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Örömmel értesítjük a Lakosságot, 
hogy községünk a települési ön-
kormányzatok szociális célú tü-
zelőanyag vásárlásához kapcsoló-
dó támogatás jogcímén 567 erdei 
m³ tűzifára, 12 601 575,-Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatásban 
részesült!

A tüzelőanyag támogatáshoz idén 
is egy kérelmet kell benyújta-
ni, amely letölthető az internetről 
(www.sajokaza.hu) vagy megtalálható 
a Polgármesteri Hivatalban, a Nappali 
Szociális Központban vagy a Családse-
gítő épületében, illetve kiadványunk 
mellékleteként is.
Ha a kérelmet kitöltötte, akkor le-
adhatja a Polgármesteri Hivatalban, 
melyhez csatolnia kell egy jövede-
lemigazolást is!
Nyomatékosan kérünk Mindenkit, 
hogy a kérelmeket pontosan és a va-
lóságnak megfelelően töltsék ki, mi-
vel több kérelmezőnél is környezetta-
nulmányt fogunk végezni!
A tavalyi évben bevezetésre került, 
egy úgynevezett „jövedelemhatár” is, 
melynek értelmében az részesülhet 
csak tüzelőanyag támogatásban, 
akinek a háztartásában (Sajókaza Köz-
ség Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek 14/2022.(X.26.) rendelete alapján) 
az egy főre jutó jövedelem nem ha-
ladja meg a 156 750 Ft-ot, egyedül élő

Szociális célú tüzelőanyag támogatás
esetén pedig a 185 250 Ft-ot nem ha-
ladhatja meg az egy főre jutó jövede-
lem.
Példa: négytagú család (két felnőtt, két 
gyermek) esetén, ha mind a két szülő 
dolgozik és tisztán 626 999 Ft-ot visznek 
haza összesen, akkor az idei jövedelem-
határ értelmében, jogosult a tüzelőanyag 
támogatásra!
A támogatás egy ingatlanra egy jogo-
sultnak állapítható meg függetlenül 
az ott található háztartások számá-
tól! Amennyiben egy ingatlanról több 
kérelem érkezik, az elbírálás a beér-
kezések sorrendjében történik.
Üresen álló, nem lakott ingatlan-
ra, amelyben életvitelszerűen nem él 
senki, a támogatás nem kérhető, il-
letve elutasításra kerül a környezet-
tanulmány után.
Ugyan csak nem kérhető támogatás, 
akinek háza tűzifával nem fűthető, il-
letve elutasításra kerül a környezet-
tanulmány után.
A támogatásban részesülő a fát nem 
értékesítheti, nem adhatja át más-
nak, és csak a kérelmében megjelölt 
ingatlanon használhatja fel.

A kérelmek beadási határideje:

2022. november 30.
A kérelmek leadási helye:
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Rövid híreink
- Ügysegédi rendszer felfüggesztése - 

A Kazincbarcikai Járási Hivatal tájé-
koztatása alapján értesítjük a lakos-
ságot, a hidegebb időjárási körül-
ményekre és a költségmegtakarítási 
célokra tekintettel 2022. október 28. 
- 2023. március 17. között a települési 
ügysegédi rendszer működtetése fel-
függesztésre kerül településünkön is.
Megértésüket köszönjük.

- Idősek hete -
2022. október 17-22. között  rendez-
te meg a Sajókazai Nappali Szociális 
Központ az idősek hetét. Az ellátot-
takat színes programokkal várták  a 

vonatkozó kötelezettségeket nem le-
het vállalni.
A Radvánszky-kastély rendezvények-
re, 2022. október 30-a után nem ad-
ható ki és csak temperálófűtés alkal-
mazható az épületben.
A Radvánszky Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár épülete felújítás alatt áll. Az 
esetleges korlátozóintézkedések a be-
ruházás átadását követően kerülnek 
meghatározásra. Az intézmény dol-
gozói a Polgármesteri Hivatal tetőtéri 
irodájában kerültek elhelyezésre.
A főtéri karácsonyi díszkivilágítás ki-
zárólag az adventi hétvégéken, Miku-
lás, Karácsony és Szilveszter napjain 
fognak működni. A település utcái-
ban található karácsonyi díszvilágítás 
működéséről a szolgáltatóval külön 
egyeztetést kezdeményeztünk.
A Képviselő-tesület jelen polgármes-
teri rendelkezéseket, a 2022. október 
25-én tartott ülésén megerősítette.

hét minden napján, így a résztvevők 
hallhattak előadást a fogápolásról és 
annak pótlásáról, valamint a lábápo-
lásról is. Belekóstolhattak továbbá a 
borkészítés tudományába és az olcsó 
és egyszerű ételek készítésébe is.

- Elmarad a Káposztafesztivál -
Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a 2022. november 19-én az Általános 
Iskola tornatermében tervezett Sa-
jókazai Káposztafesztivált, - a Ka-
zincbarcikai Tankerületi Központ által 
szabott irreális bérleti összeg miatt - el 
kell halasztanunk. Megértésüket kö-
szönjük.

- Kezdődik a téli időszámítás -
A nyári időszámítás október utolsó 
vasárnapján véget ér, így október 30-
án hajnali három óráról kettő órára 
kell visszaállítani óráinkat.

- BMH Nonprofit Kft. tájékoztatása -
Értesítjük a Lakosságot, hogy a hulla-
dékszállítás rendje 2022. október 31-
én és november 1-jén nem változik. 
A hulladékudvarok és az ügyfélszol-
gálati irodák 2022. október 31-én és 
november 1-jén zárva tartanak.

