A Vásárok Fesztiválok szervezésében:

SAJÓ ÜNNEP FESZTIVÁL |NOVEMBER 7-8.|
Sajókaza, Radvánszky-kastély park

„Őszi gasztro mustra”
A böllér időszak, az új bor, a Márton nap
és a hagyomány jegyében!
„Sajósági Sokadalom”
Kézműves és kirakodóvásár!
„Kincsesláda”
Turisztikai értékeink ízelítőjével!

Szervező:
VÁSÁROK FESZTIVÁLOK
Bővebb információ:
vasarokfesztivalok@gmail.com
+36-30-308-5512
facebook.com/vasarokfesztivalok

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára!
Részletek: www.sajokaza.hu

ÚJ FOGORVOS

Új fogorvost köszönthetünk a
településen, Dr. Kerekes László
Attila személyében (várhatóan
2020. november 1. napjától). Bővebb
információ hamarosan!
RENDELÉSI IDŐ:
Hétfő 07:00-13:00
Kedd 11:00-17:00
Szerda 07:00-14:00
Csütörtök 07:00-13:00
Péntek 07:00-12:00 (iskola fogászat)

LEGELTETÉSI TILALOM
ÉS EBZÁRLAT

Sajókaza közigazgatási
területén 2020. október
4-24. között legeltetési
tilalom és ebzárlat van
érvényben!
részletek: sajokaza.hu

ÓRAÁTÁLLÍTÁS!

Kezdődik a téli időszámítás,
az órákat október 25-én,
vasárnap hajnali 3-ról
2-re kell visszaállítani!

ŐSZI GYERMEKÉTKEZTETÉS

Felhívjuk a szülők, törvényes képviselők figyelmét, hogy a
rászoruló gyermekek részére a gyermekétkeztetést az őszi
szünet idejére az önkormányzat ingyenesen biztosítja, a
déli meleg főétkezés formájában.
Az igénybevételi nyilatkozat letölthető a www.sajokaza.hu
honlapon, vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban.
A szünidei étkezés napjai: 2020. október 26., 27., 28., 29., 30.

Mozaik

Kiadja: Sajókaza Község Önkormányzata • Felelős kiadó: Török Zsuzsanna
jegyző • Szerkesztő: Lévai Ákos • Megjelenik: 800 példányban

I. évfolyam 10. szám
2020. október

Mozaik

Sajókaza Község
Önkormányzatának
tájékoztató kiadványa

OKTÓBER 1.

AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA

Az idősek világnapja alkalmából tisztelettel
és szeretettel köszöntjük Sajókaza idős és
szépkorú polgárait!

Sajókaza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Hálánk és megbecsülésünk jeléül, október hónapban minden 70 év
feletti állandó lakóhellyel rendelkező és a településen életvitelszerűen
lakó Falupolgár 5000,-Ft értékű vásárlási utalványban részesül, amit
személyesen juttatnak el Önökhöz a Képviselő-testület tagjai!

NYERTES PÁLYÁZAT!

Sajókaza
Önkormányzata
sikeresen
pályázott
az
önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása
keretében kiírt támogatásra.
Ennek keretében a Papszer u.
2. szám alatti ingatlanon álló
épületben az önkormányzat
közösségi
sportlétesítményt
kíván
megvalósítani.
Az
épületben fitneszterem kerül
kialakításra.
A
támogatás
mértéke 19 632 898,-Ft.

FELHÍVÁS |Covid-19|
A koronavírus kapcsán kialakult
helyzetre való tekintettel kérjük a
Lakosságot, amennyiben tudomása
van arról, hogy szomszédjában
vagy közvetlen lakókörnyezetében
olyan idős ember él, aki segítségre
szorul
(élelmiszer
beszerzés,
gyógyszerbeszerzés,
stb.)
kérjük,
feltétlenül jelezze felénk az alábbi
elérhetőségek egyikén: Nappali
Szociális
Központ,
48/505-209,
48/505-210,
nappali.szoc.skaza@
parisat.hu

Régi SAJÓKAZAI fotókat várunk, könyvtárunk FELHÍVÁS
helytörténeti archívumának bővítéséhez, illetve egy Akkor... és most
„online kiállítás” megrendezéséhez! Érdemes kutatni a
szekrény mélyén, hiszen az otthoni családi albumok
akár „kincseket” is rejthetnek!
Milyen fényképeket várunk? A régmúltban készült, sajókazai
fotókat várjuk elsősorban: út/utca részlet, épület, tájfotó, stb. A képeket mi
bedigitalizáljuk, majd az adott fotó pontos mását újra lefotózzuk!
Leadás helye: Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár
Bővebb információ: radvanszkykultur@gmail.com ; 48/355-048

