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„Tisztább világban
emberként egészen

hol föld se reng és ég se háborog
élhetni bátran tehetni merészen

- mostanában csak erre gondolok.”
 Kalász László

ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS szeretetteljes, gazdag ÚJ ESZTENDŐT

KÍVÁN

KISTOKAJ MINDEN LAKOSÁNAK

AZ ÖNKORMÁNYZAT

„Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel.
Nézd meg a régieket, milyen áhítatosan, milyen
feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad
örömmel ünnepeltek!
Az ünnep a mély és varázslatos rendhagyás...
Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme.
Készülj föl reá, testben és lélekben.”

Márai Sándor

Az óvodai, iskolai mikulásvárás, a karácsonyi műsor
bensőséges, ünnepi hangulatot teremtett, a Luca-napi
vásár izgalmas készülődést, zsongást.
    December 18-án a sűrű hóesés fehér varázsában
elindult a falu apraja-nagyja testben és lélekben
felkészülve, hogy részese legyen az ünnepnek.

A karácsonyi díszbe öltözött iskola megtelt a várakozás
izgalmával.

A két évtizedes hagyományra visszatekintő karácsonyi
koncert Szuhánszkiné Ladócsy Erzsébetnek és
tanítványainak köszönhetően most is áhítattal töltötte
be a teret.
     A kisiskolások, a felsősök furulyajátéka, a gitár, a
pianínó és a cselló hangja mellett az volt az igazi csoda,
hogy együtt énekeltek és játszottak betlehemest az
óvódás angyalkákkal az általános és középiskolások, a
volt diákok és azok, akik nem a kistokaji iskolába jártak.
Tehetséges fiataljaink szívből jövő szereplése mellett
élvezhettük az Ezüstfény Nyugdíjas Klub énekkarának
műsorát és a jelmezbe öltözött nagypapák odaadó
játékát.
   Köszönjük a szülőknek, a pedagógusoknak az ötletes
jelmezeket, igényes díszletet, Szuhánszki Mónikának és
Gál Jánosnénak a gondos szervezést, a szereplők
felkészítését, a lelkes közösségépítést.

Megkérdeztük, mit kérnek a kistokaji gyermekek
karácsonyra.

Van,  aki  azt  kérné,  menjen  el  a  víz  a  pincéjükből;  van,
aki kincsásó gépet szeretne kapni, a legtöbben az
ajándékon, játékon kívül arra vágynak, hogy sokáig
tartson a karácsony, essen a hó, és legyen együtt a
család.
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Választási eredmények

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat,  hogy  a
2010. október 3-án megtartott helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásának
eredménye:

Polgármester Szavazatok száma
Kupainé Ambrus Gyöngyi 489

Képviselők Szavazatok száma
Ambrus Zoltánné 230
Appel Gusztáv 277
Bajor Józsefné 251
Balajthy József 241
Eremiás Sándor 222
Dr. Némethy Ágnes 303

Kistokaj Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

Elnök: Takács Imréné
Képviselők: Szedlák Andrásné

Szemán János
Szemán Jánosné

Helyi Választási Bizottság

Bizottságok

Ügyrendi Bizottság
Elnök: Ambrus Zoltánné
Tagok: Appel Gusztáv

Bajor Józsefné
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság:
Elnök: Appel Gusztáv
Tagok: Balajthy József

Eremiás Sándor
Külső tagok: Bónis Bertalan

Bodnárné Komjáti Erika
Oktatási és Kulturális Bizottság:
Elnök: Bajor Józsefné
Tagok: Dr. Némethy Ágnes

Ambrus Zoltánné
Külső tagok: Guziné Kovács Anna

Bernáthné Csontos Judit

A képviselő-testületi ülésekre keddi napokon 15 óra 30
perces kezdettel kerül sor. Hirdetőtáblákon, az
önkormányzat honlapján, valamint a képújságban egy
héttel az ülés előtt megjelenik a meghívó a
napirenddel.
A nyilvános ülésekre minden érdeklődőt a képviselő-
testület.

Beszámoló a 2010. évi gazdálkodásról

Bevételek teljesítése 2010. szeptember 30-ig:
A bevételek előirányzata 453.125 eFt, a módosított
előirányzat 481.042 eFt, a teljesítés 180.942 eFt, 38 %.
A teljesítést meghatározza az a tény, hogy a
felhalmozási bevételként tervezett 195.441 eFt összegű
támogatásból nem realizálódott semmi.
A működési bevételek 208.046 eFt-os módosított
előirányzattal szemben 181.166 eFt összegben, 87%-
ban teljesültek
Az önkormányzat a működési bevételekből biztosítja az
intézmények fenntartását, a településüzemeltetési
feladatokat, a lakosság részére nyújtott támogatásokat.
.A működési bevételek közül az intézményi bevételek
teljesítése 96 %-os, amely a térítési díj befizetésekből, a
bérleti díjakból tevődik össze.
A kamatbevétel a tervezett 1 millió forinttal szemben
1.630 eFt-ban volt.

