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Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 164. évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen 
Jámbor Csaba a Damjanich János Múzeum Könyvtár és Közönségkapcsolatok Osztályának munkatársa mondott ünnepi beszédet.

Az ünnepi műsorban a Hat Szín Virág Óvoda óvodásait és a Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola tanulóit láthattuk. 
A Csillaghúr Népdalkör 1848-as népdalokat adott elő. Az ünnepséget koszorúzás zárta.

A Harmónia Művészeti Iskola a Víz Világnapja 
alkalmából rendezett rajzversenyén Pataki Zsolt 
7.a osztályos tanuló a zsűri különdíját kapta. Fel-
készítő tanára Kolozsvári Julianna.

Zrínyi Ilona Megyei Matematika Versenyen Ma-
jor Gréta 8.c osztályos tanuló 5. helyezést ért el. 
Felkészítő tanára: Darócziné Polyák Ibolya

Versenyeken győztes diákok
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  „ Okosság és jóakarat...
a két ikercsillag,
melyet embereknek minden
tényben követni kellene.”

/Kossuth Lajos/

Gyányiné Székely Viola sze-
mélyében, több mint egy 
hónapja új igazgatója van 
a Kovács Mihály Általános 
és Művészeti Iskolának. 
Annak érdekében, hogy a 
lakosság részéről jobban 
megismerjék, megértsék 
Őt készítettünk el közösen 
egy bemutatkozást.

Az új iskolaigazgató 
bemutatása

Néhány mondatban bemutatkozna és me-
sélne nekünk eddigi szakmai munkáiról?

A Debreceni Tanítóképző Főiskolán szereztem ta-
nítói végzettséget, matematika szakkollégiumi 
specializációval. A kunhegyesi Kossuth Lajos Általá-
nos Iskolában kezdtem el a tanítói pályafutásomat.

Az első tanévben napközis nevelőként vezettem a 
csoportomat, majd szülési szabadságról visszatér-
ve, elsős osztálytanítóként kaptam feladatot. Osz-
tályomat nagyfelmenő rendszerben tanítottam 
negyedik osztályig. Második gyermekem születése 
után harmadikos osztálytanító lettem, egy 18 fős, 
kis létszámú, nehéz sorsú gyerekcsoportot kaptam. 
Ennek az osztálynak 6 évig voltam osztályfőnöke. 
Felső tagozatba lépésükkor osztályfőnökként én 
is „felsős” lettem velük, ill. matematikai szakkollé-
giumi végzettségem adta azt a lehetőséget, hogy 
5.-6. osztályokban matematikát taníthattam.

Az iskola szakmai munkájának vezetésébe két 
nagy lélegzetvételű projekt kapcsán kaptam fel-
kérést. Iskolám 2003-ban sikeresen pályázott az 
integrációs pedagógiai rendszerének kidolgozá-
sával a Bázisiskolai címre. Az integrációs stratégia 
kidolgozásában kaptam feladatot.

A másik projektben pedig a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Pedagógiai Intézet felkérésére a Közép-
Tiszavidéki Iskolaszövetség létrehozásában tevé-
kenykedtem.

Ezeknek a feladatoknak teljesítését nagy-
ban segítette, hogy időközben végeztem a 
közoktatásvezetői szakot, mely szélesítette lá-
tókörömet, segített eligazodni a törvények és 
lehetőségek útvesztőiben. Több konferencián és 
szakmai találkozón vettem részt, így jártasabb és 
tájékozottabb lettem az oktatás világában.

2004 szeptemberében kaptam igazgatóhelyettesi 
megbízást. Majd az intézményi átszervezés után 
2006-tól a többcélú közoktatási intézmény tagin-
tézmény vezetője lettem. 

A tanórai munka mellett bekapcsolódtam a tanórán 
kívüli tevékenységekbe is. Vezettem hagyomány-
ápoló, matematika szakkört, felzárkóztató foglalko-
zásokat, részt vettem nyári táborok, iskolai cseretá-
borok szervezésében, szerveztem alapítványi bált.

A nevelőtestület tagjaként aktív társadalmi szerep-
vállalást is folytattam a településen. A História a 
Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke-
ként a hátrányos helyzetű gyermekek tehetségé-
nek kibontakoztatását, a történelmi hagyományok 
ápolását tartottam elsődlegesnek. A Kunhegyesi 
Röplabda Diáksport Egyesület alapító tagjaként, a 

gazdasági erőforrások megteremtése volt a célom, 
a gyermekek versenyeztetése érdekében.

A kunhegyesi Falusi Turizmusért Egyesület alapító 
tagjaként, a helyi értékek felkutatása, ápolása, to-
vábbörökítése volt a vállalt feladatom.

Milyen továbbképzésen, felnőttképzésben 
vett részt?

A Szókratész Külgazdasági Akadémián Európai Uni-
ós pályázati szakértővé képeztek ki, és informatikai 
végzettséget szereztem. Elsajátítottam a - hatékony 
együttnevelés az iskolában az integrációs felké-
szítéshez, illetve képesség-kibontakoztató fejlesz-
téshez - szükséges pedagógiai és jogi ismereteket. 
Vezetőképzés kapcsán pályázati projektek sikeres 
megvalósításáról, projektmenedzsmentről, válto-
zásmenedzsmentről tanultam. Nem áll távol tőlem a 
projektpedagógia és az epochális oktatás sem. A sa-
játos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat befo-
gadó többségi intézmények pedagógusai számára 
szervezett képzés kapcsán az együttnevelés elmé-
letéről és gyakorlatáról kaptunk elméleti és mód-
szertani kalauzt. A Kistérségi Fejlesztési Bizottság 
tagjaként „Nem mondunk le senkiről” képzési prog-
ramban vettem részt. Elvégeztem a Sulinet Digitális 
Tudásbázis keretrendszerének és digitális taneszkö-
zeinek használata a tanulás, tanítás folyamatában – 
alapszintű modult. Elvégeztem a pedagógiai értéke-
lés innovatív módszerei a pedagógusok értékelési, 
mérési kultúrájának megújítása, különös tekintettel 
a kompetencia alapú oktatásra című tanfolyamot.

Mindezekből az látszik, hogy mindent 
megtett azért, hogy lépést tartson hivatása 
fejlődésével, hogy képzett iskolavezetővé 
váljon. Beszélne olvasóinknak hitvallásáról 
és szakmai céljairól?

Vallom, hogy a preferálható értékek, a gyorsan vál-
tozó kihívásokra adott reagálások korát éljük, me-
lyek az általános iskoláktól az aktuális igényekhez 
történő rugalmas alkalmazkodást, modernizációt, 
kompetenciaközpontúságot, szakmai fl exibilitást 
feltételeznek.

Az új köznevelési törvény tükrében a fenntartókat 
körülvevő bizonytalanság meghatározza a szak-
ma hangulatát. Ennek ellenére az intézményünk 
hosszú távú működőképességét, a nevelő-okta-
tómunka minőségét, az intézményhasználók ál-
tal elismert hozzáadott értéket a tanítás-tanulás 
színvonala, a differenciált, bevonható partnerek, a 
feltételek megteremtése, a jó munkahelyi klímán 

alapuló csapatmunka adhatja.

A vezetési programom a következő 5 év vezetési, 
fejlesztési, szakmai és gazdálkodási stratégiája a már 
elfogadott és bevezetett alapdokumentumokra, el-
sősorban a pedagógiai programra és az intézményi 
minőségirányítási programra alapoztam.

Az alkalmazotti közösség bizalmát, a fenntartói 
támogatást elnyerve – a következő időszakban – 
alapos helyzetértékeléssel, a lehetőségek mérlege-
lésével szabad az intézmény útjait megjelölni.

Hittel készülök arra, hogy bizalmukat megnyer-
ve, méltó módon, valamennyi alkalmazott alkotó 
munkájára, jelenlegi és jövőbeni partner, intéz-
ményhasználó támogatására támaszkodva, eleget 
tegyek e megbízásnak. A személyes motivációim 
között döntőek, hogy: nevelői gyakorlatom alapján 
jól ismerem az iskola világát, ennek köszönhetően 
közel kerültem az óvoda-iskola, az alsó-felső tago-
zat átmenet pedagógiai kezeléséhez. Az általános 
iskola szakaszainak működését alaposan megis-
merhettem. Iskolavezetői munkám során gyakor-
latot és tapasztalatokat szereztem vezetésben, hu-
mánerőforrás menedzsmentben, pályázatírásban 
és sajnos intézményátszervezésben is.

Olyan intézményt képzelek el 2017-re, amely stabil, 
innovatív közalkalmazottakkal rugalmasan reagál 
az intézményhasználók aktuális elvárásaira. A neve-
lő-oktatómunkát a humanizmus, a kompetenciafej-
lesztésre törekvés, az e-learning készségek közvetí-
tése, a gyerekek jövője iránti elkötelezettség hatja 
át, amely tudatosan fi gyel a korosztályi elvárásokra, 
az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében külön 
forrásmenedzsmentet működtet.

Az intézmény napi működését a minőségbiztosí-
tás, a kulcsfolyamatok szabályozottsága jellemzi, a 
nevelőtestület és a menedzsment munkakapcsola-
ta lehetővé teszi a kritikai véleményekre alapozott, 
őszinte légkört.

Az abádszalóki Kovács Mihály Általános és Művé-
szeti Iskola további meghatározó szerepet vállal a 
kistérség közoktatásában, a pedagógus továbbkép-
zésben, a versenyek szervezésében, az iskolaközi 
munkaközösségek és programjaik szervezésében.

 ” Az ember nem annyi,  amennyi,
 hanem annyi,ami tőle telik. „
                                                                    / Örkény /

Köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy 
terveit meg tudja valósítani városunkban!

Szekrényes István
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Abádszalóki hírek
utáni – második turisztikai vonzerejévé nőtte ki 
magát.

