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SZOCIÁLIS TŰZIFA 
Örömmel értesítjük a Lakos-
ságot, hogy községünk a te-
lepülési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásár-
lásához kapcsolódó támogatás 
jogcímén 665 erdei m3 tűzifára, 
13 512 800,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatásban részesült!
Felhívjuk a tisztelt Kérelmezők fi-
gyelmét, hogy az idei évben a szo-
ciális tüzelőanyag juttatás helyi sza-
bályairól szóló rendelet támogatási 
feltételei módosultak!
Ennek értelmében, szociális tü-
zelőanyag támogatásra az a kérel-
mező jogosult, akinek a háztartá-
sában az egy főre jutó jövedelem 
az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 450 %-át, egyedül élő 
esetén az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 
550 %-át nem haladja meg!
A tüzelőanyag támogatás ugyana-
zon lakott ingatlanra csak egy jo-
gosultnak állapítható meg, függet-
lenül a lakásban élő személyek és 
háztartások számától. Amennyiben 
egy ingatlanról több kérelem érke-
zik, az elbírálás a kérelem beérke-
zésének sorrendjében történik.
A kérelmet formanyomtat-
ványon keresztül lehet be-
nyújtani, mely letölthető a 
www.sajokaza.hu honlapon vagy

DÖNTÉS AZ URNAFALRÓL
Sajókaza Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2021. novem-
ber 4-ei rendkívüli képviselő-testü-
leti ülésen határozott az urnahelyek 
megváltási díjáról, melyek az aláb-
biak szerint alakulnak.
Ha az elhunyt sajókazai lakos vagy 
sajókazai születési volt: 10 évre 
65.100,-Ft, 20 évre 115.100,-Ft.
Minden más esetben: 10 évre 
115.100 Ft, 20 évre 215.100,-Ft. 
A legfeljebb 2 elhunyt hamvait tartal-
mazó urnafülke megváltási díja a fenti 
összegek duplája.
Az urnafülke légmentes lezárása 
egyedileg előállított fedlappal tör-
ténik, melyet az urnafülke megvál-
tási díja tartalmazza és kizárólag az 
önkormányzat által biztosított fed-
lap használható! Az urnafülkék az 
eltemettetők részére folyamatosan 
sorrendben igényelhetők! Az ur-
nahely megváltása iránti kérelmet 
a polgármesterhez kell benyújtani a 
megváltási díjat pedig egy összeg-
ben szükséges megfizetni az önkor-
mányzat számlájára. Köztemetés cél-
jára az urnafülke nem vehető igénybe.

beszerezhető az alábbi intézmények 
egyikében: Polgármesteri Hivatal, 
Művelődési Ház, Családsegítő Szolgá-
lat, Nappali Szociális Központ.
A részletes támogatási feltételeke-
ért és további információért kérjük 
látogassanak el településünk hol-
napjára.

A kérelem benyújtásának 
határideje: 2021. november 30.

COVID-19 INFORMÁCIÓ
Felszálló ágban van a koronaví-
rus-járvány negyedik hulláma 
hazánkban ezért nyomatékosan 
kérünk Mindenkit, hogy a járvá-
nyügyi előírásokat és szabályo-
kat tartsák be!
Minden esetben az általános 
higiéniai szabályokra fokozottan 
figyeljünk!
Betegség esetén telefonon keres-
sék fel háziorvosukat és kerüljék 
a sűrű forgalmú helyeket!
Tartsunk megfelelő védőtávolsá-
got!
A védőoltás mindenki számá-
ra ajánlott ezért kérjük Önö-
ket, éljenek a lehetőséggel! 
A Művelődési Ház továbbra is segít-
séget nyújt  azoknak, akik szeretné-
nek az oltásra regisztrálni!
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SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ
Egy 2020. január 1-jei megállapodás 
értelmében önkormányzatunk sa-
ját forrásból közszolgáltatási díjat 
fizet a szemétszállításért a BMH 
Nonprofit Kft. részére aki, közsé-
günk közigazgatási területén a kö-
telező hulladékgazdálkodási köz-
feladatot látja el hétről-hétre.
A díj mértéke a térségi átlagdíj 
mértékében került meghatározásra, 
mely 347,-Ft+ÁFA/ürítés.
A lakossági díj megfizetése nagy 
terhet ró az önkormányzatra, an-
nak kigazdálkodása az év folyamán 
nem kis feladatot jelent. Bevételünk 
nagyobb részét a helyi iparűzési 
adó teszi ki, melyből befizetés álta-
lában az évben két alkalommal tör-
ténik.
2020. évben 14 764 149,-Ft, míg ez 
évben 5 266 266,-Ft-ot fizettünk be 
eddig a lakossági hulladékszál-
lítás után. Ebben az évben még 
4 407 701,-Ft fizetési kötelezettsé-
günk van a szolgáltató felé.
Mindezekre tekintettel a Képvise-
lő-testület módosította önkormány-
zati rendeletét, így a következő hó-
napokban érkező számlákat már a 
lakosság fizeti.

