeknél fő tartóelem hiba volt, 

azokat nem lehetett megjavíttatni. Pótlásukról az ön-
kormányzat anyagi lehetőségei függvényében gondos-
kodik.

PIAC KIALAKÍTÁSA

A piac kialakítása megkezdődött és folytatódik a tél 
folyamán is. Az árusításhoz szükséges asztalok, tetők 
anyagait beszereztük, a gyártás megkezdődött.

A START közmunkaprogramnak köszönhetően 
pályázati forrásból a térkő-gyártáshoz szükséges szer-
számokat, gépeket megvásároltuk: rázóasztalt, beton-
keverő gépet, térkő-sablonokat. A közérdekű munkára 
ítéltek között lesznek kőművesek (januártól), így a térkő 
gyártása a régi gyógyszertár műhellyé alakított részében 
megkezdődhet. A szabadtéri színpad előtti területet és a 
temetőben a ravatalozó előtti rész térkövezését tavasszal 
kezdik közmunkásaink és a közérdekű munkára ítéltek. 
A geotermikus csővezeték lefektetését követően a járdák 
felújítása kezdődik.

A FELÚJÍTOTT NAPSUGÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
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Kistokaj 2014. december 15. 
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
„Kerékpáros létesítmény kialakítása Miskolc-Kistokaj-Mályi-Nyékládháza 
települések között (I. ütem)” ÉMOP-5.1.3-11.-2011-0007: 

 
Projekt eredeti összköltsége    214.691.965 Ft 
Igényelt támogatás      193.222.769 Ft 
Támogatás mértéke:                      90% 
Igényelt, elnyert póttámogatás      28.983.414 Ft 
Európai Öner  Alap támogatása       24.689.576 Ft 
A támogatás mértéke      222.206.183 Ft-ra, a projekt teljes 
elszámolható költsége önrésszel     246.895.759 Ft-ra módosult. 
Kistokaj, Mályi Nyékládháza hozzájárulása     21 MFt 
el nem számolható költségek 
 
Gesztor:     Kistokaj Község Önkormányzata  
Konzorciumi partner:  Magyar Közút Nonprofit Kft. 
Kivitelez :     STRABAG Általános Épít  Kft. 
Nyilvánosság:    FM MARKET Kft 
Tervezés:    Petura-Exo Kft. 
M szaki ellen rzés:   Ingatlan ÁSZ Kft. 
Szemléletformálás:   EXACTO M szaki Gazdasági Tanácsadó Iroda Kft. 
     Pannon Sopron Regionális Televízió 
Könyvvizsgáló:   Juhász Géza 
 
 
Kistokaj, Mályi és Nyékládháza önkormányzatai közös fejlesztési koncepciót dolgoztak ki annak 
érdekében, hogy a három település között a biztonságos kerékpáros közlekedést megteremtsék, 
valamint közvetlen kerékpáros kapcsolatot biztosítsanak Miskolc várossal. A projekt 
megvalósulásával számottev en javul a térség munkahelyeinek, közintézményeinek, kereskedelmi 
és szolgáltató egységeinek kerékpárral történ  biztonságos megközelítése, valamint formálódik az 
érintett lakosság környezettudatos szemlélete. Hosszabb távú cél: A térség turisztikai 
vonzerejének er sítése, bekapcsolása a dinamikusan fejl d  túrakerékpározás áramlatába. A 
miskolci polgárok illetve a régióba érkez  kerékpáros turisták számára könnyen és biztonságosan 
elérhet vé válnak a kistérségben található tavak és egyéb turisztikai lehet ségek. 