A hagyományaink követésén túl, új elemeket is 
bőven tartalmaz a nyári program, ami azóta is fo-
lyamatosan bővül.

Aki szeretne hozzájutni e kiadványhoz az 
Abádszalóki Hírnök terjesztőinél megtalálja.

2012. évi szilárd hulladék 
közszolgáltatási díja

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a február 2-i ülésén megtárgyalta a tele-
pülési szilárd hulladék gyűjtésével, elhelyezésével 
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szó-
ló rendeletének 1. sz. mellékletét, és az 1/2012. (II. 
03.) számú önkormányzati rendelettel visszavonta 
a 21/2011. (XII. 29.). számú önkormányzati rende-
letet, ezért továbbra is érvényben tartja a 19/2010. 
(XII. 30.) önkormányzati rendeletet,  mely szerint: 

A közszolgáltatás díja:
- 60 literes űrtartalmú edényzet ürítési díja:   

   300.- Ft + ÁFA ürítésenként,

- 120 literes űrtartalmú edényzet ürítési díja:   

   365.- Ft + ÁFA ürítésenként.

Ezzel egyidejűleg a 19/2010. (XII. 30.) önkormány-
zati rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszíti.

Fókuszban a múlt
A www.szalok.hu honlapon 30 évre visszamenő-
leg megtalálható az Abádszalóki Nyár programfü-
zet archívuma.

Felhívás
Az abádszalóki lakosok a 2012-es évben 1000 Ft-
ért havi bérletet válthatnak a Tisza-tó Strandra. A 
Polgármesteri Hivatalban a Műszaki irodán ezt 
előre megtehetik hogy elkerüljék a sorbanállást, 
a várakozást. 

Programfüzet
Az utazás kiállításra megjelent a 2012. évi 
Abádszalóki nyár programfüzet. Mottója, hogy 
„Abádszalókon 30 éve élmény a nyár”.

1982-ben az „Abádszalóki Napokkal” vette kezde-
tét az a szervező folyamat, aminek köszönhetően a 
nyári programsorozat városunk – a Tisza-tó Strand 

Iskolaigazgató- választásról
„Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők falakat húznak föl, 
az optimisták pedig  vitorlákat…”

Tisztelt Abádszalókiak!
Az abádszalóki Kovács Mihály Általános és Mű-
vészeti Iskola intézményvezetői pályázatával 
kapcsolatosan azt gondolom, hogy az alábbiak 
fi gyelembe vételével döntött a képviselő-testület 
a változás mellett.

Véleményem szerint – és az iskolában dolgozó 
több pedagógusnak az álláspontja szerint is – az 
intézményt az utóbbi időben nem az igazgató és 
az ő vezetői teamje irányította, hanem egy külső 
erő. Sajnos azt kellett tapasztalnunk, hogy ennek 
a külső erőnek az avataghoz, a régihez, az elma-
radotthoz görcsösen, erőszakosan ragaszkodó, 
poroszos külső uralomnak a hatása alá került az 
intézmény vezetése és a teljes intézmény is. 

Ez ugyanaz az erő, amelynek avíttsága korábban 
fenntarthatatlan pályára állította Abádszalókot 
és végül elvezetett a város működésképtelen-
ségéhez. Az új vezetésnek települési szinten is 
változtatnia kellett. Ezek a változtatások – bár sok-
szor fájdalmasak voltak – eredményeket hoztak. 
Hiszen 2010. októberében kb. 650 millió forintos 
hiány jellemezte a város gazdálkodását, e cikk írá-
sakor viszont a város számláin kb. 140 millió forint 
van, amelyből 100 millió forint lekötéséről dön-
töttünk, ami majd’ 2 millió forint kamatbevételt 
fog eredményezni Abádszalóknak. Így – a korábbi 
időszakkal ellentétben – ma minden abádszalóki 
intézmény működését, fenntartását teljes bizton-
ságban tudhatjuk. Az iskolát érintő változtatástól, 

az új intézmény-vezetéstől is hasonló hatékonysá-
got, ilyen szakmai sikereket, fejlődést várunk el.

Úgy vélem, hogy annak a fenntartó önkormány-
zatnak, amely a rendkívül nyomasztó gazdasági 
környezetben is, a 2012-es válságköltségvetésben 
is több mint 60 millió forinttal egészíti ki az álta-
lános iskola költségvetését, annak joga van az in-
tézményben zajló folyamatokról tudnia.(Pl. hogy 
hová kirándulnak az intézményének a tanulói.) 
Sajnos sokszor még a legelemibb területről sem 
kapott a fenntartó tájékoztatást. Az új intézmény-
vezetőtől a kimagasló szakmai irányítás mellett az 
intézményi kapcsolatokban a megfelelő kommu-
nikációt, együttműködést várjuk el.

Tisztelt Abádszalókiak!
Sokan sokszor emlegetik manapság a település 
közéletének békéjét. Az újonnan felállt önkor-
mányzati vezetés a választás éjszakájától kezdő-
dően folyamatosan támadások kereszttüzében 
dolgozott. Az intézményvezető-választás eseté-
ben is ostromok közepette, fenyegetett helyzet-
ben kellett meghoznia döntését. Bár korábban 
is voltak kísérletek egyes médiumok részéről, azt 
gondolom, hogy mi nem engedhetünk annak a 
nyomásnak, amely – ahogyan erre már korábban 
volt példa – a közösség pénzének, vagyoneleme-
inek a felhasználásával szerzi meg, veszi meg a 
„békés települési közhangulatot”...  

Tisztelt Abádszalókiak!
Ma Magyarországon szinte minden változik, hatal-
mas átalakuláson megy át az országunk és annak 
szinte minden egyes alrendszere. Természetesen a 
változástól sokan tartanak, hiszen a megszokott 
dolgokhoz mindenki igyekszik ragaszkodni. A leg-
több ember fél a változásoktól, ugyanis ennek kö-
vetkeztében lehet, hogy ki kell lépnie komfortzó-
nájából egy bizonytalan közegbe. Azt kérem nagy 
tisztelettel minden pedagógus kollégától, hogy a 
feladatát ugyanazzal a lelkesedéssel, hivatástu-
dattal, szakértelemmel és hozzáállással végezze, 
ahogyan ezt eddig is tette. Működjön együtt az 
intézmény vezetésével, hogy a lehető legnagyobb 
szakmai sikereket érjék el! Az eredmények eléré-
séhez szükség van a szülők és a lakosság türelmé-
re, támogatására is.

Az intézmény fenntartójaként nem hagyhatjuk fi -
gyelmen kívül azt a tanügy-igazgatási tényt, hogy 
az állam hamarosan átveszi a fenntartói jogokat 
az iskolák tekintetében és gyakorlatilag teljes egé-
szében átalakul az oktatási rendszer. A település 
vezetése szakértők segítségével már most azon 
munkálkodik, hogy az intézmény fenntartásának 
jogát – amennyiben lehetőség nyílik rá – vissza-
szerezze. Ahhoz, hogy az iskolánkat a majdani álla-
mosítást követően visszakapjuk, már ma szükség 
van mindannyiunk munkájára.

Kovács Mihály
polgármester
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Abádszalók Város Képviselő-testületének

2/2012. (II. 28.) önkormányzati   rendelete az önkormányzat 2012. évi válságköltségvetéséről 
Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Helyi Önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 
1996. évi XXV. törvény 18. §-a alapján, Magyarország 2012. 
évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tör-
vényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, 
valamint a Képviselőtestület 123/2011.(XI.10.) számú, az 
önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról el-
fogadott határozatában foglaltak fi gyelembe vételével, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. szabá-
lyai alapján az önkormányzat 2012. évi válságköltségvetésé-
ről az alábbi rendeletet alkotja:

A RENDELET HATÁLYA

1. §.
A rendelet hatálya kiterjed a Képviselőtestületre, annak 
bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat által 
fenntartott költségevetési szervekre, az Önkormányzati Hi-
vatalra, az általuk végzett feladatokra.

2. §. 
(1)  Az önkormányzatnak önállóan működő és gazdálkodó 
intézménye az Önkormányzati Hivatal.

(2)    Önállóan működő intézmények:
 1.) Gondozási Központ    
  Abádszalók, Kossuth L. út 6/1.
 2.) Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola 
  Abádszalók, István Király út 1.
 3.) Hat Szín Virág Óvoda  
  Abádszalók, Kölcsey F. út  4.
 4.) Ember Mária Könyvtár 
  Abádszalók, István Király út 13/1.
 5.) Bölcsőde 
  Abádszalók, Kossuth L. út 6 
(3)  Egyéb feladatok, melyek részletezését és besorolását a 
21. sz. melléklet szerint összeállított CÍMREND tartalmazza.

3. §.
(1)  A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a 
fent részletezett költségvetési szerveket – 2012. évi válság-
költségvetésének
                a.)     bevételi főösszegét     997.769  ezer Ft-ban, 
                b.)     kiadási  főösszegét  1.040.418  ezer Ft-ban, 
                c.)     42.649 ezer Ft hiánnyal állapítja meg.  

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

4. §.
(1)  Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek 
forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti 
részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2)   Az önkormányzat képviselőtestülete az általa beveze-
tett helyi adók közül a
-  magánszemélyek kommunális adóját felhalmozási célra, 
-  az idegenforgalmi adót - a Tisza-tó Strand Nonprofi t Kft. 
részére havi egyenlő részletekben történő átadás útján  - 
idegenforgalmi célra rendeli felhasználni. 

(3)  Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 21. 
sz. mellékletben meghatározott címek 2012. évi bevételeit 
összesítetten a 8. sz. melléklet, részleteiben a 9-16 sz. mel-
lékletek tartalmazzák.

