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Az Új Széchenyi Terv keretében hamarosan elkezdődik 
Abádszalók és Kunhegyes egyik legnagyobb fejlesztése
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató 2011. október 21-én kelt támogató levele szerint az  „Abádszalók-Kunhegyes közös szenny-
vízelvezetési és tisztítási projektje” nettó 2 873 031 967 forint összegű támogatásban részesült. A megvalósulási munkák összköltsége 
3 471 003 000 forint. Az általános forgalmi adót és a különbözetet a Társulás fi nanszírozza.

Kunhegyes és Abádszalók városok 
szennyvízcsatornázása 1990-ben 
kezdődött. A két település kezdet-
től fogva közös szennyvíztisztító 
teleppel rendelkezik. Kunhegye-
sen 8 300-an, míg Abádszalókon 
4 600-an élnek. Jelenleg a csator-
nahálózat lefedettsége Kunhegye-
sen mintegy 25 százalék, Abád-
szalókon 45 százalék. A két város 
önkormányzata együttműködési 
megállapodást kötött a települé-
sek szennyvízkezelésének fejlesz-
tésére, és 2009. május 12-én lét-
rejött az Abádszalók-Kunhegyes 
Közös Szennyvízkezelő Társulás.

A Környezet és Energia Operatív 
Program keretén belül, a „Szenny-
vízelvezetés és tisztítás” kétfor-
dulós pályázati konstrukcióban a 
Társulás sikerrel pályázott, ezzel 
jelentős lépést tett a szennyvízel-
vezetéssel eddig ellátatlan lakos-
ság komfortérzetének, a lakások 
komfortfokozatának növelésére.

A fejlesztéssel a csatornahálózat 
lefedettsége Kunhegyesen mint-
egy 95 százalékra, Abádszalókon 
várhatóan 91 százalékra növeke-
dik. Emelkedik a jelenlegi 1000 
m3/nap kapacitással üzemelő 
szennyvíztisztító telep 1.650 m3/
nap teljesítményre, továbbá a har-

madik tisztítási fokozat kiépítésé-
vel a végső befogadó Tisza folyó 
magasabb szintű vízminőség vé-
delme. A fejlesztés során korszerű 
iszapkomposztálás történik, mely-
lyel a keletkező szennyvíziszap 
mellett a települési zöldhulladék 
is hasznosítható és a keletkező 
komposzt környezetbarát módon 
elhelyezhető. 

A fejlesztés eredményeként egy új 
korszerű és megfelelő kapacitású 
szennyvíztisztító telep is létesül, 
mely az árvízi eseményektől füg-
getlenül, biztonságosan működ-
tethető. A tervezett beruházást 
követően a települések szennyvíz 
csatornázottsága egy magasabb 
szintre emelkedik, a csatornázott 
lakóingatlanok komfortosabbá 
tehetők. Az egységnyi belterületi 
gerincvezeték-hosszra eső ellátott 
állandó lakosok száma Abádsza-
lókon 137 fő/km, Kunhegyesen 
pedig 231 fő/km lesz. A csatorná-
zottság növekedésével megszün-
tetésre kerülnek a kifogásolható 
vízzáróságú szippantott szenny-
víztároló aknák, csökken a talaj-
vízterhelés, a talajvízszennyezés. 
A térség környezetvédelmi szem-
pontú megítélése kedvezőbbé vá-
lik, a csatornázottság növekedése 
a lakosság komfort érzetét növeli. 

Abádszalókon a terület csapadék-
vizeinek és vízfolyásokba jutó ta-
lajvizeinek befogadója a Tisza-tó. 
A csatornázottság növekedésével 
alacsonyabb lesz az üzemelő házi 
szennyvíztároló aknák száma, így 
csökken a talajvíz-szennyezettség, 
ebből következőleg pedig a befo-
gadó Tisza-tó helyi eredetű szeny-
nyeződése.  

A kétfordulós eljárást követően 
a támogatási szerződést 2011. 
december 22-én aláírták. Ezután 
elkezdődtek a közbeszerzések. 
Abádszalók-Kunhegyes települé-
sek közös szennyvíztisztító telep 
kivitelezésére kiírt közbeszerzési 
eljárás nyertese a „DA-VW Abád-

szalók-Kunhegyes Telep 2011 
Konzorcium” tagjai a Duna Aszfalt 
Kft. és a Veolia Water Solutions & 
Technologies Magyarország Zrt. 
Kunhegyes csatornahálózatának a 
bővítését az „AH-DA 2012 Konzor-
cium” végzi. Tagjai: az A-HÍD Építő 
Zrt. és a Duna Aszfalt Kft. Az Abád-
szalók csatornahálózatának bőví-
tésére vonatkozó közbeszerezési 
eljárást a SADE –Magyarország 
Mélyépítő Kft. nyerte.

A lakossági információ: Pol-
gármesteri Hivatal Titkárság 
Tel: 06/59 355-244.

Alapkőletétel
Kedves jövőbeni Abádszalókiak és Kunhegyesiek, 
Tisztelt Utódaink! 

Fogadják szeretettel ezt az üzenetet, mely levél a 
múltból, a jövőbe. Ebben a kapszulában a Abád-
szalókon  és Kunhegyesen élő emberek üzenetét 
küldjük az utókornak. 

2012. szeptember havának tizenötödik napját ír-
juk. Ez a nap, meghatározó a két város életében, 
hiszen nagy fejlesztés indul el a térségben. Megkez-
dődik egy olyan szennyvízelvezetési és tisztítási be-
ruházás, amely megváltoztatja az itt élő emberek 
életminőségét, és reméljük, hogy ezzel is egy szép 
és fejlődő várost sikerül Önökre hagyni.

A történelem és Önök mondanak ítéletet munkánk 

fölött, de minket egyetlen cél vezetett, hogy gyer-
mekeink, unokáink büszkék legyenek ránk és szebb, 
jobb jövőt teremtsünk az utánunk érkezőknek.

Ezekben az években szépen fejlődtek tereink, háza-
ink. Mi, büszkék vagyunk az elért sikerre, arra, hogy 
az itt élők szeretik városukat. A Tisza-tó élővilága 
idevonzza a Magyarországon és külföldön élő ter-
mészetet kedvelőket, de nyaranta a fürödni, pihen-
ni vágyókat is.

Csak bízni tudunk abban, hogy amikor e kapszulát 
megtalálják, még boldogabb és elégedettebb em-
berek élnek a településen. 

A történelem kerekét nem lehet visszafordítani. Mi 
mindent megtettünk és megteszünk, hogy tovább 

fejlődjön Abádszalók és Kunhegyes, és bízunk ab-
ban, hogy Önök örömére, elégedettségére tettünk.

Abádszalók és Kunhegyes polgárainak képviseleté-
ben üdvözlettel:

Ami még az időkapszulába került a levél mellett:
• a legutóbbi Abádszalóki Hírnök
• Abádszalók zászló
• 100 Ft-os érme

2012. szeptember 15-én Kunhegyesen volt az „Abádszalók-Kun-
hegyes közös szennyvíz elvezetési és tisztítási projekt” alapkőle-
tétele. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, Kovács Mi-
hály és Szabó András polgármesterek az alapkőben elhelyezett 
időkapszulába a következő üzenetet helyezték el:

Szabó András Kovács Mihály
Kunhegyes polgármestere Abádszalók polgármestere
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Abádszalók Város Képviselő-testületének

11/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelete Abádszalók Város nemzeti vagyonáról. 

Abádszalók Város Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3 §. /1/ bekez-
dés 6. pontjában, 6 §. /5/ bekezdésében 6. §. /6/ 
bekezdésében, 11. §. /16/ bekezdésében, 13 §. /1/ 
bekezdésében, 18. §. /1/ bekezdésében; a Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény 107. §-ban, 109. §. /4/ bekezdésé-
ben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény 97. §. /2/ bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. §. /1/ bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1. §

A rendelet hatálya Abádszalók Város Önkormány-
zata vagyonára terjed ki. 

2. §. 
Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és a 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vo-
natkozó egyes szabályokról szóló többször módosí-
tott 21/2005. (XII. 22.) önkormányzati rendeletben 
nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni. 

3. §.
/1/ A rendelet hatálya alá tartozó vagyon tulajdonosi 
joggyakorlója Abádszalók Város Képviselő-testülete. 
/2/ A rendelet hatálya alá tartozó vagyon működte-
tésének feladatát – ha jogszabály, vagy a képviselő-
testület döntése alapján kötött szerződés másként 
nem rendelkezik – a polgármesteri hivatal látja el. 
/3/ A /2/ bekezdés szerinti feladatellátás során a 
hasznok szedéséből származó bevételek az önkor-
mányzatot illetik meg. 

4. §.
/1/ A rendelet hatálya alá tartozó vagyonra vonat-
kozó ügyekben a Képviselő-testületet Abádszalók 
Város Polgármestere képviseli. 
/2/ A Képviselő-testület kizárólagosan jogosult a 
100.000,- Ft összeghatárt meghaladó polgári jogi 
jogviszonyból származó követelés elengedésére, 
az egy évet meghaladó időtartamú részletfi zetés, 
vagy fi zetési halasztás engedélyezésére, és ehhez 
kapcsolódóan a kamat, illetve költség címén fenn-
álló követelés elengedésére. 
/3/ A Képviselő-testület az alább felsorolt tulajdo-
nosi jogok és kötelezettségek tulajdonosi joggya-
korlására a Polgármestert hatalmazza fel:
a. a Képviselő-testület által szövegszerűen elfo-
gadott szerződések aláírása;
b. a Képviselő-testület szerződéskötésről szóló 
döntése alapján, amennyiben a testület a szerző-
dést nem szövegszerűen fogadta el, az önkormány-
zati határozat keretei között a szerződés szövegé-
nek megállapítása, elfogadása, a szerződés aláírása;

c. az önkormányzat vagyonának, továbbá jogos 
érdekeinek védelme céljából szerződés felbon-
tására, vagy megszüntetésére irányuló jognyilat-
kozatok megtétele, az önkormányzat igényeinek 
érvényesítését célzó jognyilatkozatok kiadása;
d. az önkormányzati igények érvényesítése, az 
önkormányzat jogvédelme érdekében közigazga-
tási, peres, vagy nem peres eljárás megindítása;
e. telekalakítási eljáráshoz, valamint közút, köz-
terület, területének településrendezési terv végre-
hajtása során történő rendezése miatt szükséges-
sé váló adásvételi és csereszerződések megkötése 
nettó 100.000,- Ft meg nem haladó értékre;
f. településrendezési tervben közút, vagy egyéb 
közterület rendeltetésű ingatlan tulajdonjogának 
ellenérték nélküli megszerzését tartalmazó szer-
ződések megkötése;
g. közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjo-
got, szolgalmi jogot, vagy közérdekű használati jo-
got biztosító szerződések megkötése, feltéve, hogy 
e jogok biztosítása nem eredményez változást, vagy 
korlátozást, az érintett ingatlanok településrendezé-
si terv szerinti felhasználhatóságában;
h. az önkormányzat, mint jogosult javára veze-
ték, szolgalmi és használati jogot biztosító szerző-
dések megkötése nettó 100.000,- Ft értékhatárig. 
i. szerződéskötés a nem beépíthető, önállóan 
gazdaságos módon nem használható földrészletek 
hasznosítására;
j. a 100.000,- Ft összeghatárt nem meghaladó, 
polgári jogi jogviszonyból származó követelés el-
engedésére, az egy év időtartamon belüli részlet-
fi zetés, vagy fi zetési halasztás engedélyezésére és 
ehhez kapcsolódóan a kamat, illetve költség címén 
fennálló követelések elengedésére;

5. §.
A Polgármester a költségvetés féléves és éves be-
számolójának tárgyalásakor beszámol a Képviselő-
testületnek a rendelet 4. §. /3/ bekezdése szerinti 
felhatalmazáson alapuló tevékenységéről. 