VAKCINA REGISZTRÁCIÓ
A Művelődési Ház munkatársai továbbra is segítséget nyújtanak 
mindazoknak, akik szeretnének a koronavírus elleni védőoltásra 

regisztrálni! Keressenek minket bizalommal!
A regisztrációhoz szükséges: TAJ kártya, élő telefonszám.

További információ: 48/355-048



BÁNYÁSZNAP
Szeptember 3-án településünkön 
majd 4-én Edelényben – a me-
gyei bányásznapon – köszöntöt-
ték 71. alkalommal a bányászokat.
Községünkben a Művelődési Ház 
udvarán lévő emlékmű koszorú-
zását követően, a nyugdíjas bá-
nyászokat illetve szakszervezeti 
tagokat közös vacsorára invitálták a 

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
Az idei évtől először, Sajókaza Köz-
ség Önkormányzat Képviselő-testüle-
te az egész éves sikeres és kitartó 
munkát ösztöndíjjal jutalmazta a 
sajókazai lakcímmel rendelkező 
5-8. osztályos, valamint a középis-
kolai 9-12. évfolyamos tanulók kö-
rében.
A tanulmányi ösztöndíj összege 4,5 
- 4,9 tanulmányi átlagnál 10.000,-Ft, 
5 (kitűnő) tanulmányi átlag esetén 
pedig 15.000,-Ft volt.
Összesen 16 darab kérelem érkezett 
be a július 30-ai határidőig, melyből 
kizárólag kettő került elutasításra 
(nem érte el az átlagot, más ösztön-
díjban is részesül), így 14 fő része-
sült helyi tanulmányi ösztöndíjban 
155.000,-Ft értékben!
Kitűnő tanulmányi átlag alapján 3 
fő részesülhetett ösztöndíjban, 4,5 - 
4,9 tanulmányi átlag alapján pedig 
11 fő. Gratulálunk a szép teljesít-
ményért ezúton is!

MEGÚJULT A HÍDKORLÁT
A nyári időszakban a 2603-as jelű 
Sajókaza-Aggtelek-Szin összekötő 
úton lévő 2001-ben épített Sajókazai 
Sajó-hídon a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Putnoki mérnöksége a híd el-
használódott korlátjának cseréjét 
végezte. A meglévő korlát elbontá-
sa és az új korlátelemek felszerelése 
2021. augusztus 5-én kezdődött el,  
és a teljes hídkorlát csere összesen 
11 napig tartott.
A munkavégzésnél a mérnök-
ség törekedett arra, hogy a mun-
kanap végén ne maradjon kor-
lát nélküli szakasz a hídon, 
ami a régi és új elemek eltérő 
hosszmérete miatt kissé lassította a 
munkavégzést. A munkavégzés fél-
pályás lezárás mellett történt, jelző-
lámpás forgalomirányítással, ezzel 
helyet biztosítva a hídvizsgáló gép-
nek és a darus teherautónak.