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

5. §.
(1)  Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási elői-
rányzatait a képviselő-testület a következők szerint hatá-
rozza meg, melyet részleteiben a 2. sz. melléklet tartalmaz:

Működési kiadások előirányzata összesen:  951.333  ezer Ft
Ebből: - személyi jellegű kiadások: 352.020  ezer Ft
 - szociális hozzájárulási adó 95.907  ezer Ft
 - dologi jellegű kiadások 455.580  ezer Ft
 - átadás kistérséghez 7.938   ezer Ft
 - átadás nonprofi t szervezetnek 14.000   ezer Ft
 - egyéb pénzbeli juttatások 4.656  ezer Ft
 - áfa  3.014  ezer Ft
 - közvilágítás  18.218  ezer Ft
 Tartalék:    9.031 ezer Ft
 
(2)  A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési 
szervei működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 8. 
sz. melléklet, valamint részleteiben a 9-16. sz. melléklet sze-
rint állapítja meg.

6. §.
(1)  Az önkormányzat felhalmozási célú kiadása összesen 
80.054 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a 18. sz. 
melléklet tartalmazza.
Ezen belül az európai uniós támogatással megvalósuló pro-
jektek bevételeit és kiadásait a 19. sz. melléklet mutatja be.

A felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások előirányzata 47.265  ezer Ft
- beruházási célú támogatásértékű kiadás 6.263  ezer Ft
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6.683  ezer Ft                                  
- céltartalék  19.843  ezer Ft
 
(2)  A 2012. évre tervezett fejlesztések tényleges teljesítése 
a minisztérium engedélyének megérkezését követően tör-
ténhet meg. 

III. A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

7. §.
(1)  Az önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlegét a 3. 
sz. melléklet szemlélteti.

(2)  Az önkormányzatnak több éves kihatással járó felada-
ta nincs, hitelállománnyal nem rendelkezik.

(3)  A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadá-
sok alakulását külön bemutató mérlegét az 4. sz. melléklet 
szemlélteti.

(4)  Az Önkormányzati Hivatal költségvetését részleteiben 
a 16. sz. melléklet mutatja be.

(5)  Az önkormányzat 2012. évi bevételei között előző évi 
pénzmaradvánnyal nem számol.

(6)    Az általános tartalék 9.031 ezer Ft, céltartalék 19.843 
ezer Ft. 

(7)   Az önkormányzat a családsegítő és gyermekjólé-
ti feladatainak ellátását 2008. január 1 - től kezdődően a 
tiszaszentimrei székhelyű Tiszafüred Kistérség Többcélú Tár-
sulás Szociális Szolgáltató Központja útján biztosítja, melynek 
működéséhez 2012. évre 4.108 ezer Ft támogatást biztosít.
Pedagógiai Szakszolgálat ellátásához 3.211 ezer Ft, belső 
ellenőri feladatokhoz 619 ezer Ft biztosítását vállalja. 

IV. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

8. §.
(1)  A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 
2012. január 1-i állapot szerint 176 főben állapítja meg, a 8. 
sz. mellékletben foglalt költségvetési szervenkénti részlete-
zésben, közfoglalkoztatottak nélkül.

(2)    Ezen belül köztisztviselői létszám 27 fő. A köztisztviselői 
illetményalap összege a költségvetési  törvényben szereplő-
vel azonos, 38.650,- Ft 

(3) A képviselőtestület a köztisztviselői cafetéria juttatás 2012. 
évi bruttó keretösszegét 200 ezer Ft-ban határozza meg.

V. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA 
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A./ Általános szabályok

9. §.
(1)  A képviselő-testület elrendeli, hogy a költségvetési 
hiány összege alapján támogatási igényt kell benyújtani az 
önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
támogatására.

(3)  A költségvetési hiány fi nanszírozásának módja év 
közben a támogatás, a képződő bevételi többlet, előző évi 
szabad pénzmaradvány, reorganizációs hitelfelvétel. 

10. §.
(1)  Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és 
kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2)  A költségvetési rendelet (előirányzatok) módosítása és 
hitelfelvételről szóló döntés a képviselő-testület kizárólagos 
hatáskörébe tartozik.
B./  Az önkormányzat és az intézmények kapcsolata, a gaz-
dálkodás rendje

11. §.
(1)  Valamennyi intézmény, és szakfeladat tekintetében 
a gazdálkodási, számviteli, adózási feladatokat az Önkor-
mányzati Hivatal látja el.

(2)  Önálló munkáltatói jogkörrel, intézménybe telepített 
munkaügyi információs rendszerrel az alábbi intézmények 
rendelkeznek:
- Gondozási Központ
- Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola
- Hat Szín Virág Óvoda 

Az önállóan működő intézmények vezetői  a jóváhagyott 
elemi költségvetés keretein belül jogosultak kötelezettség 
vállalásra, a pénzügyi irodavezető pénzügyi ellenjegyzése 
mellett.

(5)  Intézményi kifi zetés az intézményvezető kezdeménye-
zésére, kötelezettségvállalási engedély alapján, a polgár-
mester utalványozása és a pénzügyi irodavezető ellenjegy-
zésével teljesíthető.

(6)  Az Önkormányzati Hivatal a költségvetés elfogadását 
követő 30 napon belül valamennyi intézmény részére kiad-
ja a részletes költségvetését. Az előirányzatok teljesítéséről 
negyedévente tájékoztatást ad részünkre.
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 C./  A költségvetés végrehajtása

12. §.
1./  A képviselőtestület a költségvetés végrehajtása során 
•  a költségvetési egyensúly megteremtése, megtartása, 
•  a működőképesség - lehetőség szerint hitelfelvétel 
 nélküli - folyamatosságának, biztosítása,
•  a fejlesztési, lehetőségek kihasználása érdekében
         az alábbi intézkedéseket rendeli el:
• A bevételi pozíció javítása, a működési költségek csök-
kentése érdekében minden területen élni kell a pályázati 
lehetőségekkel.

2./  A helyi adóbevételek növelése érdekében:
• Folyamatosan végezni kell a magánszemélyek kom-
munális adójának ellenőrzését belső adategyeztetés formá-
jában
• Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2012. évben 
is végezni kell az idegenforgalmi szálláshelyek helyszíni el-
lenőrzését.  
Az ellenőrzésnél kiemelt feladat a szállásadói engedéllyel 
nem rendelkezők feltárása, valamint a nyári idegenforgalmi 
beléptetés rendszerének tovább fejlesztésében való együtt-
működés az Tisza-tó Strand Nonprofi t Kft-vel.

3./ Az egyéb saját bevételek növelése érdekében
• Szükség és lehetőség szerint javaslatot kell készíteni 
valamennyi intézmény esetében a térítési díjak, működési 
bevételek, valamint az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
bérleti díjainak emelésére.
• Szigorú, következetes behajtási munkával – szükség 
szerint külső szervezet igénybe vételével – biztosítani kell 
a hátralékok mind teljesebb körű behajtását a bevételek 
teljes körénél.  

4./ Minden területen a szigorú, következetes takarékosság 
elvét kell követni:
- A bérjellegű költségek csökkentése érdekében, az 
intézményvezetők kivételével valamennyi intézményre és 
feladatra vonatkozóan folyamatosan érvényesíteni kell azt 
az elvet, miszerint új dolgozó felvételekor munkáltatói dön-
tésen alapuló bér nem állapítható meg, a meglévő munkál-
tatói döntésen alapuló béreket pedig soros előlépéseknél ki 
kell futtatni.
- A gazdálkodás során kiemelt fi gyelmet kell fordítani a 
társult önkormányzatokkal, körjegyzőségbe vont település-
sel történő pénzügyi elszámolásra, a kintlévőségek alakulá-
sára. Ezen belül is kiemelten kell kezelni Tiszabura település 
pénzügyi helyzetének alakulását.

5./  A költségvetésben tervezett pedagógusok kiemelt mun-
kavégzésért járó kereset kiegészítés 5,1 millió Ft-os fedeze-
tének zárolását rendeli el, további intézkedésig.

6./  A Bölcsőde folyamatos fenntarthatósága érdekében 
vizsgálni kell a fi zetőssé tétel lehetőségét, a térítési díj 
megállapítást felül kell vizsgálni a jogszabály módosításnak                
megfelelően.

7.) Kiemelt fi gyelmet kell fordítani az új államháztartási 
törvényben, egyéb kapcsolódó törvényekben és végrehaj-
tási rendeleteikben meghatározott feladatok határidőben 
történő végrehajtására. 
 

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. §.
(l) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály-
ba, rendelkezéseit a 2012. évi gazdálkodás során kell 
alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről, a végrehajtásban érdekeltek-
kel való megismertetésről a jegyző gondoskodik.

(3) Abádszalók Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
rendeletének mellékletei az alábbiak:

1. sz. melléklet - Abádszalók Város Önkormányzata 2012. 
évre tervezett bevételei

2. sz. melléklet - Abádszalók Város Önkormányzata 2012. 
évre tervezett kiadásai

3. sz. melléklet - Abádszalók Város Önkormányzata 2012. 
évi költségvetési mérlege

4. sz. melléklet - Abádszalók Város Önkormányzata 2012. 
évi működési és felhalmozási célú, valamint fi nanszíro-
zási célú kiadásainak és bevételeinek bemutatása

5. sz. melléklet – Abádszalók Város Önkormányzata 2012. 
évi adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalá-
sának (hitelképességének) felső határa

6. sz. melléklet – Abádszalók Város Önkormányzata által 
2012. évre tervezett átengedett központi adók

7. sz. melléklet – Abádszalók Város Önkormányzata által 
2012. évre tervezett állami hozzájárulás

8. sz. melléklet – Abádszalók Város Önkormányzat 2012. 
évi költségvetése – intézmények, szakfeladatok szerin-
ti részletezésben

9. sz. melléklet - Abádszalók Város Önkormányzatának 
bevételei és kiadásai összevontan

10. sz. melléklet – Gondozási Központ Abádszalók 2012. 
évi elemi költségvetése

11. sz. melléklet - Hat-Szin Virág Óvoda Abádszalók 2012. 
évi elemi költségvetése

12. sz. melléklet - Kovács Mihály Általános és Művészeti 
Iskola Abádszalók 2012. évi elemi költségvetése

13. sz. melléklet - Ember Mária Könyvtár Abádszalók 2012. 
évi elemi költségvetése

14. sz. melléklet - Abádszalók Város Önkormányzati Hiva-
tal 2012. évi elemi költségvetése

15. sz. melléklet - Bölcsőde Abádszalók 2012. évi elemi 
költségvetése

16. sz. melléklet - Abádszalók Város Önkormányzati Hiva-
talának 2012. évi részletes költségvetése

17. sz. melléklet – Abádszalók Város Önkormányzata 2012. 
évre tervezett szociálpolitikai feladatai

18. sz. melléklet – Abádszalók Város Önkormányzata 2012. 
évre tervezett felhalmozási célú feladatainak részlete-
zése

19. sz. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata Euró-
pai Uniós támogatással megvalósuló programjairól

20. sz. melléklet – Abádszalók Város Önkormányzata 2012. 
évi likviditási terve

21. sz. melléklet – Címrend.

