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2021. január 20-án Váradi Pál és Danczó Katalin 50. házassági 
évfordulójukat ünnepelték, melyhez szívből gratulálunk ezúton is.

TÁJÉKOZTATÓ - GÉPJÁRMŰADÓ

MATRICÁS AZONOSÍTÁS

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BMH Nonprofi t Kft. a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység 
minőségének, valamint ellenőrzési rendszerének 
hatékonyabbá tétele érdekében a teljes szolgáltatási területen 
matricás hulladékgyűjtő edényzet azonosítást vezet be.

A matrica igazolja, hogy az adott ingatlanhasználó jogosult a 
hulladékszállítás igénybevételére. Az azonosító matricát az edényzeten 
jól látható helyen kell elhelyezni.

Az edényzet ürítése alkalmával a szállító jármű személyzete minden 
esetben köteles ellenőrizni a matrica meglétét. Matrica hiányában az 
edényzet a későbbiekben nem kerül ürítésre.

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot, hogy az egyes adótörvények módosításáról 
szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. 
január 1-jétől a Nemzeti Adó-és Vámhivatal, mint állami 
adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos 
feladatokat az önkormányzati adóhatóságtól.

Az önkormányzati adóhatóság tájékoztatja az adóalanyokat arról, 
hogy a 2021. évtől kezdődő adókötelezettséggel kapcsolatos ügyekben a 
Nemzeti Adó-és Vámhivatal jár el.

A 2021. évtől kezdődő időszakra fi zetendő gépjárműadót az 
állami adóhatóság számlájára kell megfi zetni a 2021. évben kiadandó 
határozata szerint. Önmagában abból a körülményből fakadóan, hogy 
az önkormányzati adóhatóság gépjárműadóban fennálló hatásköre 2021. 
január 1-jétől megszűnik, a 2021. év előtt megállapított gépjárműadó 
kötelezettség esetében még az önkormányzati adóhatóság köteles eljárni, 
függetlenül attól, hogy az adókötelezettséggel kapcsolatos fi zetési 
kötelezettségeknek az adófi zető 2021. év után tesz eleget.

Fentiekre tekintettel kérjük a Tisztelt Adófi zetőket, hogy a 2021. évet 
megelőzően keletkezett a gépjárműadóval kapcsolatos kötelezettségek 
esetében keressék az önkormányzati adóhatóságot, minden további 
esetben illetékes hatáskörrel a Nemzeti Adó-és Vámhatóság rendelkezik!

Dédestapolcsány, Sajóivánka, Sajógalgóc, Szuhakálló, Vadna településeken 
a fogadóóra továbbra is elmarad. Indokolt esetben a családlátogatásokra 
sor kerül a megfelelő higiénés szabályok betartásával. A kapcsolattartás 
telefonon, e-mailben és postai úton valósulhat meg. Telefon: 48/415-201; 
70/375-7075 - E-mail: csaladsegito@sajokaza.hu; szockozpont@sajokaza.hu - 
Levelezési cím: 3720 Sajókaza, Petőfi  utca 1-3.

Az Idősek klubja jelenleg nem látogatható. A szociális étkeztetés 
esetében az ebéd mindenkinek kiszállításra kerül újabb rendelkezésig.

A járvány terjedésének megállítása és lassítása érdekében indokolt a 
fenti szabályok betartása. Megértésüket köszönjük!

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a koronavírus járvány 
miatt a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása 
továbbra is a régi rend szerint történik azaz, a személyes 
kapcsolat korlátozásával.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Nézőközönséget, hogy február 
hónapban minden héten szerdán 16 órakor, valamint csütörtökön 8 órakor 
a Sajókaza Televízió archív adásait tekinthetik meg, hamarosan pedig friss 
és naprakész heti hírösszefoglalóval jelentkezünk!

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Nézőközönséget, hogy február 

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a Sajókaza Televízió
adásait új csatornán és frekvencián találják meg az 
analóg kábeltévé csatornakiosztása között! Csatorna: C6
- Frekvencia: 182 Mhz. Megértésüket köszönjük!

SAJÓKAZA TELEVÍZIÓ

Január 29-én községünk legidősebb férfi  polgárát, Redovai 
Jánost 90. születésnapja alkalmából köszöntötte otthonában 
Rusznyák István polgármester, Izsó Pál alpolgármester, Török 
Zsuzsanna jegyző, Lévai Ákos önkormányzati képviselő és 
Bakos Lehelné intézményvezető. Isten éltesse János bácsit és 
további jó egészséget kívánunk!

ITT A FARSANG! Álarckészítésre hívjuk a település apraját-
nagyját! Vidám, mókás, egyedi, kreatív, esztétikusan elkészített 
álarcokat várunk, melyek a leadást követően Sajókaza főterén 

kiállításra is kerülnek! Leadási hely: Művelődési Ház
Határidő: 2021. február 15.