Megvalósul a meglév  aszfalt utak „kerékpáros barát” rekonstrukciója, valamint egy 1,4 
kilométeres szakaszon 2,25 méter széles kerékpárút. A többi szakaszon az út két oldalán lév  
zúzottk  padka került burkolásra, felfestéssel, a közúti forgalomtól leválasztva. 
A megvalósulás jelenlegi (els ) ütemében hét építési szakasz került kialakításra: 
 

Sajtóközlemény
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Sajtóközlemény

 
 
 
 
 
 
 

1.építési szakasz: Miskolc-Kistokaj között 2110 m (burkolt útpadka 1720 felfestés 390 m) 
2.építési szakasz: Kistokaj belterületén 3159 m (burkolt útpadka 2979 m felfestés 180 m) 
3.építési szakasz: Kistokaj külterületén 1121 m (burkolt útpadka) 
4.építési szakasz: Mályi kült.-i kerékpárút 589 m (burkolt padka 349 m, aszfaltsz nyegezés 240 m) 
5.építési szakasz: Mályi belterület 2012 m (aszfaltsz nyegezés) 
6.építési szakasz: Mályi-Nyékládháza között 1447 m kerékpárút 
7.építési szakasz: 1146 m (burkolt útpadka 600 m, felfestés 546 m) 
A projekt tervezése során fontos szempont volt az a jogszabályokban, útügyi m szaki 
el írásokban is tetten érhet  szemléletváltozás, amely azt támogatja, hogy a kerékpáros forgalmat 
a kétoldali forgalmi irányoknak megfelel en célszer  vezetni. Ugyancsak nagy hangsúlyt kapott az 
el készítés során a költséghatékonyság, els sorban a beruházási költségek minimalizálása.  
 
Gesztor szerepe 
Kistokaj, a Miskolc környéki mikro-régióban, a települések közötti együttm ködésre építve vállalta 
a kerékpáros létesítmény tervezésével és megvalósításával járó feladatokat.  
A projekt megvalósításában együttm köd  partnerek közös érdeke, hogy a mikro-régióban a 
közlekedés fejlesztésével, szemléletformálással, környezettudatos magtartás kialakításával a 
Miskolc melletti három település mintaként szolgálhasson.  
A pályázat gesztora ezúton is köszönetét fejezi ki partnerek áldozatos munkájáért, segít kész 
együttm ködéséért. Külön köszönet illeti meg: 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezel  Zrt-t, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot, a MÁV 
Zrt-t, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, GeoNord Klasztert, NORDA-t, NFÜ-t és a Magyar 
Kerékpáros Klubot az általuk biztosított szakmai segítségért, a Herman Ottó Múzeumot az 
Örökségvédelmi hatástanulmányért. 
        Ambrus Gyöngyi 
         polgármester 
         
 
Kistokaj Község Önkormányzata 
Cím: 3553 Kistokaj, Széchenyi u. 43. 
E-mail: polgarmester@kistokaj.hu 
honlap: www.kistokaj.hu 
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Sajtóközlemény

KERÉKPÁROS SZEMMEL A NYÉKLÁDHÁZA – MÁLYI – KISTOKAJ - MISKOLC (SZIRMA) KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNYRŐL

Sok bicajos kerekezett már át Kistokajon 
azóta amióta megszületett a három település 
Önkormányzatának döntése, hogy pályázati 
forrásból építsünk kerékpár utat Nyékládhá-
zától Kistokajon át Miskolcig. Pályáztunk, 
megnyertük, megkezdődött a sok-sok terve-
zéssel, egyeztetéssel, tárgyalással járó munka 
amely bizony nem várt nehézségekbe is üt-
között. A kivitelezés az idén szeptemberben 
kezdődött és lassan a végéhez közeledik.