I. számú melléklet bemutatja a működési és fejlesztési célú 
bevételek és kiadások 2012. évi önkormányzati szintű mér-
legét

II. számú melléklet a 2012. évi előirányzat felhasználási 
ütemterv

III. számú melléklet résztelezi az önkormányzat által biztosí-
tott közvetett támogatásokat.  

Több éves kihatással járó döntésből eredő kötelezettsége-
ink 2012. évben és az azt követő években nincsenek. 

Abádszalók, 2012. február 27.

 (:Kovács Mihály :) (: Ballagó László :)
 polgármester  jegyző

Abádszalók Város Képviselő-testületének

3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete 
Az önkormányzati fenntartású Bölcsőde térítési díjának megállapításáról

1.§.
1) A képviselő-testület az önkormányzati saját konyhán folyó 
étkezés nyersanyag költségét 300 Ft/fő/nap összegben állapítja 
meg a gyermekekre általános forgalmi adó nélkül.
2) A bölcsődés korú gyermekek részére napi négyszeri 
étkezést biztosítunk.

2. §
Ennek alapján megállított nyersanyagköltségek:
1./ Bölcsőde:   
 Reggeli:  54 Ft/fő/nap
 Tízórai:  47 Ft/ fő/nap
 Ebéd:  140 Ft/ fő/nap
 Uzsonna:  58 Ft/ fő/nap

 Összesen nyersanyagnorma: 
   299~300 Ft/fő/nap + mindenkori ÁFA
 Személyi térítési díj:  0 Ft + mindenkori ÁFA

3. §
1.) A három és többgyermekes családoknál gyermeken-
ként az intézményi térítési díj 50 %-át kedvezményként kell 
biztosítani.

4. §
1.) Lehetőség van a bölcsődei ellátás szolgáltatás jellegű 
igénybevételére időszakosan.
2.) Ez esetben a térítési díj összege 1.250 Ft/fő/nap, + 
mindenkori ÁFA. 

5. §
A rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba,  kihirdeté-
séről a jegyző gondoskodik.

Egyidejűleg az önkormányzati étkeztetés nyersanyag költ-
ségének, a bölcsőde térítési díjának megállapításáról szóló 
4/2011. (IV.01.) 2. § (1) bekezdése hatályát veszíti.

Abádszalók, 2012. február 27.

 (:Kovács Mihály :) (: Ballagó László :)
 polgármester  jegyző
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Abádszalók Város Képviselő-testületének

Abádszalók Város Képviselő-testületének

4/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete – A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munka-
időn túl történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól.

Abádszalók Város Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésén hozott határozatai – rövidített formában

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljá-
rásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 42/A 
§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1.§

E rendelet hatálya Abádszalók Város Anyakönyvvezetőjének 
illetékességi területén, hivatali helyiségen kívül és a hivatali 
munkaidőn túl történő házasságkötésekre és egyéb családi 
események társadalmi megünneplésére terjed ki.

Értelmező rendelkezések
2.§

E rendelet alkalmazásában
a., Hivatali helyiség: Abádszalók Város Önkormányzata által 
térítésmentesen biztosított, az anyakönyvi esemény lebo-
nyolítására alkalmas arra kijelölt helyiség.
b., Hivatali munkaidő: Abádszalók Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabály-
zatában meghatározott munkarendje.
c., Anyakönyvi esemény: házasságkötés
d., Külső helyszín: a hivatali helyiségen kívüli, arra alkalmas 
egyéb helyiségek és helyszín
e., Rendkívüli körülmény: valamely házasulónak közeli ha-
lállal fenyegető egészségi állapota

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 
túl történő házasságkötés, családi esemény engedélyezésé-
nek szabályai:

3.§
(1) Anyakönyvi esemény – a Munka Törvénykönyvében 
meghatározott munkaszüneti nap és vasárnap kivételével 
– hivatali munkaidőn kívül pénteken 12.00 órától 18 óráig, 
szombati napon 9.00 órától 19 óráig terjedő időszakban 
engedélyezhető.
(2) A hivatali helyiségen kívül anyakönyvi esemény – az 
1982. évi 17. tvr 15/A. § (4) bekezdésében megfogalmazott 
feltételeken túl – akkor engedélyezhető, ha az anyakönyv-
vezető meggyőződött a helyiség alkalmasságáról. Külső 
helyszínek kizárólag olyan hely fogadható el, ahol az ese-
mény méltósága, tekintélye nem csorbul, illetve a személyi 
adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított.
(3)  Egyházi szertartás helyínén anyakönyvi esemény nem 
tartható. 
(4) A hivatali helyiségen kívüli esemény engedélyezése so-
rán fi gyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett 
és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását 
hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszé-
lyeztetheti.
(5) Hivatali munkaidőben az anyakönyvvezető hivatalos 
helyiségén kívül, - kivéve a rendkívüli körülményt – anya-
könyvi esemény nem engedélyezhető.

Díjfi zetési kötelezettség
4. §

(1) A hivatali helyiségben a hivatali munkaidőn túl törté-
nő anyakönyvi eseményekért a megrendelők 15.000.- Ft + 
ÁFA díjat kötelesek fi zetni.
(2) A hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn túl anya-
könyvi esemény díja 20.000.- Ft + ÁFA.

(3) Hivatali munkaidőben hivatali helyiségen kívül, anya-
könyvi esemény csak rendkívüli körülmény esetén engedé-
lyezhető, mely díjmentes.

Az anyakönyvvezető díjazása
5. §

(1) A hivatali munkaidőn túl történő házasságkötésben 
közreműködő anyakönyvvezető a köztisztviselők jogállásá-
ról szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy 
egy része helyett e rendeletben meghatározott mértékű 
díjazás illeti meg.
(2) A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl közre-
működő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként 
bruttó 10.000.- Ft illeti meg, havonta elszámolva.
(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény után 
az anyakönyvvezetőt bruttó 15.000.- Ft illeti meg, havonta 
elszámolva.
(4) Az anyakönyvi eseményekért járó díjak mértékét 
évente, az Önkormányzat költségvetési rendeletének elfo-
gadásával egyidejűleg felül kell vizsgálni.

Záró rendelkezések
6.§

Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba.
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Abádszalók, 2012. február 27.

 (:Kovács Mihály :) (: Ballagó László :)
 polgármester  jegyző

19/2012. (II. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat:

Abádszalók Város Képviselő-testülete az adósságren-
dezési bizottság javaslatára nem támogatja a bérleti 
szerződés megkötését. A település vízi-közműveinek 
működtetéséről akkor dönt, amikor az önkormányzat a 
vagyont visszakapja. 

20/2012. (II. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat:

Abádszalók Város Önkormányzata a Mirhó-Kisfoki Vízgaz-
dálkodási Társulattal kötendő vagyonkezelői szerződést 
jóváhagyja.
A szerződés aláírására a polgármester kap felhatalmazást.

21/2012. (II. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat:

Abádszalók Város Önkormányzata a KÉTER Bt. ellen felszá-
molási eljárást kezdeményez.

22/2012. (II. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat:

Abádszalók Város Önkormányzata a település közvilágí-
tásának áramellátására vonatkozóan az E.ON Energiaszol-
gáltató Kft.-vel szerződést köt.

A megállapodás aláírására a polgármester kap felhatal-
mazást.

23/2012. (II. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat:

Abádszalók Város Képviselő-testülete, mint 100 %-ban tu-
lajdonosa az Abádszalók Várost Üzemeltető és Szolgáltató 
Kft.-nek, nem látja biztosítottnak tovább a Kft. működését, 
ezért annak felszámolását rendeli el 2012. február 29-i 
nappal. 
Utasítja a Kft. ügyvezetőjét a felszámolás megindítására.

24/2012. (II. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat:

Abádszalók Város Képviselő-testülete a beterjesztett Ti-
sza-tó Strand Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság 
2012. évi Üzleti Tervét jóváhagyta. 

25/2012. (II. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat:

Abádszalók Város Képviselő-testülete jóváhagyja a ré-
szesedések és kölcsönnyújtás 2011. évi értékvesztésének 
elszámolását.