A  helyi  adók esetében a 60.000 eFt-os módosított
előirányzattal szemben a teljesítés 126 %-os.
Az iparűzési adó esetében a tervezettnél jóval
magasabb a teljesítés

A gépjárműadó teljesítése szintén meghaladja a 100 %-
ot. Itt szintén az óvatos tervezésből adódik a

kedvezőbb arányú teljesítés, továbbá a hátralékok
behajtása eredményesebb volt. A talajterhelési díj
tervezett előirányzata 2010 évre 600 eFt volt,
ugyanakkor 1.174 eFt teljesült.

Az SZJA bevétel befolyásolta, hogy az iparűzési adó
magasabb teljesítési aránya miatt az önkormányzat
adóerő-képessége nőtt, így ezt a forrást központilag
arányosan csökkentik.
Az önkormányzatok költségvetési támogatása a
normatív állami, a kötött felhasználású
támogatásokból, valamint a központosított
előirányzatokból áll. A 44.915 eFt előirányzathoz
viszonyítva a módosított 67.903 eFt.
A különbség oka, hogy a feladatokhoz kapcsolódó
támogatásokat, (pl. az önkormányzat által folyósított
segélyek fedezete, működési célú pályázatok, stb.).

Működési célú pénzeszköz átvétel címen az  OEP által
nyújtott támogatás szerepel, e bevétel havi bontásban,
egyenlő részletekben kerül átutalásra.
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A működési bevételek előirányzata év közben módosult
az alábbi címeken: országgyűlési és helyi
önkormányzati választás, kistérségi pályázati
támogatás, ÁMK részére biztosított TÁMOP pályázat,
AVE által befizetett egyszeri támogatás címeken, így a
3.300 eFt előirányzattal szemben a módosított 6.017
eFt.

A működési bevételek között szerepelt a 2009. évben
keletkezett működési célú pénzmaradvány. Ez
Biztosította a havi szinten felmerülő rendszeres
kiadásokat. Az adóbevételek csak március és április
hónapban jelentkeztek, az állami támogatásból, a
kötött felhasználású és központosított előirányzatból
nyújtott támogatások csak utólag, a pénzügyi teljesítést
követően kerülnek átutalásra.
A működési bevételek megfelelő ütemben és
mértékben teljesültek.

A felhalmozási célú bevételek előirányzata 257.300
eFt, módosított előirányzat 258.887 eFt, a teljesítés
4.171 eFt,
Az alacsony teljesítési abból adódik, hogy a 2010. évre
tervezett beruházásokhoz kapcsolódó pályázatok nem
voltak eredményesek. Az IKSZT pályázat támogatásba
részesül, de a beruházás 2010-ben nem kezdődött
meg, így sem bevételi, sem kiadási oldalon nem jelenik
meg teljesítés.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata
33.015 eFt volt, a teljesítés 3.537 eFt. E bevétel nemnél
szerepelt a tóparton lévő lakótelkekből, az
úthasználati, illetve a BORSODVÍZ által fizetendő bérleti
díjból származó bevétel.

A lakótelkek kialakítására még nem került sor, így nem
keletkezett bevétel. A 3.537 eFt-os teljesítés a 07 hrsz
út bérleti díja, a FIREPLACE Kft. részére értékesített
telek és a Táncsics utcán lévő terület értékesítéséből
származik.
E  bevételhez  kapcsolódik  még a  634  eFt  összegű ÁFA-
bevétel. A felhalmozási bevételek között szereplő
22.765 eFt összegű pénzmaradvány folyamatosan
rendelkezésre állt.

A tervezett rendkívüli bevétel – működési hitel –
igénybevételére nem került sor.

Kiadások teljesítése 2010. szeptember 30-ig:

A kiadások eredeti előirányzata 453.125 eFt,
módosított előirányzata 481.042 eFt, teljesítés 156.129
eFt, ami összességében 32 %-os teljesítést jelent.
A kiadások ilyen arányú alakulását a bevételeknél
részletezett feladatok elmaradása befolyásolja.