A létesítmény Miskolc végén indul, mind-
két oldalon burkolt útpadka készült. Az asz-
faltozás sima, jól járható kerékpárral. Ez a 
forma tart Kistokaj Református templomáig, 
ahol a műszaki körülmények már csak ke-
rékpáros nyom kialakítását tették lehetővé. 
A Sajópetri úti kereszteződéstől aztán ismét 
kétoldali burkolt padka épült egészen az 
Agrokerig ahol a régi kerékpárútra terelik a 
kerékpárosokat. Természetesen ez az út is új 
burkolatot kapott és egészen a téglagyárig haladhatunk 
rajta. Mályiban a 3.sz. főút mellett korábban is meglé-
vő kerékpárút érintetlenül maradt amelyen végig kere-
kezhetünk Mályi településen. A sportpályával szemben 
a főút út bal oldalán új nyomvonalon folytatódik az 
aszfaltcsík egészen Nyékládházáig a Mezőcsáti útig. A 
településen belül már szintén burkolt padka és kerékpá-
ros nyom váltakozásával érjük el a városközpontot. Kis-
tokaj belterületén még van egy rövid burkolt útpadkás 
szakasz, a Sajópetri úton amely a később kialakítandó 

kerékpáros park megközelítését teszi könnyebbé.
A beruházás még nem készült el teljesen, a Magyar 

Közút területén vezető részek műszaki átadása történt 
meg a napokban. Tudom, most fogalmazódnak meg a 
Kedves Olvasó fejében a kritikus megjegyzések. Higy-
gyék el az én gyakorló kerékpáros fejemben és az önkor-
mányzati képviselő fejemben is. Igen, lehetne szélesebb, 
sőt az lett volna az igazi, ha önálló koronán fut az út-
árok túlsó oldalán, hogy nagyobb biztonságot nyújtson. 
Igen, össze lehetett volna kapcsolni a Miskolc-Kistokaj-

Mályi közút egyidejű rendbehozatalával, a 
csapadékvíz elvezetés komplex megoldásával 
a településen belül. Igen, vezethetett volna 
más nyomvonalon is legalább a falun belül, 
hogy ne kelljen az autóbusz megálló öblöket 
kerülgetnünk. Igen, biztosan van Önökben 
még ezeken kívül is egy csomó jó ötlet de 
az anyagi lehetőségek erősen korlátozottak 
voltak és egy pályázat feltételei bizony na-
gyon szigorúak. Higgyék el Kistokaj Ön-
kormányzata, élén a polgármesterrel három 
éven keresztül folyamatosan ezzel a projecttel 
foglalkozott. Nem volt olyan ülésünk ahol 
ne kellett volna a felmerülő engedélyezési, 
egyeztetési problémákkal szembenéznünk 
a fi nanszírozási nehézségekről már nem is 
beszélve. Volt idő amikor az egész beruhá-
zás megvalósulása forgott veszélyben mert a 
rendelkezésre álló forrás összegéért egyetlen 
kivitelező sem vállalta a munkát.

Tisztelt kerékpáros és leendő kerékpáros barátaim!  
Kérem Önöket, hogy ezen gondolatok ismeretében ve-
gyük majd birtokba az átadás után ezt a létesítményt. 
Az előnyeivel és a hibáival együtt  örüljünk neki és hasz-
náljuk.

Boldog Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Új Eszten-
dőt Kívánok!

Bónis Bertalan

E G É S Z S É G Ü G Y I  I N T É Z M É N Y E K  Á T A D Á S A

Az „Egészségügyi alapellátás korszerűsítése Kistokaj 
Községben” című ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0026 kód-
számú pályázat befejezett beruházásának átadó ünnep-
ségére 2014. szeptember 19-én 10 órai kezdettel került 
sor. A rendezvényre minden kistokaji lakos meghívót 
kapott, sokan megtisztelték jelenlétükkel a programot.

Az egészségügyi intézményeket Tállai András 

Államtitkár Úr adta át. Fellépett: az Ezüstfény 
Nyugdíjas Klub kórusa és a Kistokaji Napsugár 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde csoportja. Az 
egészségügyi alapellátás fejlesztéséről, az elérhető szol-
gáltatásokról Dr. Csikós Mária háziorvos, Dr. Majoros 
Krisztina  gyógyszrtárvezető, Kerékgyártóné Abrankó 
Mária védőnő adott tájékoztatást. Egészségmegőrző 

vetélkedőn bizonyíthatták a résztvevők tudásukat és 
értékes jutalomban részesültek.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
a parkosításhoz feajánlották kiskertjük virágait, növé-
nyeit. 