NYÁRI SZABADIDŐS 
FOGLALKOZÁS

A családsegítő szolgálat a nyár fo-
lyamán egy hetes szabadidős fog-
lalkozást szervezett a gyermekek 
számára. A programon résztvevő 
fiatalok több szabadtéri játékot is 
kipróbálhattak illetve közösen vég-
zett kreatív játékokban is részt ve-
hettek.
A foglalkozások utolsó napján az 
intézmény munkatársai meglepe-
téssel is kedveskedtek a gyerme-
keknek.
A szabadidős foglalkozás mellett, 
2021. július 15-én és augusztus 17-én 
a Sajókazai Nappali Szociális Központ 
Család-és Gyermekjóléti Szolgálata 
mini-turit szervezett a településen 
élők számára.
Ezeken a napokon a ruhaadomá-
nyok mellett, játékok és plüss álla-
tok között is válogathattak a lako-
sok. A turit a családsegítő teraszán 
szerveztük meg, mely összességé-
ben jól sikerült mivel minden ruha 
gazdára talált!

VISSZATEKINTŐ

SAJÓKAZAI NAPOK
Idén nyáron rendhagyó program-
sorozatra invitáltuk a település la-
kóit. Augusztus 17-e és 21-e között 
fellépett a kastélyudvar színpadán 
a Sodrás Amatőr Színtársulat, Kor-
da György és Balázs Klári, a Parno 
Graszt, AB/CD és Lord együttesek 
valamint Young G és Bereczki Zoltán.
A Sajókazai Napokon közel 5000 
ember vett részt így bátran kijelent-
hető, hogy a település leglátogatot-
tabb rendezvénye volt az elmúlt 
évtizedek statisztikája alapján! 

szervezők a Radvánszky-kastélyba.
Edelényben a 71. Megyei Bányász-
napra Lévai István, Redovai János, 
Lengyel János és Kis Károly, vala-
mint  a település képviseletében 
Lévai Ákos önkormányzati kép-
viselő látogatott el, ahol Kis Ká-
roly emléklapot vehetett át Bánné 
dr. Gál Boglárkától a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Önkormány-
zat elnökétől, a borsodi bányászat 
hagyományainak megőrzéséért és 
ápolásáért. Szívből gratulálunk!

Augusztus 20-án Sajókaza főte-
rén, Szent István királyunkat és az 
új kenyeret ünnepeltük az elmúlt 
évek hagyományai szerint. Az ün-
nepi programon beszédet mondott 
Rusznyák István polgármester vala-
mint ünnepi műsort hallgathattak 
meg a résztvevők Bartók Szilárd, Bíró 
Orsolya és Juhász Gábor tolmácsolá-
sában. A kenyérszentelés és áldást 
megelőzően a kitüntetések átadásá-
ra került sor. Az idei évben közszol-
gálati díjban részesült  Izsó Pálné 
az általános iskola pedagógusa, 
valamint Molnár Józsefné a Nap-
pali Szociális Központ dolgozója. 
Sajókaza község polgármesterének 
elismerő oklevelét Mészáros Ágnes 
élelmezésvezető és Leczkóczkiné 
Palóczi Ágnes óvodapedagógus 
vehette át. Ugyancsak polgármeste-
ri elismerésben részesültek a helyi 
labdarúgásért végzett társadalmi 
munkájukért: id. Rácz Géza, Har-
zsó István, Lévai István, Firtkó Ist-
ván, néhai Petkovics József, néhai 
Harnócz István, Harnócz Csaba,  
Örkényi József, Lengyel János, Sol-
tész Lajos, Kis Károly, Rigó József, 
Mérten János, Negrutz Ágoston, 
Béres István, Bélik István, Dányi 
István és Dányi Gyula. Szívből gra-
tulálunk a kitüntetetteknek!
Ezen a napon még a Radvánszky-kas-
tély termei is megteltek, ahol Kerekes 
István (Kazincbarcika) fotókiállítását 
tekinthették meg az érdeklődők, 
Juhász Marci „minikoncertjével” 
karöltve.