Működési kiadások esetében az eredeti előirányzat
193.825 eFt, módosított előirányzat 220.125 eFt,
teljesítés 150.389 eFt, 68 %.
A kiadások teljesítésénél az első háromnegyed évben a
személyi jellegű kiadások, dologi kiadások és
támogatások esetében is az időarányos felhasználás
jellemző.

Év  végéig  a működési kiadások esetében 100 % alatti
teljesítés várható. A közcélú dolgozók alkalmazása az
évben megtakarítást hozott az önkormányzatnak,
sajnos ezzel a jövőben már nem lehet számolni, ugyanis
változás lesz a munkanélküliek foglalkoztatására
vonatkozó szabályozásban.

A dologi kiadások között a tervezett kiadásokon túl a
rendkívüli időjárás miatti védekezés során felmerült
költségek is jelentkeznek. A központi költségvetésből a
védekezési költségeket – melyeket Vis-maior
pályázatban érvényesített az önkormányzat –,
megtérítették. A májusi-júniusi védekezésen túl
merültek fel még védekezési költségek, melyeket az
önkormányzat költségvetéséből fedezett.

A támogatások, átadott pénzeszközök előirányzat
között a segélyek kifizetése szerepel. A segélyek
esetében a teljesítés szinte minden támogatási
formánál a tervezett előirányzaton belül maradt.

A felhalmozási célú kiadások teljesítése a 258.887 eFt
módosított előirányzattal szemben 3.288 eFt. Az IKSZT
beruházáshoz kapcsolódóan a tervezés költségei
jelentkeztek. A Sajópetri úton gyalogátkelő és járda
kialakítás költségéből 431 eFt került felhasználásra, a
kiviteli számla teljes összegének kifizetésére az utolsó
negyedévben került sor, így év végéig még módosulni
fog ez az összeg.

Felújítási kiadások esetében a tervezett 4.087 eFt
összegű módosított előirányzattal nincs teljesítés.
A költségvetésben tervezett 2.000 eFt összegű tartalék
felhasználására vonatkozó javaslatot a december 14-i
ülésen fogadta el a képviselő-testület. A tartalék
felosztására a védekezés miatt felmerült
többletköltségek és az év közben jelentkező váratlan
feladatok miatt került sor.
A kiegyenlítő, függő bevétel és kiadások a bérrel
kapcsolatos elszámolás miatt keletkezik.

Az Önkormányzat 2010. év I-III. negyedévében
folytatott gazdálkodása kiegyensúlyozott volt.
A gazdálkodás biztonságát jelentős mértékben
segítette, hogy 2009. évben keletkezett 22.765 eFt
összegű felhalmozási maradvány és 26.349 eFt összegű
működési pénzmaradvány, mely év elején már
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rendelkezésre állt, s egész évben biztosította a
likviditást.

Költségvetési koncepció a 2011. évre

Bevételek indokolása:

A működési bevételeket szerény összegű emelés
jellemzi. Az SZJA bevétel csökkent, csak az
alapbevétellel számol a koncepció.

A működési célú pénzeszköz-átvétel az elmúlt évihez
képest magasabb a koncepcióban. Ez az összeg az
egészségbiztosítási pénztár támogatását foglalja
magában, a védőnői szolgáltatásra, valamint a falunapi
pályázat bevétele szerepel ilyen címen a tervezetben.
A  jövő évi  pénzügyi  helyzetet  stabilizálja  a  26  M  Ft
működési pénzmaradvány, ez garantálja működési
gazdálkodás biztonságát.
Az összes működési célú bevétel előirányzata az előző
évhez  viszonyítva  közel  13  M  Ft  összeggel  fog
emelkedni.

Felhalmozási bevételek az előző évhez viszonyítva
közel 10 MFt-tal magasabb összeggel lettek tervezve. A
felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata a
tóparti telkek egy részének értékesítéséből, a Borsodvíz
által fizetendő bérleti díjból és az úthasználati díjból
keletkezik.
A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az alábbiakból
keletkezhet.
Csapadékvíz beruházásra pályázat benyújtására kerül
sor, így nyertes pályázat esetén 90.000 e Ft-tal
számoltunk.
Az eredményes IKSZT pályázatból 47.000 e Ft folyhat
be  2011-ben,  ez  az  összeg  az  építési  és
eszközbeszerzési költséget foglalja magában.
Továbbiakban számol a koncepció az ÉMOP pályázat
bevételével 60.000 e Ft, melyet a Hejő medrének
szélesítésére, mélyítésére, depónia kialakítására
használható fel, intézmények akadálymentesítésére és
korszerűsítésére vonatkozó pályázat bevételével
10.000 e Ft összegben.
Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány szolgál a
pályázatok önrészének fedezetéül.
A költségvetési bevétel összesen 457. 636 e Ft. Az előző
évhez viszonyítva a hitel és a forráshiány 3.000 e Ft-tal
magasabb lesz. A bevétel a 2010. évi 453. 125 e Ft-tal
szemben 478. 670 e Ft-ban határozható meg.