A Képviselő-testület döntése alapján elkészültek 
a gyalogátkelő hely kialakításához szükséges tervek, 
melyek engedélyezési eljárása 2015-ben fejeződik be. 
Fontosnak tartja az onkormanyzat az egészségügyi léte-
sítmények biztonságos megközelítését. A megvalósítás 
saját forrásból történik.
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Sajtóközlemény

A KISTOKAJI ÁLTALÁNOS ISKOLA 25 ÉVES JUBILEUMÁT ÜNNEPELTE

INGYENES, 20 ÓRÁS SZÁMÍTÓGÉP- ÉS INTERNET-HASZNÁLÓI TANFOLYAM KISTOKAJBAN
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is sikeresen lebonyolításra kerültek Kisto-

kajban az ingyenes alapfokú számítógép- és internet-használói tanfolyamok. 
A képzés helyszínéül a kistokaji Könyvtár IKSZT e-pontja (Szabó Lőrinc 
u.51.) szolgált. A tanfolyamokhoz szükséges anyagi és tárgyi feltételeket a 
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszere biztosította.

A résztvevők családias hangulatban sajátították el a számítógép kezelé-
sének és az Internet használatának alapvető lépéseit. A közhasznú adatok 
beszerzése, internetes keresési szolgáltatások igénybevétele, portál oldalak 
megismerése szintén színesítette a tanfolyamok anyagát. A kis létszámú cso-

portos foglalkozásnak köszönhetően barátságos és közvetlen légkör alakult 
ki, mely jelentősen hozzájárult az órákon tanult anyagok azonnali elsajátí-
tásához.

A jövő évben újabb tanfolyamokat kívánunk szervezni és szélesíteni a 
képzés tematikáját. Szeretnénk elérni, hogy a lakosok közül mind többen 
térjenek be a könyvtárba – akár az idősebb korosztályból is - és bátran hasz-
nálják a számítógépet és az Internetet a mindennapjaikban.

A tanfolyamokról bővebb információ Tarsoly-Tóth Erikánál kérhető az 
alábbi elérhetőségeken: 06/46 222-258, iksztkistokaj@gmail.com
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Hírek

A N Y A K Ö N Y V I  H Í R E K
2014-BEN SZÜLETTEK
Üdvözöljük a legújabb kistokaji

„Földlakókat”!

Csete Dániel, 
Csipkés Gábor, 
Csomós Liliána, 
Fukk Bottyán, 
Györfi  Máté, 
Hepp Andrea, 
Horváth Áron, 
Jobbágy Anna, 

Kovács Zoé, Kőházi Martin, Lőcse Benedek, Molnár 
Regő, Pocsai Nóra, Simon Sarlott, Szabó Martin, Tok-
ár Sarolta, Zsiros Enéh

2014-BEN ELHUNYTAK
Fogadják együttérzésünket 

a Gyászolók szeretteik 
elvesztése miatt!

Árvai Andrásné, Bernáth Barnabás, Csernák István, 
Fekete Ferenc, Fekete Ferencné, Gerőcs Tibor, Izsvák 
József, Kovács Imréné, Kovács Károly, Lőrincz Jó-
zsef, Molnár Lászlóné, Múzer Jánosné, Nagy Károly, 
Rubóczi Andrásné, Sipos Pálné, Szabó László, Szűcsné 
Pleszkó Krisztina, Tokár Lászlóné, Viski József

BÚCSÚ KOVÁCS IMRÉNÉTŐL

Kovács Imréné Irma néni ez évben töltötte be 90. élet-
évét. Ebből az alkalomból otthonában köszöntöttük az 
önkormányzat nevében. Betegsége ellenére vidáman 
emlékezett élete kellemes perceire, büszkeséggel és sze-
retettel beszélt gyermekeiről, unokáiról, és dédunoká-
iról. Hosszú betegség után az élettel betelve távozott. 
Szeretettel emlékezünk rá.