6. §.
A rendelet hatálya alá tartozó vagyonra vonatkozó 
döntési javaslatot a szakbizottság véleményének 
előzetes kikérése mellett a Polgármester terjeszti a 
Képviselő-testület elé. 

A törzsvagyonra vonatkozó rendelkezések
7. §.

Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona 
körébe tartoznak és nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülnek 
a rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt vagyonelemek. 

8. §.
/1/ A forgalomképtelennek, továbbá nemzetgaz-

dasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti 
vagyonnak nem minősülő, a rendelet szerint korlá-
tozottan forgalomképes vagyonelemek a rendelet 
2. mellékletében vannak felsorolva. 
/2/ A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek 
hasznosítása rendeltetésük sérelmét nem ered-
ményezheti, elidegenítésükre e rendelet keretei 
között akkor van lehetőség, ha a vagyonelem a 
közfeladat ellátásához feleslegessé válik, vagy 
megszűnik a közfeladat ellátásának kötelezettsé-
ge, amelyre tekintettel jogszabály, vagy a tulajdo-
nosi joggyakorló a vagyonelem korlátozott forga-
lomképességét megállapította.
/3/ A /2/ bekezdésben foglalt tényállás megállapítása 
a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

9. §.
A törzsvagyon körébe tartozó vagyonelemek hasz-
nálói kötelesek a tőlük elvárható gondossággal 
eljárni a használat, illetve üzemeltetés során, e kö-
telezettség teljesítéséért a használó intézmények, 
illetve gazdasági társaságok vezetői felelnek. 

A vagyonkezelés szabályai 
10. §.

A rendelet 3. számú melléklete tartalmazza azokat 
a vagyonelemeket, amelyekre önkormányzati köz-
feladat ellátásához kapcsolódóan vagyonkezelői 
jog létesíthető és kijelöli a vagyonkezelőket. 

11. §.
/1/ A vagyonkezelői jog létesítéséért a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §. /1/ 
bekezdés 19. b., pontjának ba), bc), bd) és be) al-
pontjaiban nevesített vagyonkezelők kötelesek a 
vagyonkezelői szerződés időtartama alatt évente 
ellenértéket fi zetni, melynek mértéke a tárgyévi 
költségvetés, vagy üzleti terv szerinti, a közfeladat 
ellátásával kapcsolatos önkormányzati támogatás 
nélkül számított saját bevételének, a szerződésben 
meghatározott %-a. 
/2/ A vagyonkezelői jog ingyenes átengedésére a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. 
§. /1/ bekezdés 19 b., pontjának bb), alpontjaiban 
nevesített vagyonkezelők esetében kerülhet sor. 

12. §.
/1/ A vagyonkezelők kötelesek az önkormányzat 
törzsvagyona körébe tartozó ingatlanok állagmeg-
őrzéséről, felújításáról, korszerűsítéséről folyama-
tosan gondoskodni, e feladata kapcsán a Képvise-
lő-testület éves költségvetésében dönt a tárgyévi 
feladatokról, és azok megvalósításának forrásairól. 
/2/ Az /1/ bekezdésben foglalt rendelkezés alkal-
mazása során a feladatok tervezéséhez meg kell 
kérni a vagyonkezelő szervezetek vezetőinek vé-
leményét, melyek fi gyelembevételével a vagyon 
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állagmegóvását, felújítását, illetve korszerűsítését 
célzó éves feladattervet kell meghatározni. 

13. §.
A vagyonkezelők kötelesek a tőlük elvárható gon-
dossággal eljárni, a kezelt vagyon működtetése so-
rán, e kötelezettség teljesítéséért a vagyonkezelő 
szervezetek vezetői felelnek. 

14. §.
/1/ A vagyonkezelés ellenőrzésének keretében a 
vagyonkezelő köteles évközi beszámolásra, adat-
szolgáltatásra, adatszolgáltatási kötelezettsége az 
önkormányzat jogszabályokban előírt beszámolási, 
adatszolgáltatási kötelezettségéhez kapcsolódik. 
/2/ A vagyonkezelő tulajdonosi ellenőrzése a Kép-
viselő-testület által elfogadott éves ellenőrzési 
terv szerint, vagy esetileg elrendelt ellenőrzéssel 
valósul meg. 

A hasznosítás szabályai
15. §.

/1/ A nettó 100.000,- Ft értékhatárt meghaladó va-
gyonelemet, - ha törvény kivételt nem tesz – csak 
versenyeztetés útján, az összességében legelő-
nyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és 
ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet hasz-
nosítani. 
/2/ A rendelet hatálya alá tartozó vagyonelemeket 
a képviselő-testület határozattal jelöli ki hasznosí-
tásra, az alábbi tartalommal:
- a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén 
helyrajzi számának megjelölése, 
- forgalmi értékének megjelölése, 
- hasznosítás módja, 
- a pályázati feltételek meghatározása. 
/3/ Az /1/ bekezdésben foglalt értékhatárt nem 
meghaladó vagyonelem hasznosítását, ha tör-
vény, vagy a képviselő-testületnek a hasznosításról 
rendelkező határozata másként nem rendelkezik, 
versenyeztetni nem kell, azonban a hasznosítási 
lehetőséget nyilvánosan közzé kell tenni. 

A vagyon átruházásának szabályai
16. §.

A rendelet hatálya alá tartozó vagyonelemeket a 
Képviselő-testület határozattal jelöli ki értékesítés-
re, vagy cserére, az alábbi tartalommal:
- a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén 
helyrajzi számának megjelölése, 
- forgalmi értékének megjelölése, 
- átruházás módja, 
- pályázat esetén a pályázati feltételek megha-
tározása,
- árverés esetén, az árverésre bocsájtás szándé-
kának kinyilvánítása, 
- csere esetén, a csere célja, csere ügylet kereté-
ben átruházandó és megszerzendő vagyontárgyak 
megjelölése, forgalmi értéke. 

17. §.
/1/ A nettó 100.000,- Ft értékhatárt meghaladó 
vagyonelemeket, - ha törvény kivételt nem tesz 
– csak versenyeztetés útján, az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgálta-
tás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet 
értékesíteni. 
/2/ Az /1/ bekezdésben foglalt értékhatárt nem 
meghaladó értékű vagyonelemet, ha jogszabály 
másként nem rendelkezik, nyilvános meghirdetés 
után árverés útján értékesíthető. 

18. §.
Településrendezési terv végrehajtását célzó, nem 
önálló ingatlanként nyilvántartott földrészlet érté-
kesítése, vagy cseréje esetén árverés, vagy nyilvá-
nos meghirdetés nélkül kell a szerződést megkötni 
a forgalmi érték, vagy a számviteli nyilvántartás 
szerinti érték megjelölésével. 

19. §.
A tulajdonközösség megszüntetése érdekében kö-
tendő önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdoni 
hányadrészének tulajdonostárs általi megváltása 
esetén a forgalmi érték megjelölésével kell a szer-
ződést megkötni. 

A vagyonszerzés szabályai
20. §.

/1/ Az önkormányzati vagyon gyarapításáról a 
polgármesternek, a szakbizottság állásfoglalásával 
ellátott javaslata alapján a képviselő-testület dönt. 
/2/ A vagyongyarapításról a képviselő-testület ha-
tározattal dönt, az alábbi tartalommal:
- a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén 
helyrajzi számának megjelölése, 
- forgalmi értékének megjelölése, 
- a szerzés módja, 
- az önkormányzat által vállalt fi zetési feltételek,
- az önkormányzat ajánlati kötöttségének idő-
tartama, 
/3/ Ingatlantulajdon megszerzése esetén a döntés 
előkészítése során vizsgálni kell, hogy az ingatlan 
megszerzése milyen önkormányzati célok megva-
lósításához és milyen feltételek mellett alkalmas, 
fel kell tárni a tovább hasznosítási lehetőségeit, 
illetve a várható üzemeltetési költségek körét és 
nagyságát is. 
/4/ Önkormányzati tulajdonszerzést megelőzően 
az ingatlanról forgalmi értékbecslést kell készíteni. 

21. §.
Az önkormányzat törvény által előírt, vagy önként 
vállalt feladata ellátáshoz ingatlant bérelhet, al-
bérletbe vehet, vagy használatba, egyéb módon 
hasznosításra átvehet, erről a képviselő-testület a 
polgármester javaslata és a szakbizottság állásfog-
lalása alapján hoz döntést. 

Záró rendelkezések 
22. §.

A képviselő-testület részére az önkormányzat 
vagyonának alakulásáról, a vagyonállapotról, va-
gyonkimutatást kell készíteni és az önkormányzat 
elemi költségvetési beszámolójához csatolni. 

23. §.
/1/ Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, 
rendelkezéseit 2012. június 1. napjától kell alkal-
mazni. 
/2/ A többször módosított 13/2001. (IX. 27.) rende-
let, ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 
hatályát veszíti. 
Abádszalók, 2012. május 31.

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

1. sz. melléklet
Abádszalók Város Önkormányzatának a forgalom-
képtelen törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyai  a 
11/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet
1. Kül- és belterületi közutak és műtárgyak
2. Közparkok, terek, játszóterek
3. Közterek, köztéri műalkotások
4. Vizek, közcélú vízilétesítmények, közművek

2. sz. melléklet
Abádszalók Város Önkormányzatának a korláto-
zottan forgalomképes törzsvagyonhoz tartozó 
vagyontárgyai a 11/2012. (VI. 01.) önkormányzati 
rendelet

1., Intézmények:
a. I. sz. Óvoda Abádszalók, Kölcsey F. utca 4.
b. II. sz. Óvoda Abádszalók, Dobó I. utca 12.
c. Kovács Mihály Általános Iskola Abádszalók, Ist-
ván király utca 1.
d. Kovács Mihály Általános Iskola „A” épülete Abád-
szalók, István király utca 11.
e. Könyvtár Abádszalók, István király utca 13/a.
f. Orvosi Rendelő Abádszalók, Deák Ferenc utca 16.
g. Ravatalozó épület, temető
h. Bölcsőde és Főzőkonyha Abádszalók, Kossuth 
utca 6.
i. Gondozási Központ Abádszalók, Kossuth utca 6.
j. Diana Szálloda Abádszalók, István király utca 3.
k. Faluház Abádszalók, István király utca 41.
l. Művelődési ház Abádszalók, Mikszáth Kálmán 
utca 3.
m. Sportöltöző Abádszalók, Deák F. út 1/7.