Kiadások indokolása

A működési célú kiadásból  a  2011.  évben  is
legjelentősebb tétel a személyi jellegű kiadások

előirányzata, várhatóan 101.000 e Ft lesz. Itt
figyelembe lettek véve a jubileumi jutalmak és egyéb
kiadások. A munkáltatót terhelő járulék 2011. évben is
a béralap alapján lett meghatározva.

Dologi kiadások előirányzata hasonló összegben került
a tervezetbe, mint az elmúlt évben.
A jövő évben még takarékosabban kell működni,
ismételten számba véve azokat a lehetőségeket,
amelyekkel megtakarítás érhető el.

Az átadott pénzeszközök előirányzata az
önkormányzati részt foglalja magában, az év közben
központilag biztosított előirányzatok folyamatosan a
felhasználás függvényében kerülnek leutalásra, ezeket
az előirányzatokat pótelőirányzatként lehet számba
venni.
A működési célú kiadások előirányzata az előző évi
193.825 e Ft-tal szemben 209.422 e Ft-tal van tervezve.

A felhalmozási célú kiadások hasonló összegben lettek
meghatározva, mint a bevételek. Az előző évi 257.300 e
Ft-tal szemben 267.248 e Ft szerepel a koncepcióban.
A beruházási kiadások tervösszege 256.748 eFt:
csapadékvíz elvezetés előirányzat 105.000 eFt, Hejő
medrének szélesítése, mélyítése, depónia kialakítása
60.000 eFt, az integrált szolgáltató közösségi tér
kialakítása önrésszel együtt, amely a
felmerülő ÁFÁ-t is magában foglalja 59.436 e Ft, a
telekkialítás előirányzata (út és közművek kiépítése)
15.000 eFt intézmények akadálymentesítése,
korszerűsítése 14.292 e Ft,

A tóparti telektulajdonosok igényként fogalmazták meg
az ingyenes közvilágításhoz, közúthoz, a
szennyvízhálózat kiépítéséhez és a közbiztonsághoz
való jogukat. Az utak önkormányzati tulajdonba vétele
számos kötelezettséget vet fel, ugyanakkor lehetőséget
teremt arra, hogy az útfejlesztési, közmű-hálózatépítési
pályázatokban szerepelhessenek a jelenleg nem
önkormányzati tulajdonban lévő utak.
Az intézmények fűtéskorszerűsítése a geotermikus
energia felhasználásával a közeljövőben megvalósulhat.
Addig is célszerű a Széchenyi Tervben meghatározott
fejlesztési lehetőségeket figyelembe venni, pályázattal
megoldani a hőszigetelést, akadálymentesítést.
A 2011. évi költségvetésének tervezése során a
képviselő-testület az alábbiakat tartja fontosnak:
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- a helyi adók mértékét nem kívánja emelni, a
kommunális adó bevezetésére nem kerül sor
- a működési bevételek (intézményi térítési díjak,
nyersanyagnorma) emelésére nem kerül sor
- a méltányossági alapon nyújtott szociális
szolgáltatások felülvizsgálata szükséges
- bérleti díjak, közterület-használati és egyéb díjak
emelését 5 %-kal kell tervezi
- a szakfeladatonkénti tervezésnél a lehető
legvisszafogottabb tervezésre kerüljön sor minden
területen, figyelembe véve a közmunkások
foglalkoztatásának változásait, az intézményeknél a
megbízásos jogviszonyok felülvizsgálatát el kell végezni
- számolni kell azzal, hogy óvoda a 2011/2012-es
tanévtől az ÁMK tagintézményeként működik 3 óvodai
csoporttal, s a lakossági igények figyelembevételével
egységes bölcsőde-óvoda kialakítása várható,
mindezekhez szükséges a személyi és tárgyi feltételek
megteremtése