26/2012. (II. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat:

Abádszalók Város Képviselő-testülete nem kíván körjegy-
zőséget alakítani Tiszaigar Község Önkormányzatával. 
Tekintettel azon tényre, hogy a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV tv. 39. §. (3) bek. kimondja, hogy kör-
jegyzőséghez csatlakozni a naptári év első napjával lehet, 
illetve a csatlakozásról a döntést hat hónappal korábban 
kell meghozni. Abádszalók Város jelenleg körjegyzőséget 
alkot Tomajmonostora Községgel, így 2012. január 1-vel 
lehetett volna körjegyzőségünkhöz csatlakozni. A másik 
szintén törvényi akadály, hogy az elfogadott és 2013. janu-
ár 1-től hatályos 2011. évi CLXXXIX tv. 85. §. (1) bek. szerint 
azon települések hozhatnak létre közös önkormányzati 
hivatalt, melyek egy járáshoz tartoznak. Az előzetesen ren-
delkezésre álló információk alapján a két település külön 
járáshoz fog tartozni. 
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A Víziközmű-társulat szerepe 
a szennyvízprojekt megvalósításában
Az Abádszalók-Kunhegyes közös szennyvízelveze-
tési és tisztítási projekt (Pályázati azonosító: KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0076) 2011. október 12-i támo-
gatási döntése után megkezdődött a támogatási 
szerződés megkötési folyamata, illetve felülvizsgá-
latra és aktualizálásra kerültek az addig elkészült 
közbeszerzési dokumentációk. 

A közbeszerzési eljárások még december végén 
megindításra kerültek, hogy az új jogszabályi válto-
zások ne hátráltassák a mielőbbi lebonyolításukat. 
A lebonyolításhoz a debreceni székhelyű MATRIX 
AUDIT Kft. biztosít szakmai segítséget.

Rendkívül nagy érdeklődést tapasztaltunk a beru-
házásunk iránt. A kivitelezésre 9 cég, a projektme-
nedzsment tevékenységre 5 cég, míg a műszaki 
ellenőri tevékenységre 3 cég váltotta ki a dokumen-
tációt. A tervezettnek megfelelően a műszaki ellen-
őrzést és a projektmenedzsment tevékenységet 
végző cégekkel márciusban szerződést tudunk 
kötni. 

A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzé-
si eljárás során több előzetes vitarendezés indult, 
amelyet egyeztetnünk kell a támogatóval is, s ez a 
tervezetthez képest csúszást eredményez, így vár-
hatóan a szerződéskötésre májusban kerül sor.

A támogatási szerződés 2011. december 20-án alá-
írásra került, s ezzel a dokumentummal a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség elkötelezte magát beruházá-
sunk 2.873.031.967,- Ft-tal történő támogatására. 
Ez az összeg azonban a teljes költség 82,772385%-
át fedezi, így szükség van további 600 millió Ft-ra, 
hogy a fejlesztés maradéktalanul megvalósuljon.

A hiányzó összeget egyrészt a két város által alapí-
tott társulás, másrészt a beruházással érintett lakos-
ság által alakított víziközmű társulatok biztosítják. A 
fenti összegből az Abádszalóki Víziközmű-társulat-
nak közel 190 millió Ft-ot kell biztosítania.

A Víziközmű-társulat 2009. június 17-i megalakulá-
sakor az érintett lakosság kiemelkedő beruházási 
szándékról tett tanúbizonyságot a 80% feletti szer-
vezettség elérésével. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy 
ezen szándék fi zetési kötelezettségek teljesítésének 
megnyilvánulásában folyamatosan csökkent. Ez a 
csökkenés magyarázható az előkészítési munkák 
elhúzódásából adódó türelmetlenségből, valamint 
az utóbbi években kialakult gazdasági helyzettel is. 
Mindezek ellenére nagyon fontos a fi zetési fegye-
lem betartása, mivel a beruházás megvalósításának 
legjelentősebb alappillére a lakossági igény a meg-
valósításra és az azt követő használatra. Jelenleg az 
érdekeltségi hozzájárulás fi zetésére kötelezettek 
közel 60%-a fi zet rendszeresen, időben, továbbá 
12%-a rendelkezik maximum fél éves elmaradással, 
valamint közel 5% maximum 1 éves elmaradással. 

A fennmaradó 23% vagy már több mint 1 éves el-
maradást halmozott fel, vagy pedig egyáltalán nem 
fi zet.

A szennyvízberuházás fi nanszírozásához el kell érni 
azt, hogy az érdekeltek 80%-a rendszeresen fi zesse 
a hozzájárulását, ellenkező esetében a fi nanszírozá-
si problémák a fejlesztés megakadását, vagy akár 
a meghiúsulását is eredményezhetik. Felismerve 
ezt a komoly problémát, a Víziközmű-társulat Kül-
döttgyűlése 2012. február 13-i ülésén módosította 
a korábban meghatározott 285.000,- Ft összegű 
érdekeltségi hozzájárulás megfi zetésének lehető-
ségeit az alábbiak szerint:

- azok a természetes személy érdekeltek, akik 
nem kötöttek lakás-előtakarékossági szerződést 
vagy a megkötött lakás-előtakarékossági szerződé-
sük a futamidő alatt bármely okból megszűnt, azok 
részére a hozzájárulás összege: 285.000,- Ft
Az összeget a Társulatra engedményezett lakástaka-
rék-pénztári szerződés megkötése mellett 4 100,- Ft/
hó megfi zetésével teljesíthetik 50 hónap alatt.
Ezen összeget a társulat ez irányú értesítése alapján 
kell a megadott részletekben a társulat számlájára 
megfi zetni. Az első részletet a társulat ez irányú ér-
tesítése alapján annak kézhezvételtől számított 30 
napon belül kell a társulat számlájára befi zetni. Min-
den további részletet pedig minden hónap 25. nap-
jáig kell a társulat számlájára teljesíteni. A szerződés 
megkötésére legkésőbb 2012. április 30-ig biztosít 
lehetőséget a Társulat.
- azok a természetes személy érdekeltek, akiknek 
a már korábban megkötött Fundamenta-Lakáskassza 
megtakarítási számlája 2012. január 31-ig több mint 
12 havi hátralékos megtakarítási egyenleget mutat, 
azok szerződése az LTP törvény szerint felmondásra 
kerül. Részükre a Társulat 2012. április 30-ig új, de 
rövidebb futamidejű szerződés megkötésének lehe-
tőségét biztosítja, vagy a 285.000.- Ft hozzájárulást 
a beruházás megkezdése előtt 30 nappal egy összeg-
ben kell a Társulat számlájára megfi zetni a Társulat 
ezirányú értesítése alapján.
- azok a természetes személy érdekeltek, akik-
nek a már korábban megkötött Fundamenta-
Lakáskassza megtakarítási számlája 2012. január 
31-ig kevesebb, mint 12 havi hátralékos megtakarí-
tási egyenleget mutat, azok az elmaradás összegét 
havonta a korábban vállalt havi befi zetésen felül, az 
elmaradás időszakán keresztül meg kell fi zetnie. Az 
első részletet a társulat ez irányú értesítése alapján 
annak kézhezvételtől számított 30 napon belül kell 
a társulat számlájára megfi zetni a havi díjon felül.  
Minden további részletet pedig minden hónap 25. 
napjáig kell a Társulat számlájára megfi zetni.

- azok a természetes személyek, akik nem kötnek 
lakástakarék-pénztári szerződést, de részletekben 
kívánják a hozzájárulást megfi zetni, a hozzájárulás 
egységnyi összege 285.000 Ft/érdekeltségi egység, 
melyet 5 700 Ft/hó 50 hónapon keresztül fi zethet-
nek meg. A befi zetést a társulat értesítését követően 
az értesítésen meghatározott módon és időben kell 
teljesíteni.
- a jogi személyek, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaságok érdekeltségi 
hozzájárulásának egységnyi összege 285.000 Ft, 
mely összeget legkésőbb a beruházás megkezdé-
se előtt 30 nappal a társulat ezirányú értesítését 
követően egy összegben kell a társulat számlaszá-
mára megfi zetni.

Az érintetteknek a Társulat rövid időn belül külön 
értesítést is fog küldeni, melyben tájékoztatást ad 
arról, hogy az ingatlan tulajdonos melyik kategóriá-
ban teljesítheti fi zetési kötelezettségét.

Az érdekeltségi hozzájárulásuk befi zetésével kap-
csolatban továbbra is keressék a Víziközmű-társulat 
elnökét, Molnár Józsefnét, aki a legutóbbi ülésen a 
lemondása után a küldöttek kérésére és szavazása 
alapján újra megválasztásra került, valamint a tár-
sulat adminisztrátorát Barabásné Oláh Mariannát 
a megszokott helyen – a Tiszafüred és Vidéke Ta-
karékszövetkezet Abádszalóki Kirendeltségében 
(5241 Abádszalók, István király utca 8.) –, hogy a 
rendelkezésre álló rövid határidőn belül tudjanak 
élni a kedvező részletfi zetési lehetőségekkel.

Felhívom fi gyelmüket, hogy az érdekeltségi hoz-
zájárulás adók módjára behajtható, melyet a Város 
Önkormányzati Hivatala hajt végre! A végrehajtás a 
rendszeres jövedelem egy harmadáig ad lehetősé-
get a tartozás beszedésére, ezért kérem, mérlegel-
jék a felajánlott részletfi zetési lehetőséget! Ameny-
nyiben nincs az ingatlantulajdonosnak letiltható 
rendszeres jövedelme, csak akkor kerül ráterhelésre 
az ingatlanra a tartozás.

Végezetül, szeretném köszönetemet kifejezni 
mindazoknak az ingatlantulajdonosoknak, akik szí-
vükön viselték a beruházás megvalósítását, és rend-
szeres, illetve néhány hónap hátralékos fi zetésükkel 
biztosítottak bennünket arról, hogy erre a beruhá-
zásra szükség van. Kérem őket, hogy ezt a fi zetési 
fegyelmet továbbra is tartsák és ösztönözzék a nem 
fi zetőket kötelezettségük teljesítésére, hiszen a fej-
lesztés megvalósítása közös érdek!