2., Középületek:
a. Polgármesteri Hivatal
b. Tűzoltóság
c. Buszpályaudvar
d. Bérlakás (pályázati)
e. Felajánlásos földek
f. Strandi építmények
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12/2012. (VI. 01.)  önkormányzati rendelete a közterület használatáról és engedélyezésével kapcso-
latos eljárásról szóló 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének kiegészítéséről.

Az 1. §. az alábbi n., ponttal egészül ki:
n., Deák F. úti üzletsor előtti parkoló vendéglátás  
20.000,- Ft/egység/hó céljára történő igénybevé-
tele

2. §.
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ren-
delkezéseit 2012. június 1-től kell alkalmazni. 

Abádszalók, 2012. május 31.

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

Abádszalók Város Képviselő-testületének

Abádszalók Város Képviselő-testületének

Abádszalók Város Képviselő-testületének

13/2012. (VI. 01.)  önkormányzati rendelete Önkormányzati rendeletetek szabálysértés megállapítá-
sára vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről. 

14/2012. ( IX. 04.) Önkormányzati rendelete Abádszalók Város Önkormányzata 2012. évi válság  -  
költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 5.) rendeletének módosításáról.

15/2012. (IX.04.) önkormányzati rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének Abádszalók Vá-
ros nemzeti vagyonáról  szóló 11/2012. (VI.01.) rendeletének kiegészítéséről

1. §
1./ Az önkormányzat jelképeiről szóló 16/1993. (XII. 
11.) rendelet 11. §. /1/ és /2/ bekezdése, 
2./ A temetőről és a temetkezésről szóló 12/2000. 
(VIII. 24.) rendelet 9. §-a, 
3./ A középületek fellobogózásáról szóló 13/2000. 
(VIII. 24.) rendelet 5. §. /1/ és /2/ bekezdése, 
4./ A közterület használatáról és engedélyezésével 
kapcsolatos eljárásról szóló 17/2001. (V. 31.) rende-
let 8. § /1/ és /2/ bekezdése, 

5./ A település környezetvédelméről szóló 23/2005. 
(XII. 22.) rendelet 14. § /2/ és /3/ bekezdése, 
6./ Az állattartásról szóló 11/2006. (III. 30.) rendelet 
9. §-a, 
7./ A települési szilárd hulladék gyűjtésével, elhe-
lyezésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgál-
tatásról szóló 15/2006. (VI. 22.) rendelet 19. §. /2/ 
bekezdése, 
8./ A piacok és vásárok tartásának rendjéről szóló 
13/2011. (V. 01.) rendelet 8. §-a.

h a t á l y á t   v e s z í t i ! 

2. §
E rendelet 2012. június 01-én lép hatályba.

Abádszalók, 2012. május 31.

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

Abádszalók Város Képviselő-testülete az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXXV. törvény 34 §- a 
valamint az államháztartásról szóló törvény vég-
rehajtásáról kiadott a 368/2011.(XII. 31. ) Korm. 
rendeletben foglaltak alapján az önkormányzat 
2012. évi válság -  költségvetését az alábbiak sze-
rint módosítja.

1.§
BEVÉTELEK

1.) Állami hozzájárulások előirányzata 
39.485.868.-Ft-al növekszik ezen belül:
Feladat mutatóhoz kapcsolódó normatív támoga-
tás  -  4.658.452.-Ft
Központosított támogatás  +     12.798.320.-Ft
ÖNHIKI  támogatás +     22.333.000.-Ft
Egyéb központi  támogatás +  9.013.000.-Ft

2.) Pénzmaradvány összege 154. 595. 000.-Ft-tal 
növekszik.
3.) Finanszírozási bevételünk 42. 649. 000.-Ft-tal 
csökken.
A költségvetés bevételi főösszege 151.431. 868.-Ft-
tal 1. 191. 849. 868,- Ft–ra módosul.

2.§
KIADÁSOK

1.) Működési és fenntartási kiadásunk előirányzata 
25.729.150.- Ft-tal növekszik, ezen belül:
Bér kiadás  + 9.062.000.- 
Munkaadókat terhelő járulékok + 2.447.000.-
Dologi kiadás  + 12.442.150.-
Szociális feladatok + 1.778.000.-
Egyéb pénzbeli juttatás                                                            

2.)  Működési tartalék + 99.445.718.-  
3.) Céltartalék ( felhalmozási ) + 26.257.000.-
A költségvetési kiadási főösszege 151.431.868,- Ft-
tal  1.191.849.868,- Ft-ra módosul.

3. §
1.) A képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hi-
vatalt, hogy a módosításokat a költségvetésben, a 
számviteli nyilvántartásokon vezesse át.
2.) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, 
kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Abádszalók, 2012. szeptember 3.

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

1. §.
Abádszalók Város nemzeti vagyonáról szóló 11/ 
2012. (VI.03.) rendeletének (továbbiakban: Rende-
let) 2. sz. melléklete – mely a korlátozottan forga-
lomképes törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgya-
kat tartalmazza - az alábbi 3. ponttal egészül ki:

3. Részesedések:
a.) Tisza-víz Víztermelő és Szolgáltató Kft 5350 Ti-
szafüred, Örvényi út 124.
b.)  Közép-Tiszavidékért Közhasznú Nonprofi t Kft 
5322 Tiszaszentimre, Hősök tere 3. 
c.) Kunmadaras és Térsége Vállalkozási Övezet Fej-
lesztő, Beruházó és Szolgáltató 

     Kht.  5321 Kunmadaras Repülőtér Pf. 38.
d.) Abádszalók Várost Üzemeltető és Szolgáltató 
Kft 5241 Abádszalók, Deák F út 22. 
e.) Tisza-tó Strand Nonprofi t Kft Abádszalók, Mik-
száth K. út 3. 
f.) Remondis Tisza Kft 5350 Tiszafüred, Húszöles 
út 149. 
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16/2012. (IX. 04.) önkormányzati r e n d e l e t e a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások-
ról szóló 15/2005. (X.27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

1. §
A pénzben és természetben nyújtott szociális ellá-
tásokról szóló 15/2005. (X.27.) sz. önkormányzati 
rendelet kiegészül a következők szerint:
12/A. §. Elemi kár (belvíz, tűz, vihar, jég, stb. okozta) 
enyhítésére adható támogatás  
(1) A központilag biztosított, illetve saját pénzösz-
szeg terhére, a személyi tulajdonú lakóépületek-
ben keletkezett károk helyreállításához támoga-
tást adhat az önkormányzat az alábbiak szerint:
a) Azok a családok részesülhetnek a támogatás e 
formájában, akiknek a lakása az elemi kár miatt 
- lakhatatlanná vált,
- súlyosan károsodott
b) Nem nyújtható támogatás a nem lakás céljára 
szolgáló építmények helyreállításához.
c)  támogatás csak az egyéb módon (biztosító, 
adomány, stb.) meg nem térülő károk helyreálltá-
sához állapítható meg.
(2) A támogatás formája:

a) pénzben történő támogatás, amely lehet:
- vissza nem térítendő
- visszatérítendő kamatmentes,
mely adható a helyreállításra vonatkozó
- kivitelezői szerződés, számla alapján
- lakásvásárlásra adásvételi szerződés szerint, 
ha a lakás lakhatatlanná, életveszélyessé vált.
A kártérítés mértéke a meg nem térülő kár teljes 
összegéig terjedhet.
b) Természetben nyújtandó támogatás adható:
- súlyosan károsodott épület helyreállításához 
számla kiegyenlítésére,
- üres lakás megvásárlásával és bérlakásként 
történő rendelkezésre bocsájtásával abban az 
esetben, ha az életveszélyessé nyilvánított lakás 
elbontásáról a tulajdonos gondoskodik

(3) A kár mértékének megállapítása a polgármes-
teri hivatal műszaki iroda által aktuálisan kalkulált 
egységárak alkalmazásával, a károsulttal közösen 

tartandó helyszíni szemlén történő felmérés alap-
ján történik.

(4) A támogatás odaítéléséről a  
Társadalompolitikai-Oktatási-Közművelődési-
Sport-Szabadidős és Turisztikai Bizottság vélemé-
nyének fi gyelembe vételével, a pénzügyi gondnok 
jóváhagyása mellett, a polgármester dönt.

2. §
Vegyes rendelkezések

(1) Ezen rendelet-módosítás a kihirdetés utáni 
napon lép hatályba.
(2) E rendelet-módosítás kihirdetésről a jegyző 
gondoskodik.

Abádszalók, 2012. szeptember 3.

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

2. §.
A Rendelet kiegészül egy 3. sz. melléklettel, mely 
az üzleti vagyonhoz tartozó részesedéseket sorolja 
fel, melyben az alábbi pontok és vállalkozások sze-
repelnek: 

1 Sporthorgász Halászati, Természetvédelmi 
KHT 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1. szám 

2 Abádszalók Fejlesztési Rt 1026 Budapest, 
Volkmann út 7/a.
3 Parti Rádió Kht. 5241 Abádszalók, Arany János út 2. 
4 AF Ingatlankezelő és Üzemeltető Kft 1026 Bu-
dapest, Volkmann út 7/a.

3. §. 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ren-

delkezéseit visszamenőlegesen 2012. szeptember 
4. napjától kell alkalmazni. 

Abádszalók, 2012. szeptember 3. 

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

REMONDIS Tisza Kft.
5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.

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

2012. október 5-én, pénteken végzi el.

Lomhulladékként a következő anyagokat szállítjuk el: nagyobb méretű berendezési tárgyak, bútorzat, ágybetét, 
háztartási berendezés és készülék, ruhanemű. Más egyéb jellegű, az idevonatkozó jogszabályok által veszélyes-

nek minősített hulladékot és az építési bontási törmeléket nem áll módunkban elszállítani.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét és betartását.

A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik: A lomhulladékot, a közterület-foglalás szabályait betartva az ingatlan 
előtti közterületre kell kihelyezni úgy, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és a rakodás 
biztonságosan balesetmentesen legyen elvégezhető. A kis térfogatú hulladékokat összekötött zsákban kérjük 

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

A fentiektől eltérő módon kihelyezett hulladékokat nem szállítjuk el.
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2012. május 31-i ülésén hozott határozatai – rövidített formában

47/2012. (V. 31.) számú képviselő-
testületi határozat:
1.) Abádszalók Város Képviselő-testü-
lete kinyilvánítja, hogy 2012. évben is 
csatlakozik a „Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Parlagfű-mentesítési Alap”-
hoz, egyben vállalja
a lakónépesség-szám szerinti 10 Ft/
lakos alapba történő befi zetését.
2.) Egyetért az Alap terhére kiírt pá-
lyázat önkormányzat részéről történő 
benyújtásával,
a pályázatban szereplő teljes bekerü-
lési költség maximum 40 %-át saját 
erőként biztosítja.

48/2012. (V. 31.) számú képviselő-
testületi határozat:
Szennyvízprojekt társberuházói szer-
ződésének jóváhagyásáról Abádsza-
lók Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a társberuházói szerződést 
jóváhagyja. 