2014-BEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Gratulálunk, boldogságot, bőséget kívánunk!

Pál Csilla és Nagy Lajos, Danyikó Viktória és Pásztor 
Péter, Nagy Mónika és Szurdán Tibor, Mátyás Viola és 
Gönczi Péter, Pilinyi Ildikó és Bordás Attila, Molnár 
Barnabásné és Molnár Barnabás

M
egható családi rendezvényre került sor ok-
tóber 23-án: 60. házassági évfordulóját ün-
nepelte Molnár Barnabás és felesége Molnár 

Barnabásné Ica néni meghívott szeretteik körében. 
Római katolikus szertartás szerint és a kistokaji házas-
ságkötő teremben is megerősítették fogadalmukat újra 
gyermekeik, unokáik, dédunokáik, rokonaik, barátaik 
előtt.
Ezúton is gratulálunk nekik! Nagyon jó egészséget, erőt 
és fi atalos jókedvet, sok boldogságot kívánunk nekik. 
A közösség aktív tagjai voltak mindig, és még az idei 
adventi programokon is részt vettek. Legyen így to-
vábbra is!

K
upai Béla és felesége Kupai Béláné Katika néni 
házasságuk 50. évfordulóját ünnepelték csalá-
di körben és az Ezüstfény Nyugdíjas Klubbal 

együtt. Újra fogadalmat tettek hűségükről és egymás 
iránti elkötelezettségükről. Az Ezüstfény Nyugdíjas 
Klub lelkes tagjaiként egy évtizede szervezik a csoport 
jobbnál-jobb programjait, rendszeresen fellépnek az 
IKSZT-ben és más klubok meghívását elfogadva nyug-
díjas rendezvényeken.
Gratulálunk nekik! Kívánjuk, hogy maradjon meg a jó 
szervezőkészségük és kedvük, maradjanak a közösség 
„motorjai”. Sok boldogságot és erőt a folytatáshoz!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁSRÓL
Az infl uenza tünetei: hirtelen kezdődő magas láz, 

hidegrázás, köhögés, torokfájás, orrdugulás, nátha, 
izomfájdalom, fejfájás, fáradtság. Idősek és immun-
hiányos betegek esetében esetenként nem jelentkezik 
láz. A légúti tünetek mellett néha gyomor-bélrendszeri 
tünetek is előfordulhatnak, pl. hasmenés, hányinger, 
hányás. A betegség lappangási ideje általában 1-4 nap, 
maximum 7 nap.

A megbetegedés szempontjából a gyermekek, a kór-
házi ápolást igénylő szövődmények szempontjából a 
krónikus betegségben szenvedők (közülük is kiemelten 
az asztmások, elhízottak, cukorbetegek), a várandós 
kismamák a legveszélyeztetettebb csoportok. Súlyos le-
folyású megbetegedés azonban előfordulhat a kockázati 
csoportokba nem tartozók között is. 

Az infl uenza megelőzésének leghatékonyabb esz-
köze a védőoltás.

Az infl uenza oltóanyag megfelelő, magas szintű 
védelmet nyújt. Még mindig nem késő kérni az oltás 
beadását, mivel a védettség 10-14 nap alatt alakul ki.

Az infl uenza vírusa rendkívül változékony, idő-
ről időre módosul. Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) a hozzá beérkező jelentések alapján minden 
évben ajánlást dolgoz ki az infl uenza elleni vakcina ösz-
szetételére. Fontos kiemelni, hogy az infl uenzavírusok 
változékonysága miatt az oltást évről-évre meg kell 
ismételni.