-falunapi közösségi programokhoz önrész biztosítása
- felhalmozási kiadások tervezésénél a nyertes
pályázatok önrészének biztosításával kell számolni,
melyek a következők lehetnek:
- IKSZT-s pályázathoz az önrész biztosítása,
 --ÉMOP belvízvédelmi rendszerek rekonstrukciója
pályázat benyújtása, megvalósítása,
- a hiányzó csapadékvíz elvezetési hálózat kiépítése, a
csapadékvíz átemelése a Hejő patakba,
- a tervezett építési telkek kialakítása,
- közvilágítás korszerűsítése, az intézmények
energetikai korszerűsítése, akadálymentesítés,
 --Idősek napközi otthonának beindításához
feltételrendszer megteremtése,
- játszótér bővítése, temetőnél parkoló kialakítása
- a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételei és
kiadásai a rendeletben elkülönítetten

Kistokaj Község Önkormányzat 2010-2011. évi előzetes mérlege
2011. évi koncepció

2010.
évi terv

2011. várható
előirányzat

Működési célú bevételek
Intézmény műk. bevétel 13 763 14 000
Önk. saját műk.-i bev. ebből
    Helyi adóbevétel 60 000 70 000
    SZJA bevétel 33 629 29 666
Önk. költségvetési támogatás 44 915 45 000
Ruszin kisebbségi támogatás
Működési célú pénz átvétele 3 300 5 722
Műk.-i célú pénzmaradvány 22 000 26 000
Műk.-i célú bevétel összesen 177 607 190 388

Felhalmozási bevételek
Felhalmozási és tők jell. bev. 33 015 32 200
Felhalm. célú pénzeszk. átv.
Pályázati bevételek 195 441 207 548
Lakáshoz jutás feladatai
Szakmai fejlesztési feladatok
Előző évi fejl. cél pénzmarad. 21 178 20 000
Felhalmozási ÁFA-bevétel 7  500 7  500
LTP elszám. állami tám 166
Felhalmozási célú bev. össz. 257 300 267 248

Költségvetési bevétel össz. 434 907 457 636
Rendkívüli bevételek
Felhalmozási hitel
Működési hitel 18 218 21 034
Kiegyenlítő függő bevételek

Bevételek mindösszesen 453 125 478 670
2010.

évi terv
2011. várható

előirányzat
Működési kiadások
Személyi jellegű kiadások 92 171 101 000
Munkáltatót terhelő járulék 24 795 27 100

Dologi kiadások 63 424 66 322
Ruszin kisebbség műk. kiad.
Támog. átadott pénzeszköz 13 480 15 000

Műk.-i célú kiadás összesen 193 825 209 422

Felhalmozási célú kiadások
Beruházási kiadások 247 300 256 748
Felhalm. pénzeszk. átad

Felújítási kiadások 2 500 3 000

Felhalm. ÁFA-befizetés 7  500 7  500

Felhalmozási célú kiad. össz. 257 300 267 248
Tartalékok
Általános tartalék 2 000 2 000
Céltartalék
- államháztartási tartalék
Tartalék összesen 2 000 2 000
Költségvetési kiad. össz. 453 125 478 670
Rendkívüli kiadások
Felhalmozási hitel visszafiz.
Működési hitel visszafiz. adatok eFt-ban
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Kiegyenlítő függő kiadások Kiadások mindösszesen 453 125 478 670

Iskolai eredmények, kistokaji tehetségek

Fejlesztések, eredmények
Szakmai kompetenciák fejlesztése címmel uniós
pályázatot nyert az ÁMK 2010 májusában.
A megvalósítás során egy pedagógus kétéves felsőfokú
szakirányú továbbképzés keretében gyakorlatvezető
tagozaton mentor képesítést szerez.

Az iskola hat minősített jó gyakorlata szerepel az
Educatio honlapján:
· Játszva tanulunk – olvasás-szövegértés az alsó
· Kompetencia-alapú matematika órák módszertani

tervezése az 1-2. évfolyamon
· Projekt-módszer alkalmazása szövegértés-

szövegalkotás órákon az 5-6. évfolyamon.
· Az óvoda-iskola átmenet nehézségeinek enyhítése
· Diákönkormányzat működése az általános

iskolában
· Interaktív tananyag használata matematika

órákon az 5-6. évfolyamon, törtek témakörében

Több település vásárolt már az iskolától jó gyakorlatot.
Jelenleg ez ügyben Göd városával folynak a
tárgyalások.

2010 novemberétől a kistokaji ÁMK hivatalosan is az
egri Eszterházy Károly Főiskola partnerintézménye a
tanári mesterképzésben. Ez azt jelenti, hogy a
2010/2011-es tanév II. félévétől az egri Tanárképző
Főiskola a kistokaji Általános Iskolába is fog hallgatókat
küldeni féléves tanítási gyakorlatra.