49/2012. (V. 31.) számú képviselő-
testületi határozat:
1./ Abádszalók Város Önkormányzata 
tudomásul veszi az Abádszalók külterü-
let 0765/5 hrsz-ú szennyvíztisztító telep 
jelzálogjoggal történő megterhelését.
2./ Abádszalók Város Önkormányzata 
tudomásul veszi, hogy a víziközmű 

vagyon visszaszolgáltatása során ezt 
az ingatlant jelzálogjoggal terhelten 
kapja vissza.
3./ Abádszalók Város Önkormányzata 
tudomásul veszi, hogy a jelzálogjog-
gal való teher kiterjed a fejlesztés 
során megvalósuló szennyvíztisztító 
létesítményre is.

50/2012. (V. 31.) számú képviselő-
testületi határozat:
Abádszalók Város Képviselő-testülete 
a 2012. évi idegenforgalmi szezonra 
történő felkészülés helyzetéről szóló 
tájékoztatót elfogadja. 

51/2012. (V. 31.) számú képviselő-
testületi határozat:
Abádszalók Város Képviselő-testülete 
a település 2011-es év gyermekvé-
delmi helyzetének értékeléséről szó-
ló beszámolót elfogadja, és elismeri a 
gyermekvédelem területén dolgozók 
munkáját.

52/2012. (V. 31.) számú képviselő-
testületi határozat:
Abádszalók Város településrendezési 
eszközei módosításának elhatározá-
sáról Abádszalók Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete, az ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8. § (1) bekezdésében, vala-
mint az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény (Étv.) 7. § (3) bekezdésében 
biztosított jogkörében, és az Étv. 9. 
§ (9) bekezdése szerint a 2005-ben 
elfogadott településrendezési eszkö-
zeit (településszerkezeti tervet, és a 
17/2005 (XI. 24.) rendelettel elfoga-
dott helyi építési szabályzatot és sza-
bályozási tervet) módosítani kívánja, 
az alábbiak tekintetében:

Abádszalók 770/3, 865/1, 865/2, 
884/12, 884/13, 884/14, 884/15, 
884/5, 884/6 884/11 és 770/2 hrsz.-ú 
területeket érintően szálloda építése 
céljából, a jelenlegi Üh-6 jelű építési 
övezetből olyan meglévő, vagy új 
építési övezetbe (pl. különleges tu-
risztikai célú területté), amely a beru-
házást lehetővé teszi.

Az önkormányzat a módosított tele-
pülésrendezési eszközök elkészíté-
sével a „KISSTERV Településtervezési” 
Építészeti, Szakértői és Mérnöki Szol-
gáltató Kft.-t bízza meg, a benyújtott 
700 000 Ft+ÁFA összegű ajánlat elfo-
gadásával.

A Képviselő-testület felhatalmazza 

Abádszalók város polgármesterét a 
tervezési szerződés, valamint Tokai-
Kiss Gábor (4200 Hajdúszoboszló, 
Keleti utca 25.) – egyszeri bruttó 60 
000 Ft összegű – főépítészi megbízási 
szerződésének aláírására.

A felmerülő költségeket (település-
rendezési terv készítése, főépítészi 
tevékenység) a CRANCHI Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 2310 
Szigetszentmiklós, Bánki Donát u. 5.) 
fi nanszírozza meg, településrendezé-
si szerződés keretén belül, mely szer-
ződés aláírására szintén a polgármes-
tert bízza meg a Képviselő-testület.

53/2012. (V. 31.) számú képviselő-
testületi határozat:
Abádszalók város képviselő-testülete 
a polgármesternek a két ülés között 
történt fontosabb eseményekről szó-
ló tájékoztatóját tudomásul veszi.

54/2012. (V. 31.) számú képviselő-
testületi határozat:
Abádszalók város képviselő-testülete 
felhatalmazza a pénzügyi gondnokot, 
hogy a bíróság előtt a hitelezői egyez-
ség határidejének 30 nappal történő 
meghosszabbítását kezdeményezze, a 
hitelezői kör nagyságára tekintettel.

Abádszalók Város Képviselő-testületének

2012. június 28-i ülésén hozott határozatai – rövidített formában

58/2012. (VI. 28.) számú képviselő-
testületi határozat:
Abádszalók Város Képviselő-testülete 
a Tisza-tó Strand Nonprofi t Kft-vel 
kötött Megállapodást jóváhagyja. 
Továbbá felhatalmazza a polgármes-
tert a Megállapodás aláírására. 

59/2012. (VI. 28.) számú képviselő-
testületi határozat:
Abádszalók Város Képviselő-testülete 
a Tisza-tó Strand Nonprofi t Kft-nél al-
kalmazandó javadalmazási szabály-
zatot megalkotja.
A Képviselő-testület felkéri a polgár-

mestert, hogy a szabályzatot küldje 
meg a Tisza-tó Strand Nonprofi t Kft. 
ügyvezetőjének.

60/2012. (VI. 28.) számú képviselő-
testületi határozat:
Abádszalók Város Képviselő-testülete 

módosítja a 2012. február 2-án meg-
hozott határozatát, az Abádszalóki 
Gyermekekért Közalapítvány Kurató-
riumi Tagjai lakcímét helyesbíti.

Abádszalók Város Képviselő-testületének

2012. június 21-i ülésén hozott határozata – rövidített formában

56/2012. (VI. 21.) számú képviselő-
testületi határozat:
az Abádszalók-Kunhegyes Kö-
zös Szennyvízkezelő Társulás és a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zárt-
körűen Működő Részvénytársaság 
közötti bérleti-üzemeltetési szerződés 
megkötésének jóváhagyásáról
Abádszalók Város Önkormányzata a 

Magyarország helyi önkormányzata-
iról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
107. §- ban biztosított jogkörében 
eljárva elhatározza, hogy  
- Abádszalók Város Önkormányzata a 
Társulás tagjaként jóváhagyja, hogy 
az Abádszalók-Kunhegyes Közös 
Szennyvízkezelő Társulás, mint Átadó 
közműtulajdonos a  Magyar Állam 

kizárólagos, 100%-os tulajdonában 
lévő, ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás 
céljára, a vízi-közművek működteté-
sére létrehozott Tiszamenti Regio-
nális Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal (székhely: Szol-
nok, Kossuth Lajos út 5., cégjegyzék-
száma: Cg.16-10-001558, adószáma: 
11265832-2-16) vízi-közmű szolgál-

tatóval, a jelen határozat elválaszt-
hatatlan mellékletét képező bérleti-
üzemeltetési szerződést aláírja,

- Abádszalók Város Önkormányzata 
felhatalmazza Kovács Mihály polgár-
mestert a szükséges feladatok elvég-
zésére.
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Abádszalók Város Képviselő-testületének

Abádszalók Város Képviselő-testületének

Abádszalók Város Képviselő-testületének

2012. július 9-i ülésén hozott határozata – rövidített formában

2012. augusztus 16-i ülésén hozott határozatai – rövidített formában

2012. szeptember 03-i ülésén hozott határozata – rövidített formában

63/2012. (VII. 09.) számú képviselő-testületi határozat:
Abádszalók Város Képviselő-testülete a jégverés okozta károk elhárítása érdekében 

r e n d k í v ü l i   k é s z ü l t s é g e t   r e n d e l  e l !
2012. 07. 09. 15,00 órától.  

65/2012. (VIII. 16.) számú képvise-
lő-testületi határozat:
Abádszalók Város Képviselő-testüle-
te ülésén úgy határozott, hogy a vis 
maior támogatás címen támogatási 
igényt nyújt be a Belügyminisztéri-
umhoz.

A káresemény megnevezése: Jégkár 
Abádszalókon 
Helye: Védekezés Abádszalók teljes 
belterületén,
Önkormányzati ingatlan helyreállítás: 
Általános Iskola, 5241 Abádszalók, 
István király utca 11. (Hrsz: 706.)
Ravatalozó, 5241 Abádszalók, külte-

rület (Hrsz: 0833/5)
Közvilágítási berendezések, 5241 
Abádszalók, Deák Ferenc utca (Hrsz: 
700/1, 3008)

A testület felhatalmazza a polgár-
mestert az igénybejelentés benyúj-
tására.

66/2012. (VIII. 16.) számú képvise-
lő-testületi határozat:
Abádszalók Város Képviselő-testüle-
te az Állami Számvevőszék jelentése 
alapján készült intézkedési tervet, 
annak kiegészítését elfogadja.

68/2012. (IX. 03.) számú képvise-
lő-testületi határozat:
Abádszalók Város Önkormányzata 
2012. évi válságköltségvetésének I. 
féléves teljesítéséről.

1. Abádszalók Város Önkormány-
zatának Képviselőtestülete az önkor-
mányzat 2012. évi költségvetésének I. 
féléves teljesítéséről szóló beszámo-
lót megtárgyalta, a szöveges indoko-

lás, az l-15. sz. mellékletek alapján az 
abban foglaltak szerint elfogadja. 

2. Megállapítja, hogy a 2012. évi 
költségvetésről szóló rendeletben 

foglaltak teljesítése összességében - 
a sajátosságokat is fi gyelembe véve 
- időarányosan megfelelő.

A kompér fesztivált 2007-óta 
rendezzük meg. Az a jellemzője, 
hogy a főzők maradnak a saját 
portájukon, a kóstolók pedig 
egy útilapu segítségével járják a 
várost, felkeresik a főző helyeket.
A június 30-án megrendezett 
gasztronómiai rendezvényen, a 
13 úgynevezett nyitott portán, 
mintegy 350 fős vendégsereg 
jelent meg.
A vendéglátók értékelését a 
vendégek által leadott útilapuk 
alapján végeztük el.

Emléklapot kaptak:

Abádi Sport és Horgászhajó Ki-
kötő
Aranyszarvas Panzió és Kávézó
Bárka Büfé
Erika Faházak
Faház Motel
Rév Apartman
Molnár Istvánné

Tóthné Hadnagy Helga
Zöld Wellness Ház
Abádszalóki és Tiszafüredi Refor-
mátus Fiatalok Csapata

III. helyezést 
Simon Rózsa Árvácska út 9. szám 
alatti portája érte el.
Simon Rózsáék a lila burgonyából 
készült ételei sokak számára meg-
lepőek voltak, a színezetük miatt.  
A vendégek külön elmondták, jó 
volt, hogy hagyományos burgo-
nyából is készült egy nagy kondér 
étel, hogy az se maradjon éhen, 
aki a lilából nem evett.

II. helyezést
Puzsoma Miklósné portája érte 
el.
Náluk kiemelkedőnek ítélték meg 
a házigazdák kedvességét. Az ott 
készült hagyományos ételeket is 
sokan dicsérték.

I. helyezés
A Réti Ház.
Az övéké volt a leglátogatottabb 
porta, 102 főt fogadtak. A ven-
dégek kiemelkedőnek ítélték a 
Réti Ház teljesítményét, mert nem 
csak az ételek minősége, hanem a 
házigazdák kedvessége is hozzá-
járult a sikerhez. A gazdasszony 
és a férje népviseletben fogadta 
a betérőket. A kertből szedett 
mentalevélből készítették az üdí-
tőitalt, amivel mindenkit megkí-
náltak.

Díjazás:
A résztvevő porták hirdetéseit 
ingyenesen megjelentetjük a 
városi honlapon. A három díja-
zott porta hirdetése ingyenesen 
jelenhet meg az „Abádszalóki 
Nyár” programfüzetben.