A 2014/15-ös szezonban - az elmúlt évekhez hason-
lóan - 1,3 millió vakcina áll rendelkezésre a rizikócso-
portokba tartozók térítésmentes oltásához:

1. A fokozottan veszélyeztetettek kockázati cso-
portjaiba tartozók: 6-35 hónapos csecsemők és 
gyermekek közül akik:

• krónikus szív-érrendszeri és / vagy légzőrendszeri 
betegségben szenvednek,

• veleszületett vagy szerzett immunhiányos állapot 
esetén,

• vesebeteg gyermekek
• vérszegénységben, haemoglobinopathiában szen-

vednek,
• egyéb krónikus betegségben szenvedők,
• egészségügyi intézményben tartósan ápolt gyerme-

ke, csecsemő - és gyermekotthonok lakói.
3 évesnél idősebb
• súlyos betegség kockázatának kitett krónikus légző-

szervi betegségben szenvedők,
• asztmás betegek
• súlyos elhízás vagy neuromusculáris betegség miatt 

korlátozott légzési funkciójú betegek;
• szív-, érrendszeri betegségben szenvedők (kivéve a 

megfelelően beállított magasvérnyomás-betegséget);
• veleszületett vagy betegség/kezelés révén szerzett 

immunhiányos állapotban szenvedő betegek (beleért-
ve a HIV-pozitív személyeket, daganatos betegségben 
szenvedőket is);

• krónikus máj- és vesebetegek;
• anyagcsere-betegségben szenvedők, pl. diabetes
• várandós nők (a terhességi héttől függetlenül)
• azok a nők, akik a gyermekvállalást az infl uenza 

szezonális időszakára tervezik
• ápolást, gondozást nyújtó, rehabilitációs, átme-

neti elhelyezést nyújtó intézményekben, lakóottho-
nokban, vagy egészségügyi intézményekben huza-
mosabb ideig ápolt személyek;

• tartós szalicilát-kezelésben részesülő gyermekek és 
serdülők,

• 60 éven felüliek egészségi állapotuktól függetlenül.

2.  A fenti kockázati csoportokat a fertőzés átvitele 
révén veszélyeztető személyek:

• egészségügyi dolgozók,
• szociális intézmények dolgozói.

3. Az állati és emberi infl uenzavírusok keveredé-
sének megelőzése és a géncsere lehetőségének csök-
kentése érdekében:

• sertés és baromfi  tartásával, valamint ezen állatok 
szállításával szervezett munkavégzés keretében foglal-
kozó személyek,

• baromfi feldolgozókban, vágóhidakon dolgozók, 
illetve akik állatok megsemmisítésével foglalkozhatnak.

Ebben a szezonban is többféle szezonális infl uenza 
elleni vakcina kapható gyógyszertári forgalomban, így 
az oltóanyag azok számára is elérhető, akik nem jogo-
sultak térítésmentes oltásra.

Akik megbetegedtek, forduljanak orvoshoz és 
tartsák be orvosuk tanácsait.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci 

Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet

A HIVATAL MUNKATÁRSAI
Jegyző: Nagy Katalin
Telefon: 46/524-200/14 mellék
E-mail: jegyzo@kistokaj.hu
Titkárság: Telefon: 46/524-200/12 mellék
E-mail: hivatal@kistokaj.hu

Adóügyek: Gyurcsák Józsefné
Telefon: 46/524-200/16 mellék
E-mail: ado@kistokaj.hu
Szociális ügyek: Bacsóné Simon Emese Te-
lefon: 46/524-200/15 mellék
E-mail: szocialis@kistokaj.hu

Pénzügy: Csernákné Henzsel Ágnes
Kondás Zsanett - Telefon: 46/524-200/18 
mellék - E-mail: penzugy@kistokaj.hu
Műszaki ügyek: Tóth Zoltánné
Telefon: 46/524-200/15 mellék
E-mail: epitesugy@kistokaj.hu
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