Az iskola referencia intézményi előminősítésen vett
részt,  melynek  során  az  előminősítést  végző 4  fős
szakértői csoport az alábbiak szerint értékelt:
Az iskola referenciaintézményi alapfeltételeknek, a
referenciaterületi szempontoknak megfelel, az intézmény
fejlesztési terve megfelelő. Az intézményi jó
gyakorlatok megfelelőek.

Hagyományteremtő szándékkal kistérségi
népdaléneklési versenyt szervezett az iskola, melyen
Miskolcról és a környező településekről összesen 8
iskolából 23 tanuló vett részt.

Sándor Józsefné
az ÁMK igazgatója

Tánc
Szuhánszki Mónika (a Diamond Dance Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény igazgatóhelyettese)
készítette fel a nyolcfős kistokaji tánccsoportot a
Montenegróban megrendezett fesztiválra.

Vetélkedővel egybekötött élménybeszámolót tartottak,
melyre meghívták támogatóikat és az érdeklődőket.
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A megye jó tanulója, jó sportolója

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport Tanács a
megye jó tanulója, jó sportolója kitüntető díjat
általános iskola kategóriában nyolc tanulónak
adományozott. A díjazottak közül két tanuló a kistokaji
Általános Művelődési Központ diákja.

A megye jó tanulója, jó sportolója Béres Krisztián (6.
évf.)  I.  osztályú  íjász,  a  Kistokaji  Sportegyesület
sportolója. Osztályfőnöke: Szekeresné Kiss Éva.
Testnevelője és edzője: Guziné Kovács Anna

A megye jó tanulója, jó sportolója Pócsi Alex (5.  évf.)
kölyök válogatott kajakozó, Tiszaújvárosi VSE
sportolója. Osztályfőnöke: Medve Zsuzsanna.
Testnevelője: Guziné Kovács Anna. Edzője: Jancsár
László. A díjakat a Megyeháza dísztermében vehették
át.

Zenei sikerek
A VII. Országos Czidra László Furulyaversenyen II.
helyezést ért el a kistokaji ÁMK volt diákja, Németh
Krisztina.
A"VIVALDI+" Heves Megyei- és Regionális Zeneiskolai
Fesztiválon 1. helyezést ért el Németh Krisztina-
(altfurulya), Felkészítő tanára: Szabóné Bíró Klára

Kamarazene/zenekar kategóriában I. helyezett: az
Egressy Béni - Erkel Ferenc Zeneiskola kvartettje,
Németh Krisztina és Ónodi Petra - furulya, Tóth
Máté/Zsíros Levente - cselló/gitár,

Kistokaj Község Önkormányzata tisztelettel gratulál a
kiemelkedő versenyeredményekhez a diákoknak,
szüleiknek, valamint tanáraiknak, edzőiknek.
Németh Krisztina és Ónodi Petra rendszeresen
fellépnek volt iskolájuk rendezvényein, a kistokaji
kulturális programokon. Köszönet a szép élményekért,
további sikereket kívánunk!

Köszönjük Szuhánszki Mónikának, hogy minden
akadályt legyőzve eljuttatta a kistokaji táncosokat a
montenegrói fesztiválra. Büszkék vagyunk rá, hogy
településünket képviselték a nemzetközi versenyen.
Fellépéseikkel emelik a helyi rendezvények színvonalát,
igényes, változatos koreográfiával, különleges
táncruháikkal elbűvölik a közönséget.
Eredményes fellépéseket, jó közösségi programokat és
sok sikert kívánunk munkájukhoz!
Szeretnénk a jövőben is hírt adni a településünkön élő
tehetséges fiatalokról az elektronikusan és
nyomtatásban is megjelenő Kisbíróban, ezért várjuk
beszámolóikat és az eseményekről készült fotókat.

Közmeghallgatás

Kistokaj Község Önkormányzata közmeghallgatást
tartott 2010. december 16-án 17 órai kezdettel, melyre
hirdetőtáblán, képújságban, honlapon hívta fel a
figyelmet az önkormányzat. A korábbi évekhez képest
sok érdeklődő vett részt többórás rendezvényen, a
házasságkötő terem megtelt.