VI. Abádszalóki Kompér Fesztivál 
eredményhirdetése
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A start mintaprojekt állása
Végéhez közeledik Abádszalókon a START 
mintaprojekt mezőgazdasági programja. 
A palántanevelés után a kiültetés, illetve a 
vetés következett. A hagyma az egész tér-
ségben gyengén kelt, így nálunk is. A többi 
növényünk kifejezetten szép és jó termést 
ígért, az emlékezetes július 9-i jégverés azon-
ban a fóliasátrat szinte teljesen tönkre tette, 
az „iskolakertet” pedig kb. 80%-os kár érte. A 
művelt területen a burgonya és a paprika jól 
átvészelte a vihart, a paradicsom és a többi 
növényünk viszont komoly károkat szenve-
dett el. Az energia nyárban különösebb kár 
nem keletkezett. Ekkor még nem sejthettük, 
hogy gyakorlatilag ekkor esett az utolsó szá-

mottevő csapadék a térségben. A locsolást 
csak kis mértékben tudtuk a kúthozamok mi-
att megvalósítani, ezért az aszály jelentősen 
lerontotta a termésátlagokat.
A még nem végleges adatok szerint a termés: 
 uborka 48q
 paprika 20,8q
 paradicsom 17,8q
 burgonya 210q
 sütőtök 20q
 újhagyma 2000 szál
 vöröshagyma 5q
 zöldbab 2,5q

A megtermelt javakból 360 l uborkát sa-
vanyítottak a kollégák, illetve 120 l vegyes 
savanyúságot, és 235 l lecsót készítettek. 
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
munkatársaival közösen a nyár folyamán 20 
q paprikát és paradicsomot osztottunk szét 4 
alkalommal a 748 rászorultnak.
Évközben folyamatosan zajlott az „Abádi kis-
iskola” felújítása a programon belül, így a be-
szerzett 10 fagyasztóládában, és a kialakított 
helyiségekben a megtermelt javak tárolása, 
őrzése megoldott.

Kasza Gábor
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A Tisza-tó Strand 
2012. évi működésének 
tapasztalatai
Nagy eredménynek kell elkönyvelnünk, hogy 
az önkormányzatnál folyó adósságrendezési 
eljárás alatt is zökkenőmentesen tudott mű-
ködni a turisztikai terület. Ettől az évtől az 
önkormányzat új Kft.-je – a Tisza-tó Strand 
Nonprofi t Kft. - üzemeltette a szabadvizű 
strandot, a Strand Kempinget, a Diana Hotelt. 
A szezonra való felkészülés során szűkös 
anyagi keretből kellett gazdálkodni. A Füzes 
Campinget, a melegített vizű strandot az 
idén nem tudtuk kinyitni, hiszen ennek az 
egységnek a bérleti díja olyan veszteséget 
okozott volna, amely Kft. működését és a 
nyári programszervezés fi nanszírozását lehe-
tetlenítette volna el.
A programfüzet 25 ezer példányban való 
megjelentetése, az egész nyári programso-
rozat továbbfolytatása példa értékű a régió-
ban. Az időjárásra nem panaszkodhattunk, a 
strandoláshoz tökéletes volt.

A Tisza-tó Strand üzemeltetésének alapkon-
cepciója a tavalyival megegyező volt. A 2011-
ben bevezetett esti beléptetést, a biztonsági 
szolgálat működését, a gátkoronán elhelye-
zett kerítést, megszokta, elfogadta a közön-
ség. Megértették az előnyeit, így kevesebb 
probléma jelentkezett. Örültek a vendégek a 
rendelkezésükre álló padoknak, asztaloknak, 
a rendszeres öntözésnek, a vízfelület, a part 
tisztán tartásának. A konténeres vizesblokk-
nak, a mosdóknak a rendjét sikerült meg-
őrizni egész nyáron. A közbiztonság a nap 24 
órájában biztosított volt. A jégverés egy napi 
fennakadást jelentett. Másnap délre eltün-
tettük a leszaggatott lombot, törmeléket. A 
zavartalan működés helyreállt. 
Rendelkezésünkre állnak a 2011. – nulladik év 
– adatai, amihez tudjuk hasonlítani a 2012. évit. 
Nagy sikere volt az ebben az évben beveze-
tett kerékpáros jegynek, amit 3715 fő váltott 

meg. Tulajdonképpen ennyivel nőtt a nappali 
vendégforgalom. Az esti rendezvényeket va-
lamivel kevesebben látogatták.
Strand Kempingben 5%-al, a Diana Hotelben 
30%-al több vendég szállt meg.
Ettől az évtől megváltozott a strandon a 
disco és a fesztiválszínpad elhelyezése. A 
fesztiválszínpad a jobb oldalra, a disco mel-
lé került. Ebben a rendezvényközpontban 
kezdte meg a működését a kertmozi is. Mivel 
a mozi retro hangulata ellenére is premier fi l-
meket vetített, megkedvelték a vendégek és 
a környékbeli településekről is átjártak csak a 
mozi kedvéért.
Célunk a turisztikai terület további fejleszté-
se, a nagyobb vendégszám elérése. A régen 
várt, most némi reménnyel kecsegtető fej-
lesztésektől, szolgáltatásbővítéstől várjuk a 
jövő évben a vendégforgalom növekedését.

Szekrényes István
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SPORTEGYESÜLETI HÍREKSPORTEGYESÜLETI HÍREK

Összefoglaló a 2011/2012-es bajnoki évről
Egyesületünk keretein belül a 2011/2012-es szezonban egy felnőtt és 
4 utánpótlás csapat működött. 
Felnőtt csapatunk  - a megyei I. osztálytól való kényszerű visszalépés 
után - a megyei III. osztályban tudott újra bekapcsolódni a bajnoki 
rendszerbe, ahol minden nehézség ellenére becsülettel lejátszottuk a 
meccseinket, és a tabella 7. helyén végeztünk.
U16-os csapatunk a Megyei U-16 Kunság csoportban nagyon szép sze-
repléssel, Varga Tamás edző vezetésével 42 pontot szerezve a 4. helyen 
zárta a bajnokságot.
U7, U9 és U11-es utánpótláscsapataink az OTP-MOL Bozsik – Gyermek 
Egyesületi Programban kaptak játék- és versenyzési lehetőséget ősz-

Legfrissebb híreink a 2012/2013-as bajnoki szezonról:
2011-ben a kormány bevezette, a látvány-csapatsportágak támogatá-
sát ösztönző társasági adókedvezményeket, melynek következtében 
az egyesületeknek lehetősége nyílt az MLSZ által kiírt ún. TAO Program 
útján jelentős anyagi támogatáshoz jutni. 
Az idei év tavaszán egyesületünk is benyújtotta pályázatát, melyben 
meg kellett határoznunk sportfejlesztési programunkat a 2012/2013-
as idényre.  Programunkat az MLSZ elfogadta, tehát nyertes pályázat 
birtokában vághattunk neki az új évadnak.  A pályázat sikerének elen-
gedhetetlen feltétele egy olyan gazdasági társaság partnersége aki a 
TAO rendelkezései szerint támogatja az MLSZ által elfogadott sport-
fejlesztési programot. Ez a mi esetünkben a Szalóki Szolgáltató Kft., 
melynek ezúton is szeretnénk megköszönni az együttműködést.
 A támogatást különböző jogcímekre különböző mértékben lehet 
igénybe venni. 90 %-os támogatás jár az utánpótlás-nevelési felada-
tokra, valamint 70 %-os támogatást lehet igénybe venni tárgyi esz-
köz beruházásra/ felújításra. Sportfejlesztési programunk tartalmazza 
sporteszközök (labdák, bóják, kapuk, hálók, egyéb mozgásfejlesztő 
eszközök) sportfelszerelések (mezek) vásárlását, kerítés, lelátó javítá-
sát, öntöző eszközök beszerzését, nézőtéri mobil toalett létesítését, 
utazási-, képzési költségek fi nanszírozását, edzőtábor szervezését. 
A 2012/2013-as bajnoki évadban átalakult a megyei bajnokságok rend-
szere, a nevezéskor lehetőségünk volt választani, hogy a megyei IV. 
osztályban ifi  csapat nélkül, vagy a megyei III. osztályban kívánunk 

játszani, ahol kötelezően indítandó az ifjúsági csapat is.  A TAO támo-
gatásnak köszönhetően tudtunk nevezni a megyei III. osztályba, ahol 
eddig 4 forduló zajlott le, és felnőtt csapatunk jelenleg a tabella 2. he-
lyét foglalja el. A csapat edzője Kovács János.
Ifj úsági csapatunk a tabella 6. helyén várja a következő fordulót 7 
ponttal. A csapat edzője Havellant Tamás
U7-U9-U11-es korosztályú csapatainkkal is részt vettünk a szezon első 
tornáján Kunhegyesen, ahol eddigi legjobb teljesítményünket nyújtva 
a mérlegünk: 12 mérkőzésből 9 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség.  A 
csapatok edzője: U7 – Vona Ferenc, U9 és U11 - Pál Mariann.
Utánpótlás csapatainkba továbbra is folyamatosan várjuk 5-11 éves fo-
cizni vágyó gyermekek jelentkezését!

Pál Mariann

szel és tavasszal 3-3 fordulón keresztül. Abádszalók a Kunhegyesi kör-
zethez tartozik, ott kerülnek rendszeresen megrendezésre a tornák, 
ahol Tiszabura, Kunhegyes, Tiszaszentimre, Kenderes csapataival mér-
kőztek meg rendszeresen ifjú futballistáink.

Hely Csapat M GY D V LG KG GK P 
 

1. KUNHEGYESI ESE 24 20 1 3 125 39 86 61 
2. KISÚJSZÁLLÁSI SE 24 15 3 6 105 48 57 48 
3. TÖRÖKSZENTMIKLÓSI FC 24 14 3 7 82 70 12 45 
4. ABÁDSZALÓKI SE 24 13 3 8 86 53 33 42 
5. TISZAFÜREDI VSE 24 9 4 11 80 82 -2 31 
6. FEGYVERNEKI KSE 24 8 5 11 70 78 -8 29 
7. NAGYIVÁNI KSE 24 6 5 13 77 122 -45 23 
8. KUNMADARASI KSE 24 6 1 17 60 109 -49 18 
9. TÚRKEVEI VSE 24 2 5 17 52 136 -84 11 

Hely Csapatnév  Mérk. Gy. D. V. Pont 
1. NAGYIVÁNI KSE II. 4 4 0 0 12 
2. ABÁDSZALÓKI SE 4 3 1 0 10 
3. TISZAGYENDAI KSK 4 2 1 1 7 
4. JÁSZJÁKÓHALMI KSE 4 2 1 1 7 
5. TÓSZEG KSE 4 1 1 2 4 
6. KÖZÉPTISZAI MEDOSZ SK 4 1 1 2 4 
7. KENGYEL LSE 4 1 1 2 4 
8. JÁSZDÓZSA SE 4 1 0 3 3 
9. FC JÁSZSZENTANDRÁS 4 1 0 3 3 
10. CSERKESZŐLŐI SE 4 1 0 3 2 
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Csipkeverők találkozója
A Csipkeverők II. Országos 
Találkozója június 30-án, a 
Kompérfesztivállal egy időben 
került megrendezésre. Simon 
Istvánné Esztike néni most is na-
gyon jó házigazdának bizonyult. 
Délután Mátyus Lajosné csipke 
kiállítása nyílt meg az Abádi Be-
nedek Művelődési Házban.