„JEGYZŐKÖNYV”

§

Sajókaza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tájékoztató rovata

2020. szeptember 29-én tartotta soron következő ülését,
Sajókaza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
A teljesség igénye nélkül, a fő napirendek között szerepelt a 2020.
évi szociális tüzelőanyag juttatás helyi szabályairól szóló rendelet
megalkotása, továbbá a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a 2021.
évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
való csatlakozást.
Indítványok, javaslatok: Elfogadásra került a sajókazai temetőben
lévő volt szovjet emlékmű tábláinak, és feliratainak elkészítéséről szóló
árajánlat, így hamarosan méltó állapotba kerülhet az emlékmű.
Lakossági kérelem útján, áthelyezésre kerül a Rózsás utca 4. szám alatt
található közkifolyó a Rózsás utca 9/A címre, melynek áthelyezési költségét
az önkormányzat saját forrásból biztosítja.
Hamarosan elkezdődhetnek a kivitelezési munkák a volt Papszer
utcai óvoda és a Római Katolikus templom közötti részen, ahol előregyártott
kerítéselemekkel elválasztásra kerül a két terület egymástól.
Továbbra is folyamatos probléma a kóbor kutyák jelenléte
községünkben, ezért egy esetleges gyepmesteri telep létrehozásáról
egyeztetett a Képviselő-testület, mely külsős vállalkozó bevonásával
valósulhatna meg, annak létjogosultsága esetén.
Sajókaza Község Önkormányzata a lakosság biztonságérzetének
növelése érdekében döntött arról, hogy korszerű térfigyelő
kamerarendszert épít ki. Ennek keretében 14 db új térfigyelő kamera
kerül kihelyezésre várhatóan még az ősz folyamán.
A
Képviselő-testület
tárgyalt
továbbá
egy
mezőőri szolgálat létrehozásáról, melynek keretében
visszaszoríthatóvá válnának a pincebetörések, falopások
illetve a külterületi illegális hulladéklerakás.
298 helyi diák iskolai tanszercsomagok pótlására biztosít anyagi
fedezetet az önkormányzat 1000,-Ft/fő összegben, mely a Sajókazai Balassi
Bálint Általános Iskola részére kerül átutalásra.
Az önkormányzat a helyi óvodásokról sem feledkezik meg,
ezért a Képviselő-testület döntése értelmében anyagi forrást
biztosít 150 gyermek tisztasági csomagjának beszerzéséhez a
2020/2021-es tanévben.

„SZEMÉT KÉRDÉS”

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. január 1. napjától a
hulladékszállítási közszolgáltatási díjat Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére - a lakossági kommunális
hulladékszállítás után - az Önkormányzatnak is fizetnie kell.
Ezzel kapcsolatban a szükséges teendők kidolgozása után részletesen
tájékoztatni fogjuk Önöket!

SZOCIÁLIS TŰZIFA

Sajókaza Község Önkormányzata, a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás
jogcímén 655 erdei köbméter tűzifára, 13.309.600,-Ft összegű
vissza nem térítendő támogatásban részesült!
A tűzifa támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások
számától. Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy,
azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető,
vagy üresen áll. Felhívjuk a figyelmet, hogy a tüzelőanyag támogatásban
részesülő személy a fát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak és
csak a kérelemben megjelölt ingatlanon használhatja fel.
A kérelmet formanyomtatványon keresztül lehet benyújtani, mely
letölthető a www.sajokaza.hu honlapon vagy beszerezhető az alábbi
intézmények egyikében: Polgármesteri Hivatal, Radvánszky Béla Művelődési
Ház, Családsegítő Szolgálat, Nappali Szociális Központ.
A kérelem benyújtásának határideje: 2020. október 31.

KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ

A koronavírus járvány második hullámára való
tekintettel, kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy továbbra
is tartsuk be a járványügyi előírásokat és szabályokat!
Szeptember 21-től érvényben lévő járványügyi szabályok:
Kötelező a maszkviselés (6 éves kor felett) a tömegközlekedésben,
üzletekben, mozikban, színházban, múzeumban, könyvtárakban,
egészségügyi és szociális intézményekben, ügyfélszolgálatokon.
A szórakozóhelyek és zenés-táncos rendezvények számára életbe lépett
a 23 órai korlátozás. Fennmarad az 500 fő feletti rendezvények tilalma.
14-ről 10 napra csökkent a külföldről hazatérők hatósági karanténjának
ideje. Fennmarad a teljes látogatási tilalom a kórházakban és az idős
otthonokban. Október elsejétől kötelező a hőmérés az iskolákban, a
diákok és a pedagógusok számára is. Október elsejétől további egy
hónappal meghosszabbodott a határzár.