Az évi közmeghallgatást jogszabály írja elő, az
állampolgárok véleményt mondhatnak, javaslatot
tehetnek a beszámolóval és a következő évi
költségvetési koncepcióval kapcsolatban.
Napirendi pontok voltak:

Ø Beszámoló az Önkormányzat működéséről,
pénzügyi helyzetéről

Ø Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi
költségvetési koncepciójáról

Ø A Képviselő testület és a bizottságok
működésének ismertetése

Ø Tájékoztató az intézmények működéséről
Ø Polgármesteri program ismertetése

A hozzászólók által felvetett témák:
Ø Árvíz, belvíz, csapadékvíz-elvezetés
Ø Geotermikus fűtés, együttműködési megállapodás
Ø Járdatisztítás, hólapátolás, ároktisztítás Utak

állapota, közvilágítás, térfigyelő kamera
Ø Közrend, biztonság, környezettudatosság, fakivágás
Ø Kábel TV műsorkínálatával kapcsolatos panasz
Ø Borsodvíz szerződése, közüzemi díjak
Ø Szociális segélyek, támogatások, étkezési utalvány
Ø Testületi ülések nyilvánossága, közvetítése
Ø Közlekedési problémák
Ø Fiatalok szórakozási lehetőségei, közösség hiánya
Ø Költségvetés, gazdálkodás, önkormányzati

feladatok
A felmerült kérdésekre válaszolt:

Kupainé Ambrus Gyöngyi polgármester
Appel Gusztáv képviselő, levezető elnök
Ambrus Zoltánné képviselő
Bajor Józsefné volt polgármester, képviselő
Lengyel Levente és Kocsis Levente Geowendung Zrt-

Igényfelmérés, felszólítás,
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Egységes bölcsőde óvoda kialakítását tervezi az
önkormányzat, amennyiben lakossági igények ezt
megalapozzák.

Kérjük, hogy 2011. január 15-ig jelezzék e-mailben,
levélben azok a kisgyermekes szülők, akik 2011.
szeptember 1-jétől bölcsődei szolgáltatást szeretnének
igénybe venni településünkön. Az intézményi
átszervezéshez és a többletfeladat ellátásához
szükséges személyi és tárgyi feltételek kialakítását
időben meg kell kezdeni, ezért fontos a határidő
betartása.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy saját
ingatlanaik előtt szíveskedjenek rendszeresen
ellapátolni a havat a járdákról, lehetővé téve ezzel a
balesetmentes közlekedést! Kérjük, hogy a közterületre
kirakott kőtömböket rakják más helyre, mert könnyen
balesetet okozhatnak ezek az akadályok a keskeny,
hólepte utcák szélén.

Felszólítjuk mindazokat, akik közterületen építési
anyagot, törmeléket egyéb hulladékot tárolnak, hogy
haladéktalanul gondoskodjanak az elszállításukról,
ellenkező esetben a helyi rendeletben foglaltak szerint
járunk el.

Pályázatok

Kistokaj Község Önkormányzata pályázatot
nyújtott be az árvíz és belvízkárosult települések
számára kiírt regisztrációs pályázati felhívásra.
A májusi esőzések, áradások és a belvíz okozta
önkormányzati tulajdonú létesítményekben,
utakban keletkezett károk helyreállítása mellett
fejlesztési célokat (csapadékvíz-elvezetést,
közvilágítás-korszerűsítést) is szeretnénk
megvalósítani eredményes pályázat esetén.

A Kistokaj, Mályi, Nyékládháza, Hejőkeresztúr
települések közös koncepció alapján pályázatot
nyújtanak be a Belvízvédelmi rendszerek
rekonstrukciója című ÉMOP-2010-3.1.2./F
pályázati kiírásra. A támogatás 100% intenzitású,
önrészt nem igényel.

Civilszervezet (sportegyesület, alapítvány) 2011.
február 1-ig pályázatot nyújthat be
számítástechnikai eszközök beszerzésére.
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A 2010.  ÉVI ANYAKÖNYVI ESEMÉNY
Üdvözöljük a legújabb  kistokaji

„Földlakókat”!

1. Árvai Kitti
2. Biró Benedek
3. Bozsó Veronika
4. Burján Zoé Blanka
5. Burka Zsolna
6. Csete András Benjámin
7. Csomós Nátán
8. Farkas Fanni
9. Gondos Roland
10. Gulyás Péter
11. Hepp Dorottya
12. Jandl Nikoletta
13. Kiszela Csongor
14. Kovács Annamária
15. Körmöndi Csanád
16. Ladányi Lilla
17. Lupták Nikolett
18. Pásztor-Tóth Inez
19. R. Nagy Róza
20. Szanyó Szonja
21. Szatur Noémi
22. Szomolya Boglárka
23. Timári Csaba Attila
24. Tóth Ármin
25. Vincze Liliána

Gratulálunk! Sok boldogságot
kívánunk azoknak, akik házasságot

kötöttek!