A Napsugár Klub hírei
A sérült gyermekeket nevelő csalá-
dok és barátaik csoportja számára 
is megváltoztak  a körülmények, 
szűkültek a lehetőségek. Ebben a 
helyzetben próbáljuk megőrizni kis 
közösségünket, segítve, bátorítva 
egymást, kapcsolatainkat erősítve.
Reméljük, hogy az újonnan megnyílt  
családsegítő  központ  enyhít gond-
jaink egy részén.
Programjainkból több esik nyárra, 
kora őszre, ezek közül említjük most 
az emlékezetesebbeket.
Egy kisebb csoporttal felléptünk a Spe-
ciális  Művészeti Műhely országos fesz-
tiválján. A szolnoki színház színpadán 
a zene és a mozgás nyelvén mondtuk 
el reményeinket a világról. A zene: Ki a 
szívét osztja szét…

A Mozgássérültek Országos  
Szervezete szervezte budapes-
ti sportnapon, a MERI-n is voltak 
csoportunkból. Részt vettünk  a ti-
szafüredi Szivárvány–Ház integrált 
sportvetélkedőjén. Főztünk a helyi 
lecsó fesztiválon. Készülünk Eger-
be, a Dobó térre, egy közvélemény 
formáló rendezvényre, melynek  jel-
mondata:  „Add a kezed, mert együtt 
kerek a világ!”
Helyi támogatóinknak köszönjük, 
hogy az idén is elmehettünk a Mát-
rába túrázni. Túravezetőnk, segítőink 
a Kékes Turista Egyesületből jöttek,  
akikkel  évek óta jó kapcsolat ala-
kult ki. A kimozdulás itthonról, a 
hegyek ,  találkozás régi barátokkal, 
új ismeretségek kötése mindig nagy 

élmény, most is az volt. De úgy 
tűnik, nem csak nekünk emlé-
kezetesek ezek az együttlétek. 
Túravezetőnk, Tóth István azt 
írja blogjában:” az ilyen napo-
kért érdemes élni.” Ilyenkor 
úgy érzem, hogy nem csak mi, 
a fogyatékos gyerekekkel élő 
családok kapunk, hanem mi is 
adunk. Csak közelebb kell egy-
máshoz mennünk.                                    

Rozgonyi Lajosné

Regionális Szakmai Műhely 
a Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskolában
A Wekerle Sándor Alapkezelő a TAMOP 
– 3.3.1. Esélyegyenlőség és Integrációs ki-
emelt projekt II. szakaszának keretében 
Regionális Szakmai Műhelyeket szervezett 
Jász – Nagykun Szolnok megyében.
A háromalkalmas műhelymunkán tíz, az 
Integrált Pedagógiai Rendszert működtető 
intézmény képviselői vettek részt. A kép-
zés keretében maguk dolgozták ki illetve 
dolgozták át intézményi sajátosságaira sza-
bott, az eddig elért eredményekre alapuló 
helyzetelemzést, stratégiát, kommunikáci-
ós tervet. A műhelyek keretében elkészült 

dokumentumok mind az „induló” mind a 
programban már „haladó” intézmények szá-
mára segítséget adhatnak a szakmai munka 
további tervezéséhez.
A műhelyekben – melyeknek rendre Fegy-
vernek, Nagykörű, Abádszalók adott helyet 
– elméleti,  tudományos alapokon és él-
ményszerű megéléssel zajlott a munka.
A pedagógusok jól hasznosítható gyakorlati 
tapasztalatokat szereztek a résztvevő tíz in-
tézmény tapasztalatait megismerve. 

Gyányiné Székely Viola
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Június 1-jén a művelődési ház-
ban rendezték meg az óvodások 
évzáró ünnepségétÉvzáró az óvodákban
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A 2011 – 2012-es tanév során ki-
emelkedő eredményeket elérő 
tanulók

Csonka Adrienn 1. a osztályos 
tanuló a Megyei Mesemondó 
versenyen 4. helyezést ért el. 
Felkészítő tanár: Pálfi  Ildikó

Puha Katalin 3. a osztályos ta-
nuló a Megyei Mesemondó 
versenyen elért 2. helyezést 
Felkészítő tanár: Kovácsné Palócz 
Márta

Adamecz János 3. a osztályos 
tanuló a Kis nyelvész orszá-
gos döntő 20. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Kovácsné Palócz 
Márta

Gyarmati Flóra, Szekeres Zsó-
fi a, Gyülvészi László, Papp Já-
nos 3. b osztályos tanulók a 
Körzeti Mesevetélkedőn csa-
patban 5. helyezést értek el. 
Felkészítő tanár: Molnárné Boros 
Margit

Kóczián Nikolett 7. b osz-
tályos tanuló a Nemzeti 
Táncszínház rajzpályázata 
„Nekem a tánc” című rajzpá-
lyázaton közönségdíjat kapott.
Felkészítő tanár: Kolozsvári Juli-
anna

Pataki Zsolt 7. a osztályos ta-
nuló a Harmónia Művészeti 
Iskola Víz világnapja alkal-
mából rendezett rajzverse-
nyen zsűri különdíját kapta.
Felkészítő tanár: Kolozsvári Juli-
anna

Major Gréta 8. c osztályos tanuló 
a Megyei Zrínyi Ilona matemati-
ka versenyen 5. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Darócziné Po-
lyák Ibolya

Boldizsár Boglárka 7. a tanuló a 
Szegő Gábor Megyei Matema-
tika verseny 10. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Godó József

Major Gérta 8. c osztályos 
tanuló az Országos Lon-
don Bridge angol nyelvi ver-
senyen 1. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Sáfár Mária

Kormos Gréti  7. b osztályos 
tanuló az Országos Lon-
don Bridge angol nyelvi ver-
senyen 7. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Sáfár Mária

Adamecz Zsuzsanna  7. a osz-
tályos tanuló az Országos 
London Bridge angol nyelvi 
versenyen 8. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Sáfár Mária

Márkus Dorina  7. a osztá-
lyos tanuló az Országos Lon-
don Bridge angol nyelvi ver-
senyen 10. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Sáfár Mária

Kalita Nóra  5. b osztályos ta-
nuló az Országos London 
Bridge angol nyelvi ver-
senyen 6. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Sáfár Mária

Nagy Ibolya 5. a osztályos 
tanuló az Országos Lon-
don Bridge angol nyelvi ver-
senyen 9. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Sáfár Mária

Tóth Levente 6. a osztályos 
tanuló az Országos London 
Bridge angol nyelvi verse-
nyen 10. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Sáfár Mária

Balogh Blanka 6. a osztályos 
tanuló az Országos London 
Bridge angol nyelvi  verseny 
országos döntőjébe jutott.
Felkészítő tanár: Sáfár Mária

Szűcs Márta 8. b osztályos ta-
nuló az Ifjú történészek megyei 
versenyén 1. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Tóth Tibor

Pócs Péter 4. b osztályos tanuló 
a Karate VB 6. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Szanyi Attila

Nagy Dóra 7. a osztályos ta-
nuló a területi népdaléneklő 
versenyen különdíjat kapott.
Felkészítő tanár: Pop Ildikó

Adamecz Zsuzsanna 7. a osztályos 
tanuló a területi népdaléneklő 
versenyen 3. helyezést ért  el.
Felkészítő tanár: Pop Ildikó

Gyermekek jutalmazása
2012. május 30-án Abádszalók Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete nevében Kovács Mihály polgármester köszön-
tötte azokat a tanulókat, akik a különböző sport-, tanulmányi 
versenyeken kimagasló eredményeket értek el. Ezzel a kiemelke-
dő, kiváló munkával öregbítették az abádszalóki Kovács Mihály 
Általános és Művészeti Iskola hírnevét valamint Abádszalók 
jóhírét is vitték szerte az országban.
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Ismerjék meg Pálfi Veronikát, az iskola új rajztanárát

Fekete Imre informatika tanár

    Pálfi  Veronika vagyok. Pozsony-
ban születtem 1980. február 7-én.
    Egy éves koromig éltünk Szlo-
vákiában, majd a Hajdú-Bihar 
megyei Komádiba költöztünk 
apai nagyszüleimhez. Végül 
1984-ben kerültünk Biharkeresz-
tesre, hogy édesanyám a helyi 
gimnáziumban taníthasson.
    A gimnáziumot elvégezve Haj-
dúböszörménybe jelentkeztem 
szociálpedagógia szakra, s pont-
jaim alapján felvételi nélkül fel is 
vettek. Diplomámat „jó” minősí-
téssel kaptam kézhez, záróvizs-
gám eredménye 4.66 lett.
    Már a főiskola alatt elkezdtem az 
ELO segítségével a lakberendezési 
tanfolyamot, és 2004 márciusában 
elméletből jó, gyakorlatból jeles 
eredménnyel végeztem.
    2003 májusától egy budapesti 
cég, a MICOLOR BT alkalmazásá-
ban álltam, ahol nagyon sokré-
tű feladatokat láttam el. A cég 
profi lja az erdei táborok, illetve 
rendezvények szervezése, lebo-

nyolítása; célcsoportunk főként a 
gyermek és fi atal korosztály volt, 
de a felnőttek számára is érdekes 
kikapcsolódást nyújtottak krea-
tív, csapatépítő tréningjeink.
    Fő feladatom az erdei táborok-
ban a kézműves foglalkozások 
tartása volt. Ezzel gazdag tapasz-
talatokat szereztem az általános 
iskolás gyerekekkel való kapcso-
latteremtésben és a csoportok 
irányításában.
    2005-ben régi vágyam telje-
sült azzal, hogy Nyíregyházán 
felvételt nyertem a rajztanári 
szakra. Tanulmányaim alatt visz-
szaköltöztem szüleimhez, s a 
helyi Bocskai István Gimnázium, 
Szakiskola és Diákotthon ifjúság-
védelmi felelőse, majd rajztanára 
lettem. A 2007/08-as tanévben 
utolsó évemet végezve a főisko-
lán a gimnáziumban óraadóként, 
a Gárdonyi Zoltán Református 
Alapfokú Művészetoktatási in-
tézményben pedig félmunka-
időben dolgoztam.

    Szakdolgozatomat a médiane-
velés hazai és külföldi gyakorla-
táról írtam, s bár jómagam nem 
vagyok nagy médiaszakértő, 
mégis sokat tanultam ebből a 
munkából is.
    2008 őszén Szolnokra költöztem, 
testvéremhez, hogy onnan újabb 
kísérletet tegyek önálló életem 
megkezdésére. 2009/2010-es va-
lamint a 2010/2011-es tanévben 
a Liget Úti Általános Iskolában 
napközis tanárként alkalmaztak, 
ami igen hasznos tapasztalatot 
adott számomra.
    A felső tagozatos tanulók és a 
középiskolás diákok is közel áll-
nak hozzám. Úgy hiszem, közvet-
len, demokratikus stílusommal 
hatni tudok rájuk. A rajz tanítását 
őszinte odaadással végzem, s 
ugyanezt kívánom elérni a diá-
koknál is: élvezettel tanuljanak, 
bármi is az. A gyermekekhez tü-
relemmel és tisztelettel fordulok, 
mert csupán így várhatom el én 
is ugyanezt viszonzásképpen.