SAJÓKAZAI BALASSI BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA TÁJÉKOZTATÓ A RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET 
TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAMRÓL

A program során - várhatóan 2023-ig - évente kettő-négy alkalommal 
kapnak csomagot a jogosultak, amelyről előzetesen személyre szóló 
levélben értesítik őket. A projekt során legalább 50 000 rászoruló
kap rendszeres időközönként támogatást. Az első élelmiszersegély 
biztosítási időszak ütemezetten 2018. április-június között zajlott 1055 
településen, közöttük Sajókaza, Sajóivánka, Sajógalgóc, Vadna, Szuhakálló 
és Dédestapolcsány településeken, illetve az ott élő jogosultak számára.

Az RSZTOP kiemelt projekt célja, hogy rendszeres segítségnyújtás 
keretében tartós élelmiszercsomaggal lássa el a meghatározott célcsoportba 
tartozó személyeket, családokat, az Európai Unió és Magyarország 
Kormányának fi nanszírozásával.

2021. január 25-én a RSZTOP keretében a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság munkatársai koordinálásával 
került sor az élelmiszer csomagok kiosztására a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálatnál. Ez alkalommal a „...szociálisan 
rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül 
alacsony jövedelmű időskorú személyek számára” kerültek 
átadásra a csomagok.  

Régi hagyomány a Sajókazai Balassi 
Bálint Általános Iskolában, hogy a félév 
végén jutalomban részesülnek azok a 
diákok, akik szorgalmuknak, kitartásuknak 
köszönhetően sikeresen teljesítették a 
követelményeket. Elismerésben a legjobb 
tanulmányi eredményt elérő diákok 
részesültek, de az önmagukhoz képest 
legtöbbet javító gyerekek és az osztály 
legjobb tanulói is kaphattak jutalmat.

Kiemelkedő volt a félévben az alábbi diákok teljesítménye:
Lakatos Jázmin 4.a - jeles, Lázi Letícia 4.a - jeles, Mikó Anita 7.a - kitűnő, 
Váradi Olga 8.b - jeles.

Jutalomban részesültek még a következő tanulók is:
Balog József 1.a, Bari Letícia 1.a, Horváth Anna 1.a, Káló Dominik 1.a, 
Szabó Titanilla 1.b, Gujás Annabella 1.b, Rusznyák Dzsasztin 1.b, Kondor 
István 1.b, Kalocsai Margit Julianna 2.a, Váradi Ferenc 2.a, Bódi István 2.b, 
Bódi József Rajmund 2.b, Kiss István Ádám 2.b, Kondor Liliána Szilvia 
3.a, Lakatos Larina 3.a, Váradi Noémi 3.a, Rácz Ferenc 3.a, Szajkó Jázmin 
4.a, Rácz Krisztofer 4.b, Lakatos Gina 5.a, Pahor Liliána 5.a, Adu Sándor 
Kristóf 5.b, Rácz Katrin 6.a, Rácz Géza 6.b, Lakatos Martin 6.b, Rácz Nelli 
7.a, Bari Veronika 7.a, Adu Dzsesszika 7.a, Erdélyi Irma Hajnalka 7.a, Lázi 
Virág Virgínia 8.b.

Köszönjük Sajókaza Község Önkormányzatának, hogy támogatta 
iskolánk alapítványát, így lehetőségünk volt a tárgyjutalmak 

biztosítására.

ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM
2020-ban harmadik ütemben hirdették meg az Országos 

Iskolakert-fejlesztési Program részeként az Iskolakerti Alapozó 
Alprogramot, melynek keretében az Agrárminisztérium - 
mint főtámogató - 100 intézmény fejlesztését tette lehetővé, 
50 iskola és - idén új célcsoportként - 50 óvoda bevonásával. 

ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM

A településen a Sajókazai Gézengúz Napköziotthonos Óvoda 151 gyerek 
bevonásával is csatlakozott a III. Alprogramhoz, Kezdő Óvodakert 
kategóriában. A támogatásból - az eszközfejlesztésnek és komplex 
tudásátadásnak köszönhetően - egy hosszútávon fenntartható, ökológiai 
szemlélettel működtetett óvodakert valósult meg.

KUTYAKÉRDÉS
Az önkormányzat vezetése célul tűzte ki a gazdátlanul 

kóborló ebek számának csökkentését községünkben, 
melynek keretében együttműködési megállapodás 
köttetett 2020 végén a Rudabányai székhelyű Borsod 
Állatvédő Alapítvánnyal. Az elmúlt időszakban 
állatmenhelyen havi 20-40 kutya került elhelyezésre, 
melyek kizárólag a településről kerültek elszállításra!

FONTOS AZ ÖN VÉLEMÉNYE IS
Februárban az egész településre kiterjedő „kutatásba” 

kezdenek a Művelődési Ház munkatársai, melynek keretében a 
kulturális és szabadidős szokásokról fogják kérdezni a község 
lakosait. A válaszadás önkéntes és anonim! A kérdőív papíralapon 
és természetesen online felületen is kitölthető lesz hamarosan!

A menhelyen lévő ebek nem kerülnek „elaltatásra”, hanem bárki 
által örökbe fogadhatóvá válnak (az alapítvány facebook oldalán fi gyelemmel 
is kísérhetik). Kérjük a Lakosság türelmét és együttműködését ebben a 
számunkra is fontos és halaszthatatlan témában!