Kistokaj lakosságának összetétele
2010. január KSH adatok alapján

0-2   éves 74 fő
3-5   éves 75 fő
6-13 éves 173 fő

14-17 éves 110 fő
18-54 éves 1 261 fő
55-59 éves 124 fő
60-69 éves 155 fő
70-79 éves 110 fő

80-X éves 44 fő

Összesen 2 126 fő

Fogadják együttérzésünket a
Gyászolók!

1. Ambrus Józsefné
2. Breitenbach Andrásné
3. Farkas Ferencné
4. Gyurcsák József
5. Gyurkó Gézáné
6. Halász József
7. Izsvák Barnabás
8. Jakab Béla
9. Józsa Sándor
10. Kovács Ferencné
11. Kovács Lajos
12. Kovács Lajosné
13. Laczai Ferencné
14. Lakatosné Balogh Erzsébet
15. Lenkefi József Miklós
16. Matyi Lajos
17. Mihalik Istvánné
18. Minka Vilmosné
19. Németh Emilné
20. Sohajda Jánosné
21. Szalánczi Józsefné
22. Tomkó Jánosné
23. Tóth László
24. Varga Lászlóné

FELHÍVÁSOK, HÍREK

A KISBÍRÓ következő száma lehetőséget
ad a RUSZIN Kisebbségi Önkormányzat
bemutatkozására, a településen működő
civilszervezetek, egyházak
tevékenységének ismertetésére, a
lakossági javaslatok, vélemények,
közzétételére. Megjelentetni kívánt
írásaikat a polgarmester@kistokaj.hu
címre várjuk. Javaslatot tehetnek a leendő
szerkesztőbizottságra.

Ötletládát helyeztünk el a Polgármesteri
Hivatalnál és a COOP boltnál. Jó hír,
panasz, vélemény, javaslat, ötlet –
belefér. Az állampolgárok személyesen
vagy nyilvános fórumokon kapnak
visszajelzést az intézkedésekről.

A rászorult családok számára ingyenes
internet-használatra (8  hó) és
kedvezményes számítógép-vásárlásra

pályázathat önkormányzatunk. Tíz család
igénye esetén indítható a program.
Felkérjük azokat a fiatalokat, akik szívesen
vállalják egy civilszervezet megalapítását,
közösségi programok szervezését,
jelentkezzenek január 15-ig. Pályázati
lehetőségek akkor nyílnak meg, ha
bejegyzett szervezetként működik a
csoport.

A polgárőrség megújításához várjuk  a
nyugdíjas rendőrök és aktív lakosok
segítségét, akik feladatot vállalnak a
polgárőrség munkájában.

A polgárvédelemi, vízkár-elhárítási
intézkedési tervekhez szükséges
utcánként 3-5 fő lakos regisztrációja, hogy
szükség esetén készenléti csoportot
tudjunk szervezni az adatbázis alapján.
Várjuk a lakosság jelentkezését

Tájékoztatásul közöljük, hogy az ünnepek
előtt az élelmiszer-segélycsomagok
kiosztása megtörtént 173 család
igénybejelentése és jövedelemigazolása
alapján.
A lakosság lakcímigazolás bemutatása
mellett ingyenesen rakhatja  le  a
szervezett szemétszállítás során el nem
vitt hulladékot a hulladékudvarokban (pl.
Hejőpapi Hulladékkezelő Telep, Miskolc,
Bogáncs utca).
A beszállításról, a hulladék lepakolásáról a
lakos saját maga gondoskodik.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 10-1800

         szombat:8-1600

Tel: 70/371 91 55 www.avemiskolc.hu

A BORSOD VOLÁN bizományos által
biztosítja a községben havi dolgozó bérlet,
félhavi dolgozó bérlet, tanuló havi bérlet,
30 napos bérletek árusítását.

1. Balogh Ágnes és Solymosi József
2. Dési Orsolya és Illés Zoltán
3. Gonda Edina és Pallay Sándor
4. Molnár Borbála és Takács Zoltán

5.
Sipos Piroska és Pásztor István
Róbert

6. Törös Szabina és Kovács Szabolcs

7.
Váradi Katalin és Palánkai Zoltán
László

mailto:polgarmester@kistokaj.hu
http://www.avemiskolc.hu/
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A bérletek Kelemenné Tasi Andreánál
Kistokaj, Béke u. 13. szám alatt
vásárolhatók meg. (Tel: 06-70/946-7013)

Szerkesztő: Kupainé Ambrus Gyöngyi
46/404-074 20/447-95-40
E-mail: polgarmester@kistokaj.hu

mailto:polgarmester@kistokaj.hu