    Sokoldalú és kreatív embernek 
tartom magam. Igényem a mun-
kát gondosan megtervezni, mert 
hiszem, hogy az már fél siker. 
Ugyanakkor a váratlan helyzetek 
megoldásában is, úgy hiszem, 
szereztem némi tapasztalatot.
    Szabadidőmben rajzolok, írok, 
festek; igyekszem rögzíteni az 
élet igazságait. Nyitott vagyok 
minden új, humánus, kulturális 
feladatra és munkára, mert azok 
éberen tartják az elmét, gazda-
gítják és fejlesztik.                  

Pálfi Veronika

Fekete Imre a 2012-2013-as tanév-
ben, részmunkaidőben informati-
kát tanít az általános iskolásoknak.
A tanár úr Mezőtúron született 
1981-ben. Kisújszálláson lakik a 
feleségével, egy éves kislányával. 
Nagymamája abádszalóki, aki 
jelenleg az idősek otthonának a 
lakója.
Középiskolai tanulmányait Kisúj-
szálláson a Móricz Zsigmond Gim-
názium Közgazdasági Szakközép-
iskola és Kollégiumban, 8 osztályos 
gimnáziumban végezte.

Diplomát 2004-ben a Dunaújvá-
rosi Főiskolán, mérnök-informati-
kusként szerzett (rendszermérnök 
specializáció). 2007-ben ezt mér-
nök-tanár szakkal egészítette ki. 
2011-ben OKJ-s bizonyítványt ka-
pott Budapesten, elektronikus va-
gyonvédelmi rendszerszerelőként.
Szakmai tapasztalatait vállalkozó-
ként Kisújszálláson szerezte vendég-
látói területen, illetve a Dragoncafe 
Internetkávézó és Számítástechni-
kai Szaküzlet, üzemeltetése során. 
Jelenleg óraadóként informatikát 

tanít a Móricz Zsigmond Gimnázi-
um Közgazdasági Szakközépiskola 
és Kollégiumban is.
Jó szervező-, előadói, kommuniká-
ciós és kapcsolatteremtési készség-
gel rendelkezik. Hozzászokott az 
önálló, gyors és pontos munkavég-
zéshez. Tud csapatban dolgozni, 
kreatív, terhelhető.
Angol középfokú nyelvtudással és 
német alapfokú nyelvismerettel 
rendelkezik.
Word, Excel, Power Point, Internet, 
számítógép hálózatok, perifériák, 

hardver és szoftver ismeretekkel, 
programozói és adatbázis kezelés 
jártassággal bír. 
Szeret sportolni. A kosárlabda és a 
tenisz a kedvenc sportága.

Iskolánk Diákönkormányzata 2012. október elsejével kezdődően fotópályázatot hirdet 

„A pillanat varázsa” címmel.
Témája: bármely iskolai vagy osztály rendezvény érdekes pillanata, 

mely 2012. október 1. és 2013. május 31. között kerül megörökítésre.
A felvételeket e-mailben (safarlaszlone@gmail.com) vagy bármely adathordozón, digitálisan lehet 

eljuttatni Sáfár Lászlóné tanító nénihez 2013. május 31-ig.
A versenyt három kategóriában díjazzuk:

alsó tagozatos gyermek • felső tagozatos tanuló • felnőtt.
A legjobb fotókból 2013. júniusában kiállítást rendezünk az iskola aulájában. Az eredményhirdetés a 

kiállítás megnyitóján, 2013. június 7-én lesz. Diákönkormányzat
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
SAJTÓNYILVÁNOS ZÁRÓRENDEZVÉNY ABÁDSZALÓKON  Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás ÉAOP-4.1.3/C-
2f-2010-0006. azonosító számú projektje kapcsán

A Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás három település összefogásával szociális intézményeinek fejlesztésére 
– köztük Abádszalókon új családsegítő központ és gyermekjóléti szolgálat kialakítására – az Észak-alföldi Ope-
ratív Programból 2010-ben 103.726.936.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

A projekt három helyszínen va-
lósult meg a Társulás Szociális 
Szolgáltató Központjának három 
szakmai egységében: - Abádsza-
lókon új épületet kapott a család-
segítő központ és gyermekjóléti 
szolgálat, Kunhegyesen új épü-
letbe kerül a gondozási központ 
- idősek klubja, Tiszafüreden egy 
felújított épületbe helyezik át a 
szociális alapszolgáltató intéz-
ményt, nyugdíjas klubot.
A zárórendezvényekre mindhá-
rom helyszínen 2012. július hó-
nap végén kerül sor.
A fejlesztés támogatott összkölt-
sége: 109 millió Ft, a projekt-
megvalósítás időszaka: 2010.06.
hó – 2012.07.hó.
A támogatást kétfordulós pályázat 
keretében nyerte el a Társulás, 
az ÉAOP-2008-4.1.3. B.C. kódje-
lű, „Szociális alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti alapellátások 
komplex -, valamint bölcsődék ön-
álló fejlesztésnek támogatására” 
kiírt pályázaton. Az első fordulós 
pályázat 2008. május hónapban 
került benyújtásra.
A projekt abádszalóki elemeként 

a Vörösmarty utca melletti tájren-
dezett keserűtavon (Vörösmarty 
u. 33.) épült meg a családsegítő 
és gyermekjóléti szolgálat épüle-
te. Az építkezés 2011. szeptem-
berében kezdődött.
A Szolgálat jelenleg a városhá-
zán működik szűkös körülmé-
nyek között. A két szolgáltatás 
biztosítására, a családgondozók 
munkavégzésére két iroda áll 
rendelkezésre. A feltételek nem 
adottak az ügyfelek megfelelő 
fogadásához, sem a megfelelő 
munkavégzéshez. A családsegítő 
irodát nem kizárólag a család-
gondozó veszi igénybe, hanem 
más hivatali célra is hasznosí-
tásra kerül. A váróhelyiség, a 
wc, csoportszoba szintén közös 
használatú a polgármesteri hi-
vataléval, nem biztosított az in-
terjúszoba, a gyermekek vára-
kozásához szükséges feltételek 
(játszórész).
A 161 m2 alapterületű épületben 
irodák – 3 iroda -, csoportszo-
ba, váróterem, adomány-gyűjtő 
hely, konyha, illetve vizesblok-
kok kerültek kialakításra. Az 

épület megfelel az akadálymen-
tesítési elvárásoknak, továbbá a 
megújuló energiák hasznosítá-
saként napelemek, illetve hőszi-
vattyú rendszer készült.
Eszközbeszerzésekre is sor ke-
rült, melynek keretében beren-
dezési tárgyakat, bútorokat és 
szakmai eszközöket vásároltak 
a szolgáltatás minél magasabb 
szintű ellátása érdekében. (Tv, 
számítógép, iroda-, ügyfélvá-
ró- konyhabútor garnitúra, mo-
sógép, konyhai berendezések, 
kerékpár, stb.)
Az abádszalóki kivitelezési 
munkálatok költsége: Brut-
tó 35.940.054.-Ft, az eszköz-
beszerzések költsége: bruttó 
3.155.315.-Ft volt.
A családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat az új épületet várhatóan 
az ősz folyamán veszi igénybe.
A projekt eredményeként javulni 
fog a szociális alapszolgáltatá-
sok színvonala, a szakmai mun-
kavégzéshez és szolgáltatások 
megfelelő biztosításához szük-
séges feltételek biztosítottak 
lesznek.

A projekt általános adatai:
A projekt címe: „Szociális alap-
szolgáltatások minőségi feltét-
eleinek javítása, illetve család-
segítő, gyermekjóléti, idősek 
nappali ellátásához kapcsolódó 
szolgáltatások infrastrukturális 
feltételeinek megteremtése Ti-
szafüred, Abádszalók, Kunhe-
gyes településeken”

Kedvezményezett: Tiszafüredi 
Kistérség Többcélú Társulás
Megítélt támogatás: 
103.726.936.-Ft
Támogatott összköltség: 
109.186.250.-Ft
Közreműködő szervezet: VÁTI 
Nonprofi t Kft.
A projekt azonosítója: ÉAOP-
4.1.3/C-2f-2010-0006

Bővebb információ:
Kerekes Éva
5350 Tiszafüred, Fő út 1.
Telefon/fax: 59/351-916
iroda@tiszafuredikisterseg.hu

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ:
Induló vagyon összesen: 2011.01.01. 637.827,04 Ft
Bankszámla 2011. évi záró egyenleg: 619.677,00 Ft
Pénztár 2011. évi záró egyenleg:   19.674,04 Ft
Záró pénzkészlet összesen: 2011.12.31. 639.351,04 Ft

Bevételek:
SZJA 1 %-a: 90.159,00 Ft
Magánszemélyek támogatása:   5.000,00 Ft
Kamat:   1.511,00 Ft
Összesen: 96.670,00 Ft

Kiadások:
Leader egyesület tagsági díja: 10.000,00 Ft
Banki jutalék költség terhelés – Tak.Szöv.     800,00 Ft
Banki zárlati díj terhelés – Tak.Szöv.   1.600,00 Ft
Kerti partira vegyes vásárlás: 60.493,00 Ft
Nyomtatvány beszerzés: 17.469,00 Ft
Mikulás ünnepségre csomag vásárlása:   4.784,00 Ft
Összesen: 95.146,00 Ft

Erdélyi gyerekek táborozása
2012. augusztus 6-tól 10-ig az erdélyi testvértelepülésünkről ér-
kezett 17 backamadarasi gyermek, 3 tanár kíséretében táborozott 
Abádszalókon. A vendéglátó Kovács Mihály Általános és Művészeti 
Iskola tanárai a gyöngyösi Mátra Múzeumba, kisvasútra, Kékestető-
re, Sástóra, poroszlói kirándulásra vitték el őket. Ezen kívül minden 
nap strandoltak, moziztak, discóztak. Az ellátásukat a fogadók ol-
dották meg, akik ez úton köszönik a Nagykun Hús, a Polgármesteri 
Hivatal és a Tisza-tó Strand Nonprofi t Kft. által nyújtott támogatást.

A közhasznú célú működésre kapott támogatás, a SZJA 1 
%-a sajnos csökkent az előző évhez képest.
Az alapítvány 1 magánszemélytől kapott támogatást.
Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
• Az alapítvány működési területe a Gondozási Központ, 
mely intézmény a Polgármesteri Hivatal tulajdona.
• Az alapítvány célja:
- A Gondozási Központ idős gondozottjainak életkörülmé-
nyeinek javítása,
- A fenti cél elérése érdekében az alapítvány bázisának 
növelése, szakmai eszközének javítása,
- A magasabb színvonalú egészségügyi ellátás biztosítása,
- A Gondozási Központ helyiségeinek, bútorzatának 
és felszerelésének javítása, esztétikus lakókörnyezet 
létrehozása,

- A lakók kulturált szabadidő eltöl-
tésének biztosítása, kirándulások 
szervezése,
- Társintézmények felkutatása, 
kapcsolattartás biztosítása.