Balogh József
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Tűzifa támogatásTűzifa támogatás

Az önkormányzat a belügyminisz-
ter 59/2011. (XII. 23.) BM rendelete 
alapján szociális célú tűzifa vásárlá-
sára kapott kormányzati támogatást, 
1.524.000 Ft értékben. 

A támogatásról az önkormányzat 
hirdetményben értesítette a lakossá-
got.  Január 31-ig közel 400 fő adott 
le igényt, amit szociális bizottság bí-
rált el. 346 állandó abádszalóki lakos 
részesült - többnyire 0,5 m3-es mér-
tékben - a tűzifa támogatásból. 

2012. februárjában, a városüzemel-
tetésben dolgozó munkatársak szál-
lították ki a tűzelőt a lakosságnak. 
Rászorultság szerint a kiszállított fát 
fel is darabolták.

Kovrig Zoltán

Startból traktor
A 2012. évi Start mintaprogramban új MTZ 
80-as traktor megvásárlására került sor. 

A traktorhoz rakodógép is tartozik. A későb-
biekben további, mezőgazdasági művelésre 
szánt eszközök is leszállításra kerülnek. 

Az új traktorral megkezdtük 14 hektár termő-
föld művelését.  Itt márciusban azok a növé-
nyek kerültek elvetésre, amelyek termése - a 
sikeres betakarítás után - a diák- és szociális-
étkeztetésben fog majd hasznosulni.

Kovrig Zoltán
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Beszámoló a Böllérversenyről
A VI. Tiszator Böllérfesztivál ragyogó időben, szín-
vonalas műsorokkal, lelkes csapatokkal, szakértő 
zsűrivel, jó hangulatban zajlott Abádszalókon a 
Füzes Kempingben. 27 sertés bánta a szombati na-

pot, ebből kettő nyárson végezte, 
a többiek pedig üstökben. Kü-
lönlegességként a Görbeházi 
Kolbásztöltő Zsiványokat kell 

mindenképpen megemlíteni, 
akik Andorkó Antal vezetésé-

vel a „több nap, mint kolbász” 
szólásra rácáfolva 387 m-es 
szállal örvendeztették meg a 
nagyérdemű közönséget, és 
persze önmagukat. A több 
mint 400 kg alapanyagot is 
a Nagykun Hús Kft., a ren-
dezvény főtámogatója 

biztosította.

A rendezvény annak ellenére sikeres volt, hogy 
több csapat az utolsó pillanatban mondta le 
részvételét az infl uenzajárvány miatt. Aki viszont 
itt volt a bőséges védőitalnak köszönhetően vé-
dettséget élvezett a kórral szemben. A látogatók, a 
fellépők, a résztvevők mintegy hatezren, ismét egy 
remek versengés résztvevői voltak, ahol a követ-
kező eredmények születtek:

Pálinka verseny győztese:

B&B Kft Albertirsa, 2011 tokaji törköly

Pogácsa verseny győztese:

Szabó Beáta Abádszalók, tepertős pogácsa

A Böllérverseny eredménye:

1.) Jász böllérek csapata, Jászszentandrás

2.) Hubertus Vt., Abádszalók

3.) Tiszaszőlős Polgármesteri Hivatal

A Tiszator Böllére 2012-ben Nagy Sándor

A közönség díjas, aki a legtöbb kóstolójegyet be-
gyűjtötte: Jász böllérek csapata,  Jászszentandrás.

A felsoroltakon kívül, minden csapat oklevelet, és 
értékes tárgyjutalmat, illetve a főtámogatónak 
köszönhetően késeket, kötényeket, sapkákat, és 
Nagykun-Hús egység csomagot kapott ajándékba.

A rendezvényen 71 kereskedő kínálta portéká-
ját, de kb. 100 jelentkező lett volna. A kulturális 
program keretében több mint 350 szereplő lépett 
színpadra, közülük is üde színfoltként kiemelke-
dett az abádszalóki Dalma Dance csoport, a szin-
tén abádszalóki Nagy Dóra, illetve a tiszafüredi 
Jóbarátok produkciója. Nagy Bandó András egész 
nap a zsűri munkáját segítve szórta poénjait a 
nagyérdemű felé, míg segítője Vajtó László a szín-
padon vitte a prímet.

Abádszalók testvértelepülése Backamadaras de-
legációja is részt vett a rendezvényen, a találkozó 
jó lehetőséget biztosított a kapcsolatok ápolására, 
továbbgondolására. 

Külön fejezetet érdemel a főtámogató a 
Kunhegyesi Nagykun Hús Kft. A szakmai háttér 
biztosítása mellett, anyagiakkal, eszközökkel,  
alapanyaggal is támogatta a Böllérfesztivált. Sze-
gedi Sándor, Szegedi Zsolt és kollégáik minden di-
cséretet, és köszönetet megérdemelnek csakúgy, 
mint a szervezők, és a segítőik.

Kasza Gábor
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.tv. ( Alapítvány ) 19.§ (5) bekezdése 
alapján a közhasznú szervezet köteles a (2) bekezdés szerinti közhasznúsági jelentést, 
a tárgy évet követő évben legkésőbb június 30 –ig saját honlapján, ennek hiányában 
egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

Nyugdíjas Hagyományőrző Kulturális Közhasznú Alapítvány
5241 Abádszalók, Mikszáth út 3 sz. adószáma:18021767-1-16

Közhasznú tevékenység rövid tartamú bemutatása, beszámolója:

• Alapítvány működési területe: Abádszalók Város közigazgatási területe.
• Alakulása: Alapító okirat: 2009. december 29.
• Jogerőre emelkedett: 2010. 03.04. napján.
• Célszerinti tevékenysége: Nyugdíjas Klubok kulturális rendezvényeinek szervezé-

se ( Ki Mit Tud Nyugdíjas Klubok találkozója, kiállítások, civil és szakmai fórumok ) 
támogatása.

• A meghívott Nyugdíjas Klubok utazásainak anyagi támogatásai, földön, vízen, 
levegőben, valamint ugyanezen klubok részére szállás, étkeztetés költségeinek 
teljes, vagy részbeni támogatása.

• Idős, gondozásra szoruló személyek ellátásának megsegítése.

Célja szerinti besorolása: 1. kulturális tevékenység.

Vagyonfelhasználás módja: Az alapítvány gazdálkodását a rendelkezésre bocsátott 
induló vagyonnal kezdte meg.

Vagyonának kezelését 7 tagú tag, ellenszolgáltatás nélkül, szabadideje terhére végzi.
Fizetett alkalmazottja nincs, tevékenysége az éves munkatervre épül.
Az év során az alapítvány 2 alkalommal ülésezett. Az első ülésen az előző év számvi-
teli és adózási beszámolót /mérleget/ értékelte, majd a 2012. évi kulturális program 
ütemezéséről döntött.
Hitelállománya nincs.
Közüzemi költsége nincs.
Nincs tartozása a Nemzeti Adó –és Vámhatóság, Önkormányzati adóhatóság, illeték-
hivatal, egyéb szervek felé.
Adatszolgáltatási kötelezettségének /NAV.KSH/ határidőre eleget tett.

Abádszalók, 2012. 03. 08.
Perge Attila

Alapítvány képviselője

   2010. év 2011. év
Számviteli beszámoló:
 Nyitó egyenleg 0 Ft 80.226 Ft
 Bank számla éves záró egyenlege: 18.831 Ft 18.879 Ft
 Pénztár éves záró egyenlege: 61.395 Ft 31.080 Ft
 Záró Kp egyenleg összesen: 80.226 Ft 49.911 Ft 

 Bevételek:
 Magánszemélyektől induló vagyon 36.000 Ft 
 Magánszemélyektől támogatás 170.651 Ft 36.000 Ft
 Banki kamat jóváírás 251 Ft 48 Ft
 Összesen:  260.902 Ft 36.048 Ft
 
 Kiadások
 Anyagköltség /ásványvíz/ 10.640 Ft
 Anyagköltség /rendezvényre/ 85.345 Ft 36.000 Ft
 Egyéb /ügyvédi költség/ 25.000 Ft 
 Nyomtatvány, irodaszer 58.430 Ft 
 Postaköltség 1.010 Ft 315 Ft
 Egyéb ráfordítás /számv. szolg./  30.000 Ft
 Összesen:  180.425 Ft 66.315 Ft

Folytatódik a Folytatódik a 
„Konyhakert Program” „Konyhakert Program” 

2012-ben is!2012-ben is!

A Magyar Vöröskereszt együttműködve Abádszalók Város Önkormányzatával, 
2011-ben indította először a „Konyhakert programot”.   Ennek keretében ta-
valy Abádszalókon 170 család részesült ingyenes vetőmag juttatásból. 

A résztvevők térítésmentesen kaphatnak az idén is, egy egységcsomagnyi 
konyhakerti vetőmagot. 

A kezdeményezés célja, hogy a kedvezményezettek saját maguk és család-
tagjaik számára különféle zöldségeket termesszenek. Hosszútávon pedig az a 
célja, hogy újjáélessze az utóbbi években elhanyagolt konyhakert-kultúrát.

A 2012. évi vetőmagosztásból az részesülhet, aki:

-  mélyszegénységben él és már  tavaly is teljesítette a feltételeket – kivé-

telt képeznek ezek közül azok a családok, akik a „Minden gyermek lakjon 

jól” program keretében is részesültek vetőmag juttatásból

- aki vállalja, hogy megműveli és gondozza a kertet,

- megfelelő eszközökkel rendelkezik a kertműveléshez,

- elülteti a vetőmagot

- a program nyomon követéséhez (látogatáshoz) hozzájárul

A levélben kiértesített programban részvevők 2012. március 21.-én (szerdán) 
8 órától vehetik át a vetőmagokat a Városi Polgármesteri Hivatalban.

A szervezőmunka lebonyolításával Abádszalók Város Önkormányzata 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot bízta meg.
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I. A 2011-es év horgászturizmusa
Társaságunk halőrei a múlt évben napi rendszerességgel 
számolták a horgászokat a Tisza-tó 11 jellemző térségé-
ben. Adataik alapján a korábbiaknál lényegesen ponto-
sabb képet alkothattunk a horgásznapok térbeli és idő-
beli eloszlásáról. A rendkívül kiegyensúlyozott vízjárás és 
a kedvező időjárási körülmények szinte egész évben ide-
ális horgászati lehetőséget biztosítottak, így a horgász-
turizmus is a Tisza-tó fénykorát, a ’80-as éveket idézte. A 
legtöbb horgásszal Poroszló és környéke dicsekedhet, de 
mellette igen jelentős a tározótértől folyóhátakkal elvá-
lasztott Tisza-medernek és a Tiszafüred környéki vizek-
nek a látogatottsága is.

II. A múlt évi horgászzsákmány 
Az év kiemelkedően jó eredményeket hozott a Tisza-ta-
von. A kedvező horgászati körülmények mellett a soha 
nem látott mértékű haltelepítések, a korrekt halőrzés és 
a 2010-es év „halat hozó” árvíze is hozzájárult a Tisza-tavi 
horgászok elégedettségéhez. Kiemelkedő a ponty 40000 
kg-os zsákmánya, de a süllő-, csuka- és a balinfogások is 
azt bizonyítják, hogy a Tisza-tó az ország egyik legkivá-
lóbb ragadozóhalas vize.

III. A  Tisza-tavi halállomány áttelelése 
Aki csak nyári csónakázásokból ismeri a Tisza-tó nagy, 
nyílt vizeit, nem is gondolná, milyen veszély fenyegeti az 
itt élő halakat télen. Novembertől ugyanis a tározótér át-
lagosan másfél méteres vizét 50 centisre apasztják. Ilyen 
sekély vízben kell áttelelnie azoknak a halaknak, amelyek 
nem húzódnak le a Tiszába vagy a régi holtmedrekbe. 
Sajnos utóbbiak egy része is alkalmatlan már telelésre, 
mert erősen feliszapolódott. Korábban egyszerűen le-
halászták és értékesítették a tározó veszélyesnek minő-
sített részeit, a Sporthorgász Kft. azonban az állomány 

megőrzésében érdekelt, ezért fennállása óta küzd a ma-
gasabb téli vízszintért. Emellett a vízminőség naponkénti 
vizsgálatával követte az oxigénviszonyok alakulását, és 
felkészült rá, hogy szükség esetén bevesse aggregátorról 
működtethető levegőztető berendezéseit, de szerencsé-
re nem volt rá szükség. Habár a februári kemény hideg 
vastag jégpáncélt alakított ki a vizeken, és hó is bőven 
hullott rá, a szél elhordta a javát, így a mélyben élő algák 
fotoszintézise pótolni tudta a fogyó oxigént. 

A jég még nem olvadt el mindenütt, de mérési eredmé-
nyeink alapján bizakodunk, hogy a Tisza-tavi halállomány 
zöme – a lokálisan bekövetkezett elhullások ellenére – si-
keresen telelt át, biztos alapot adva a halak tavaszi szapo-
rodásához és az idei horgászzsákmányhoz egyaránt.

IV. Az őshonos tőpontyok szaporítására és telepítésére 
vonatkozó tervek
Magyarországon nagy hagyománya van a pontynemesí-
tésnek, és a halastavi termelés számára kiváló kultúrfajták 
születtek. Ezeknél a minél jobb takarmányhasznosítás el-
érése volt a cél, miközben a túlélés szempontjából fontos 
tulajdonságaik háttérbe szorultak.  Olyan változó környe-
zeti viszonyok között azonban, amilyenek a Tisza-tavat 
jellemzik, fontosabb a halak életrevalósága, menekülési 
hajlama, szaporasága. Ilyen tulajdonságokkal elsősor-
ban a vadon élő állományok rendelkeznek. Ez indította 
a Tisza-tavi Sporthorgász K. N. Kft.-t arra, hogy halastavi 
pontyok helyett helyi származású tőpontyokból biztosít-
sa a telepítések anyagát. Mivel tőpontyok nem kaphatók 
a piacon, pályázatot kellett kiírni az előállításukra. A ter-
meltetési szerződést a pályázaton nyertes Aranyponty 
Zrt.-vel már megkötötte a kft., így terveink szerint két 
év múlva már nagy genetikai változatosságú, ellenálló 
és jó szaporodóképességű pontyokkal fogjuk teljesíteni 
halasítási kötelezettségünket.

Tisza-tavi Sporthorgász K. N. Kft.

2012-ben is eredményes horgásza-
tot kívánunk vendégeinknek!

Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú 
Nonprofi t Kft.

5350 Tiszafüred, Örvényi út 46. • Telefon/fax: 
06-59/352-273  • Email: info@sporthorgasz.

eu • www.sporthorgasz.eu

Horgászjegy értékesítés 
Abádszalókon

Zabolai Gábor Horgász-
bolt
Abádszalók, Deák Ferenc út 10.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 07.00 - 18.00
Szombat: 08.00-12.00

Tímár Anikó Horgászcikk 
Szaküzlet
5241 Abádszalók, Széchenyi u. 18.
Nyitva tartás:
Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek, 
Szombat: 07.00 - 12.00

Pecás Büfé
Gulyás Józsefné 
5241 Abádszalók, 
István király út 48.

Tisza-tavi Sporthorgász KNkft. beszámolója

A személyi jövedelemadó 1 – 1 százalékának felajánlásával kapcsolatos 
tudnivalók
Idén is lesz lehetőség arra, hogy szemé-
lyi jövedelemadónk 1 százalékának sor-
sáról magunk rendelkezzünk. Az egyik 
1 százalékkal valamely társadalmi szer-
vezetet, alapítványt nemzetközi köz-
intézményt támogathatunk, a további 
1 százalékkal pedig vagy az egyházat 
vagy a költségvetési törvényben az Or-
szággyűlés által meghatározott kiemelt 
előirányzatot.

Fontos tudnivaló, hogy 1 százalékos 
felajánlást csak azok tehetnek, akik fi -
zetnek személyi jövedelemadót és a 
felajánlható összeg eléri a 100 forintot. 
Tehát az adó összegének meg kell ha-
ladnia, illetve el kell érnie a 10.000,-Ft-
ot. Amennyiben valaki adójának mind-
két 1 százalékát szeretné felajánlani, 
akkor két rendelkező nyilatkozatot kell 

elhelyeznie egy saját maga által beszer-
zett, normál méretű borítékban. A ren-
delkező nyilatkozat lehet az APEH által 
rendszeresített nyomtatvány, vagy azzal 
egyező méretű és adattartalmú lap.

A nyilatkozat csak akkor érvényes, ha a 
borítékon szerepel az adózó neve, lakcí-
me és adóazonosító jele. Az adóbeval-
láshoz csatolt rendelkező nyilatkozatra 
a kedvezményezettek adószámát, illet-
ve technikai azonosítóját kell feltüntet-
ni, de feltüntethető az elnevezése is.

Az alábbiakban felsoroljuk azon társa-
dalmi szervezeteket, melyek városunk-
ban tevékenykednek és megfelelnek a 
törvényi előírásoknak, valamint azon 
egyházakat, melyek igényt tartanak a 
magánszemélyek támogatására:

II. CIVIL SZERVEZETEK ADÓSZÁMA:

1. Abádszalók SE 19866554-1-16

2. Abádszalók Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány 
18820920-1-16

3. Abádszalóki Óvodásokért Alapítvány 18825743-1-16

4. Borostyán Szociális Alapítvány 18830479-1-16

5. Abádszalóki Gyermekekért Közalapítvány 18832701-1-16

6. Mozgásérültek JNSZ. Megyei Egyesülete 19430364-1-16

7. Tisza-tó Régió Ifjúságáért Egyesület 18821581-1-16

8. Abádszalóki Szállásadók és Vendéglátók Közhasznú Egyesü-
lete 18842016-1-16

II. EGYHÁZAK ÉS VALLÁSI FELEKEZETEK TECHNIKAI SZÁMA

1. Magyar Katolikus Egyház 0011

2. Magyarországi Református Egyház 0066
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Július 20.  • Tisza-tó Strand parkoló

Döntősök

Caramel 
élő nagykoncert

június 16.

Abádszalók

Bikini élő koncert

Varga Viktor

Kocsis Tibor

Kasza Tibi

Első emelet élő koncert
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési 
Intézet megyei tájoltatási programja keretében március 14-én az Abádi 
Benedek Városi Művelődési Házban tartotta meg a Mesekocsi Színház elő-
adásában „Az állatok nyelvén tudó juhász” című előadást.

Az előadáson 71 fő vett részt, sajnos csak az óvodások mintegy fele, mert a 
többiek infl uenzásak voltak.

Az ott levők viszont jól érezték magukat, tetszett nekik az előadás. Hosszan 
tartó vastaps után a felnőttek és a gyermekek is lelkesen hagyták el a né-
zőteret. Az előcsarnokban áradoztak a közösen átélt katarzisukról. Kérték, 
hogy más alkalommal is hívjuk meg a Mesekocsi Színházat

Sokan nem engedhetik meg maguknak, hogy színházi élményért nagyvá-
rosba utazzanak, belépőjegyet váltsanak. Nagyon megörültek az óvodások 
az ingyenesen biztosított előadásnak.

Gyermekszínházi előadásGyermekszínházi előadás

FEHOVA, Utazás kiállítás
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is részt 
vettünk az Utazás Kiállításon.