• A közalapítvány céljai megvalósí-
tása érdekében a bentlakásos otthon 
lakói részére kerti partit, mikulás, 
karácsonyi, nőnapi és anyák napi 
névnapi, születésnapi ünnepségeket 
rendeztünk.
• Az alapítványnak fi zetett alkalma-
zottjai nincsenek. A vezető tisztséget 
betöltő személyek társadalmi 
munkában, szabadidejük terhére 
végzik tevékenységüket.
• Az alapítványi vagyonnal való 
gazdálkodást a 4 tagú kuratórium 
kezeli és gondozza a kuratórium Sz-
ervezeti és Működési Szabályzatban 
foglaltak szerint.
• Adatszolgáltatási kötelezett-
ségünknek eleget tettünk határidőn 
belül (KSH, APEH).
• Tartozása nincs a Vám- és 
Pénzügyőrség, Állami adóhatóság, 
Önkormányzati adóhatóság, 
Illetékhivatal, és egyéb szervezet felé.
• Közüzemi költségei nincsenek.
• Hitelállománya nincs alapítván-
yunknak.
• A SZJA 1 % felajánlás fogadására 
propaganda tevékenységet végez.
Abádszalók, 2012. január 02.
Közalapítvány Kuratóriuma

Közhasznúsági jelentés 2011 év
Abádszalók Borostyán Szociális Alapítvány (Abádszalók, Kossuth L. út 6/B.)

Adószáma: 18830479-1-16
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Piactér felújítása
Szeptember elején megkezdődtek a piactér 
felújítási munkái. Az árusítóhelyek 900 m2 
felületén VIACOLOR burkolat épül, egyúttal 
ezen felület vízelvezetése oldódik meg. A 
beruházás tartalmazza a meglévő vizesblokk 
kisebb felújítási munkáit is. A fa tetőszerke-
zet homlokzat és ereszdeszkázatának pót-
lása, mázolása, külső-belső javítási munkák, 

belső villanyszerelési munkálatok valósulnak 
meg. A kivitelezés összköltsége megközelíti a 
8,4 millió Ft-ot, amelyet 100%-ban támogat 
a Belügyminisztérium az 5/2012. (III.1.) BM 
rendeletre benyújtott pályázat alapján. 
A felújítás tervezett befejezése 2012. nov-
ember 30., azonban várhatóan korábban bir-
tokba vehetik a megújult árusító területet a 
kereskedők és a vásárlók.

FELHÍVÁS
A gyümölcsös ültetvények, valamint a gyü-
mölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyü-
mölcsfával betelepített területek összeírásáról 
szóló 2006. évi XLVIII. törvény előírásai szerint 
2012. június 1. és november 30. között
az alma, körte, kajszi és őszibarack ültetvények 
statisztikai célú felmérése zajlik a településen.
A Központi Statisztikai Hivatal megbízásából iga-
zolvánnyal ellátott összeírók felkeresik a helység 
közigazgatási területén található azon ültetvé-
nyeket, amelyeket előzetesen az adat¬gyűjtésre 
kijelöltek. A szakemberek a helyszínen töltik ki 
azt a kérdőívet, amely az ültetvény jellemzőit 
méri fel. Kérjük, segítsék munkájukat a feladatuk 
elvégzéséhez szükséges információk megadá-
sával, továbbá felkérésükre biztosítsák számuk-
ra, hogy a zárt területekre bejussanak.

A törvény alapján a gyümölcsfával betele-
pített területek használói kötelesek az ösz-
szeíráshoz adatot szolgáltatni. Az összeírók 
célja elsősorban az ültetvények felkeresése, 
ugyanakkor az adatfelvétel megvalósulásá-
hoz a használókkal való kapcsolatfelvételre 
is sor kerülhet.
A kérdőív megtekinthető az önkormányzati 
hivatalban vagy a KSH internetes honlapján 
(www.ksh.hu).

Megkezdődött az iskola
Szeptember 3-án becsengettek az iskolák-
ba és a kis diákok nagy része már többször 
megtette azt az utat, amin keresztül az in-
tézményhez illetve onnan haza jut. A szülők 
feladata, hogy gyermekükkel megismertes-
sék az iskola környékét és együtt átbeszél-
jék azokat a fontos közlekedési szabályokat, 
melyekkel az iskolába menet nap, mint nap 
találkoznak. Ez a gyermek számára is meg-
nyugtató lehet.
Figyeljünk arra, hogy miközben iskolába kí-
sérjük gyermekünket ő maga is megtanuljon  
megbízhatóan közlekedni, egy idő után ő 
maga fogja kérni, hadd járjon egyedül.
Előadódhat olyan helyzet is, hogy délután nem 
érünk oda időben az iskolához. Erről beszéljünk 
a gyermekkel előre, - és mérlegelve a gyermek 
korát, megbízhatóságát, valamint a távolságot 
- megítélésünktől függően, állapodjunk meg 
vele abban, hogy ne induljon el egyedül és vár-
jon meg bennünket az iskola előtt, vagy épp 
nyugodtan induljon hazafelé, de mindenkép-
pen legyünk tekintettel az alábbiakra: 
- Értéktárgyait, pénzét biztonságos helyen 
tartsa. 
- Ne bízzunk a gyermekre nagyobb mennyisé-
gű készpénzt.
- Az utcán ne vegye elő mobiltelefonját, út-
közben ne kezdeményezzen, illetve ne fogad-
jon hívásokat, ne játsszon a készülékkel, illet-
ve azt ne adja át semmilyen kérésre
- A lakáskulcsot ne hordja feltűnően a nyaká-
ban.
- Gondoskodjon arról, hogy legyen a gye-
reknél olyan irat, amelyből megállapítható a 
gyermek kiléte és a szülők elérhetősége. 
- Mindig beszélje meg a gyermekével, hogy ha 
bármi baja történne, kihez és hová fordulhat 
segítségért. 
- Mindig legyen információjuk a gyermek ba-
rátairól, hollétéről, mert baj esetén csak en-
nek tudatában van mód segíteni. 
- Ha az utcán idegen szólítja meg őket, sem 
útbaigazítás, sem pedig más indok alapján 
ne tartsanak velük, illetve ne fogadjanak el 
semmit. Legalább ilyen fontos tudniuk, hogy 

ilyen esetekről mindig érdemes beszámolni a 
szüleiknek.
- Bátran szólítsák meg az egyenruhás rendőrt, 
ha veszélyben érzik magukat.
- Gyermekünkkel a munkaidő alatt is rendsze-
resen tartsuk a kapcsolatot, például telefonon 
keresztül előre megbeszélt időpontokban.

Balesetmegelőzési tanácsok
Kérjük a Szülőket, ha tehetik, az első napok-
ban kísérjék el őket az iskolába. Beszélges-
senek gyermekükkel arról, hogy mire kell 
nagyon odafi gyelni - reggel, szürkületkor, 
esőben, sötétedés után -, hol és hogyan sza-
bad áthaladni az úttesten. Tudatosan készít-
sék fel őket, milyen veszélyek, nehézségek 
adódhatnak a közlekedés során ( útkeresz-
teződésnél, autóbuszon történő utazásnál, 
arról való leszálláskor stb.) 
A gyermekek helyes közlekedésre nevelésé-
hez, a balesetek elkerüléséhez alapvető az, 
hogy a szülő maga is példát mutasson akár 
gyalogosan, akár járművezetőként közleke-
dik. Közös érdekünk, hogy gyermekeink minél 
hamarabb megtanulják a helyes közlekedés 
alapjait, s ezáltal megóvjuk őket az esetleges 
baleseti helyzetektől. 
Különösen a kisgyermekekre jellemző, hogy 
nem ismerik fel a veszélyt, s így könnyen 
bajba kerülhetnek, ezért kérjük, hívják fel 
fi gyelmüket, hogyha bármilyen problémá-
juk adódik, bizalommal forduljanak azokhoz 
a rendőrökhöz, akikkel az 
utcán és az iskolájuk köze-
lében találkozhatnak. Ők 
segíteni fognak. 
A mindenki által beszerez-
hető fényvisszaverő matri-
cák, ragaszok a baleset-meg-
előzés szempontjából 
nagyon fontosak. Kér-
jük, helyezzék el ezeket 
gyermekeik kabátján, 
táskáján észrevehetősé-
gük, testi épségük megóvá-
sa érdekében.
Mindenkinek jó iskolakezdést 
és balesetmentes közleke-
dést kívánunk!

Abádszalóki hírek
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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

masszázs, masszázs, 
manikűr, pedikűr, műkö-manikűr, pedikűr, műkö-

römépítés, szolárium, 3D-s römépítés, szolárium, 3D-s 
műszempillaműszempilla

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!!

Anyakönyvi hírek
ELHUNYTAK: SZÜLETETT:

Házasságot kötött:

Bernáth Andrásné Juhász Rozália 80
Kovács Józsefné Gáll Mária 94
Káli Tibor 50
Virág Józsefné Bodnár Anna 85
Pataki Gyuláné Földházi Erzsébet  74
Pető Lászlóné Nagy Margit 76
Szabó István 75
Bozsó Lajos 90
Rafael Mátyás 39
Csomor Péter 45
Szabó Lajosné Forgács Mária 90
Száraz István  57
Tóth Lajos Jánosné Illés Juliánna 72
Kovács János 60
Bakai Sándorné Sáfár Eszter 79
Bernát Sándorné Kovács Etelka 86
Bernáth Istvánné Létai Rozália 82
Pintér István 83
Cseh Károlyné Szivák Juliánna 55
Szalai László 80
Bettenbuch Gáborné Lestár Mária 79

Penti Valéria és Szabó Attila: Attila Károly
Molnár Tímea és Lányi József Rita
Lakatos Edina és Barkóczi Károly Raul
Szabó Éva és Sallós József          József Gyula
Farkas Csilla és Kasza Miklós Ivett
Puzsoma Julianna és Nagy Tibor Zselyke
Pikó Magdolna és Szűcs Mihály Orsolya
Juhász Nóra és Libor Imre Ádám

Puzsoma Julianna és Nagy Tibor
Pataki Katalin és Kupai Csaba
Godó Brigitta és Csajákos Jenő
Károlyi Beáta és Varga Gábor Zsolt
Fróna Judit és Varga Bálint
Takács Nikolett és Simon Péter
Dr. Bartók Edit és Dr. Malinkó Balázs
Kovács Tünde és Mári Ferenc Károly
Hajdú Ildikó és Dobrosi András

Anyakönyvi hírek

képviseletében minden héten szerdán 9-14 óráig ügyeletet 
tartunk a Polgármesteri Hivatalban, a házasságkötő teremben.

1.  Kárügyintézés
2.  Élet-és balesetbiztosítások, 

megtakarítás (folyamatos dí-
jas és egyösszegű)

3. Lakásbiztosítások    

4.     Lakástakarék    
5.     Hitelügyintézés
6.  Gépjárműbiztosítások  
 - Kötelező, -Casco
7.  Utasbiztosítások

 Juhászné Szalai Edit                                                    Tolvajné Nagy Marianna
          üzletkötő                                                                     üzletkötő
     06-30-436 1451                                                     06-30-518 6447
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2012. május 27 . Városi Gyermeknap 
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