Az előző évekhez képest kisebb érdeklődést 
tapasztaltunk. Napi 200-300 programfüzet 
talált gazdára. Főként az olcsó szolgáltatások, 
szállások iránt érdeklődtek. A fi atalok lelkesen 
fogadták az őket megcélzó programfüzetet. 
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HIRDETMÉNY
Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy
2012. február 29-én 0.00 órától – 
2012. április 15-én 24.00 óráig

Kál-Kápolna - Kisújszállás között a 100 sz. vonalon 
végzett pályaépítési munkák miatt, a csatlakozás 

biztosításának érdekében, az alábbi módosított men-
etrend szerint közlekednek a vonatok:

Az utazásuk során Önöket esetlegesen érő kellemetlen-
ségekért szíves elnézésüket, és megértésüket kérjük!
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22 37
22 45
22 53

23 00
23 01
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23 24
23 27
...
...
...
...
...
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...
...
...

Derűs Alkonyat Nyugdíjas Klub farsangja
2012. február 18-án a Derűs Alkonyat Nyugdíjas Klub meghitt, bensősé-
ges, baráti hangulatú találkozón látta vendégül - a farsang alkalmából - a 
tomajmonostorai nyugdíjas klubot.

Backamadarasi vendégeink
A Tiszator kapcsán látogatott el hozzánk egy 5 fős küldöttség Bacskamadarasról. 
Polgármesteri fogadáson, baráti vacsorán és a Tiszator minden programján részt 

vettek. Megígérték, hogy jövőre csapattal jönnek vissza. Bemutatják a náluk hagyo-
mányosan paprika nélkül készített kolbászt.
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2012. FEBRUÁR MÁRCIUS havi

Anyakönyvi hírek

ELHUNYTAK: 

SZÜLETETT:

Répászky Miklós Lászlóné Nagy Margit 69

Bernáth Imréné  Máté Mária 72         

Gazsó Sándor 74  

Szikora Sándor 87       

Ballók László 71

Fekete Istvánné Kupai Róza 77

Ballók Jolán 40

Oláh Erzsébet 61

Csenge  Lestár Dalma és Pethő Zsolt

Máté Sándor  Kovács Sándor és Paksi Szilvia

Zsófia  Mérten Ildikó és Horváth László

Imre  Herczeg Rozália és Fazekas Imre

Szilárd  Budai Borbála és Fekete Árpád

Klaudia Beáta  Barta Beáta és Kovács Imre

Károly Tamás  Lakatos Edina és Barkóczi Károly

Anyakönyvi hírek

leendő 1. osztályosok

beíratása

A beíratásra hozza magával:
- az óvodai szakvéleményt

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját

- TAJ kártyáját

- szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját

- az ingyenes tankönyvtámogatás igényléséhez szükséges iratokat, 

ha gyermeke

 a.) tartósan beteg,

 b.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, 

autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 

esetén halmozottan fogyatékos

 c.) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, 

tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadá-

lyozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, kóros 

aktivitászavar).

 d.) három- vagy többgyermekes csa-

ládban él,

 e.) rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezményben részesül.

A szülőnek kell igazolnia a jogosultsá-
got a következőképpen: 
 a.  orvosi igazolás
b.  a szakértői és rehabilitációs bi-
zottság szakvéleménye
c.  a folyósított családi pótlék össze-
gére vonatkozó dokumentum
d.  a döntést hozó önkormányzat 

által kiadott határozat

Tanköteles korúak /2005. június 1. – 2006. május 31-ig születettek/ 
beíratásának időpontja:

2012. április 16. /hétfő/ 8-12-ig du. 13-16-ig
2012. április 17. /kedd/  8-12-ig du. 13-16-ig

Helye:  Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola
Abádszalók, István király út 1. 

/igazgatóhelyettesi szoba/

- diákigazolvány igényléséhez: 1.400 Ft + 

   az Okmányiroda által kiadott NEK adatlapot

-  fénymásoláshoz hozzájárulás: 600 Ft

- diáksportköri támogatáshoz: 500 Ft

- balesetbiztosításra: 1.000 Ft – 10.000 Ft-ig

A REMONDIS Tisza Kft. ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy 
Abádszalókon a lomtalanítást

2012. április 27-én végzi el.

Lomhulladékként az alábbi anyagokat szállítjuk el:
Nagyobb méretű berendezési tárgyak, bútorzat, ágybetét, ház-
tartási berendezés és készülék, ruhanemű, zsákokban kihely-

ezett lomhulladék, kötegelt zöld- illetve metszési nyesedék. Más 
egyéb jellegű, az idevonatkozó jogszabályok által veszélyesnek 

minősített hulladékot nem áll módunkban elszállítani.
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét és betartását.

REMONDIS Tisza Kft.

Lomtalanítási tájékoztató

A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik.
A lomhulladék kihelyezésének módja:

A hulladékot, a közterület-foglalás szabályait betartva 
az ingatlan előtti közterületre kell kihelyezni, úgy, hogy 

azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és a ra-
kodás biztonságosan, és balesetmentesen legyen elvégezhető.

A kis térfogatú hulladékokat összekötött zsákban, a növényi 
eredetű hulladékokat szintén összekötve kérjük kihelyezni. 

A zsákok megkötésénél fi gyelni kell arra, hogy azok kézi erővel 
mozgathatóak legyenek!

A földre deponált építési törmeléket és a fentiektől eltérő módon 
kihelyezett hulladékokat nem szállítjuk el.

Tájékoztató
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Kincses Turi

GENERALI PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ ZRT

FONTOS ÖNNEK A BIZTONSÁG ?
SZERETNE GONDOSKODNI GYEREKE 

JÖVŐJÉRŐL ?
FÉLTI  LAKÁSÁT 

A TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁKTÓL ?

INGYENES TANÁCSADÁS !

KERESSEN !!
SZABÓ SÁNDOR területi képviselő

Abádszalók Füredi 17. • Tel: 20/581-9107
 Ügyelet: Piac-tér 5/1      

hétfő: 8-12 • csütörtök: 8-12

Minőségi használt ruha  
és cipő bolt!

Várjuk kedves vásárlóinkat 

kéthetente megújuló árú készlettel 
a piactéren a papírírószer mellett.

Felnőtt és gyerek ruha • Cipő • Lakástextil • Táska

masszázs, 
manikűr, pedikűr, 

műkörömépítés, 
szolárium

Pataki Katalin
Bejelentkezés telefonon 06/30-488-1350, személyesen vagy e-mailben: 

pataki0katalin@gmail.com
FACEBOOK-on is megtalálsz: csak lájkolnod kell a KATA SZALON oldalt

Várlak nagyon sok szeretettel  kis Szalonomban!!

Várunk szeretettel 

a Coff ee Love 
csövekkel 
megújult 
szoláriumunkba!!
Gyönyörű kávébarna szín!!    
Szolibérlet akció!!    Szolikrém!!
Gyere és kóstolj bele!!

a Kata Szalonban

MAGÁNSZEMÉLYEK MINDEN HÓNAP 
MÁSODIK SZOMBATJÁN 8 ÉS 12 ÓRA KÖZÖTT 

ÁRUSÍTHATJÁK SAJÁT, 
HASZNÁLT HOLMIJAIKAT A PIACTÉREN.

ELSŐ ALKALOM: 
2012 ÁPRILIS 14. (SZOMBAT)

ADUNK – VESZÜNK - CSERÉLÜNK

Megérkeztek márkás használt és ÚJ cipők, 
papucsok, szandalok!

(ADIDAS,NIKE,ESPRIT,TAMARIS,S.OLIVER)

FELHÍVÁS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE!
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ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK
Kiadja: Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testülete • Felelős kiadó: Abádszalók Város Jegyzője • Főszerkesztő: Szekrényes István • Design, typográfi a: ADG Stúdió Kft.

A szerkesztőség címe: 5241 Abádszalók, Deák F. u. 12. nyt.sz.: 75.361/1997

Ebben az évben is megrendezésre került az 
óvodások farsangi bálja.

Talán a  legkedveltebb ünnepük ez a gye-
rekeknek, az itt szerzett élményekről egész 
évben szívesen beszélnek.

Az idén is sikere volt a néptáncnak, a tánc-
háznak, együtt táncoltak kicsik, nagyok, 
felnőttek.

Eszenyiné Gorzás Ilona

FARSANG VAN, FARSANG VAN, 
FARSANG VAN, FARSANG VAN, 
JÁRJUK A TÁNCOT JÁRJUK A TÁNCOT 
GYORSABBAN!GYORSABBAN!



Farsangoló
2012. február közepén szibériai hideget űztünk el Abádszalókról. Ezt nem másoknak, mint az iskola kisebb-nagyobb 
tanulóinak sikerült elérniük. Jelmezbe bújt gyermekekkel telt meg a tornaterem. Mindenki kedvence, a egy tucat Túró 
Rudi sorakozott fel a színpadon. A kis urakat elkísérték a hölgyek a cirkuszba, ahol a pom-pom lányok szórakoztatták a 
nagyérdeműt. Még szerencse, hogy a kannibálok hamarabb voltak vendégeink, mert akkor a Party-nagyik uzsonnára 
lettek volna feltálalva. A tavaszt hívogató tarka réten Fluor Tomi ropta a táncoló talpakkal. Még szerencse, hogy a téli 
plusz kilóktól minden vendégünk könnyedén megszabadulhatott Norbival a fogyi klubban. Aki a sok program mellett 
unatkozott volna, az élő sakktáblával játszhatott.

A csoportos jelmezeken túl számtalan egyéni jelmezesünk is volt. A kicsinyek között találkoztunk gólyafészekkel, 
kanibállal, sárkánnyal, kalózzal, csizmás kandúrral, királylányokkal, pókemberrel, cicalánnyal és Jázmin hercegnővel, de 
belepillanthattunk a 4. b osztálynaplójába is. A felső tagozaton a szendvicset, a matek könyvet, Mona Lisa festményt, az 
uborka befőttet, a villámot, egy egérkét és a Persil mosóport csodálhattuk meg.

Íme, egy kis ízelítő a farsangi karneválról.
Parázsó Katalin
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