- Véget ért a kosárfonó tanfolyam -
2022. október 7-én zárult a telepü-
lésen több hónapig tartó kosárfonó 
tanfolyam. Az elméleti és gyakorlati 
órákból álló képzést összesen 17 sajó-
kazai „tanuló” sikeresen teljesítette. 
Ezúton is gratulálunk nekik!

- Tojásárusítás -
Továbbra is kedvezményesen, 65 Ft-
os darabáron vásárolható helyi tojás a 
megszokott helyen és napokon! Várjuk 
régi és új vásárlóinkat!



Szemészeti 
szűrés

A Felzárkózó települések program, 
valamint a Fókuszban a gyermek 
projekt keretében, továbbá a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat közremű-
ködésével, 2022. október 17-20. kö-
zött zajlott településünkön a 0-18 év 
közötti Sajókazai gyermekek szemé-
szeti szűrése.

A nevezett 4 nap alatt összesen, 369 
településen élő gyermek előszűrését 
végezték el a szakemberek (15 év alatti: 
354 fő; 15 év feletti: 15 fő). Az előszűrést 
követően még 66 gyermeket vizsgált 
meg az optometrista szakember az 
erre a célra rendszeresített szűrőbu-
szon, mely az általános iskola udvarán 
kapott helyet.
Az optometrista szakember összesen 
47 fő számára írt fel szemüveget, 
melyet a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat adományként elkészít a gyer-
mekek számára.
A gyermekkorban végzett szemészeti 
szűrővizsgálatok segítségével köny-
nyen felismerhetők a szembetegségek, 
mint például a kancsalság és a tompa-
látás. Gyakran a tanulási nehézségek, 
beilleszkedési zavarok hátterében is 
szembetegség áll. Az időben megkez-
dett kezelés így kulcsfontosságú a 
gyermekek egészséges fejlődésében!

Bursa Hungarica
Sajókaza Község Önkormányzata, az 
idén is csatlakozott a Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez, melynek célja 
az esélyteremtés érdekében a hátrá-
nyos helyzetű, szociálisan rászoruló

Népszámlálás
Lezárult a népszámlálás online ki-
töltése szakasza október 19-én. A 
számlálóbiztosok október 20. és 
november 20. között azokat a ház-
tartásokat keresik fel a településen, 
amelyek nem éltek az online kitöltés 
lehetőségével.

Mikor érkezik a számlálóbiztos? A 
számlálóbiztosok a hét minden nap-
ján dolgoznak. Amennyiben egy adott 
címen nem járnak sikerrel (összesen

fiatalok felsőfokú tanulmányainak 
támogatása.

Azok a felsőoktatási tanulmányokat 
folytató vagy kezdeni kívánó fiatalok 
pályázhatnak, akik megfelelnek a pá-
lyázati felhívásban foglalt feltételek-
nek.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hun-
garica Elektronikus Pályázatkezelé-
si és Együttműködési Rendszerében 
(EPER-Bursa) egyszeri pályázói re-
gisztráció szükséges.
Azok a pályázók, akik a korábbi pá-
lyázati években regisztráltak a rend-
szerben, már nem regisztrálhatnak 
újra, ők a meglévő felhasználónév 
és jelszó birtokában léphetnek be az 
EPER-Bursa rendszerbe.
A személyes és pályázati adatok elle-
nőrzését, rögzítését követően a pályá-
zati űrlapot kinyomtatva és aláírva a 
Polgármesteri Hivatalban lehet be-
nyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat kötelezően csatolandó 
mellékletei: egyedülállóság tényére 
vonatkozó nyilatkozat, jövedelem-
nyilatkozat, jövedelemigazolás.
További részletek: www.sajokaza.hu

Benyújtási határidő: 
2022. november 3.

három alkalommal tesznek kísérletet), 
otthagynak egy értesítőt, megjelölve 
rajta a következő felkeresési kísérlet 
időpontját, valamint elérhetőségeiket.
Hogyan igazolják magukat? Minden 
számlálóbiztosnak saját, névre szóló, 
egyedi azonosítószámmal rendelke-
ző igazolványa van, mely fényképes 
okmánnyal együtt érvényes. A szám-
lálóbiztosnak fel kell mutatnia iga-
zolványát és mi pedig kérhetjük, hogy 
igazolja magát.
Be kell-e engedni a számlálóbiztost? 
Nem kötelező beengedni a számláló-
biztost a lakásba.
Kötelező kitöltenem? A népszámlálás-
ban részt venni mindenkinek törvé-
nyi kötelezettsége! Ha ezt megtagadja 
valaki, akkor közigazgatási bírsággal 
sújtható, melynek mértéke elérheti a 
200 000 Ft-ot is.
Mi a teendő ha a határidőig nem töl-
töttük ki a kérdőívet? November 20. és 
28. között már csak a települési jegy-
zőnél jelentkezve, pótösszeírás kere-
tében lehetséges részt venni a nép-
számlálásban.

Szüreti Bál
Szeptember 30-án tartottuk a Ba-
lassi Bálint Általános Iskola torna-
termében  - hagyományteremtő cél-
lal - az első Sajókazai Szüreti bált.  A 
település kiemelt rendezvényét idén 
is sokan támogatták, amit ezúton is 
köszönünk!

A program támogatói és segítői: ÁBÉP 
GLOBÁL Kft.: Jenei István ügyveze-
tő, Balassi Bálint Általános Iskola – 
Kiss Éva igazgató, Bodnár László, Encs 
Andrea óvodavezető helyettes, Harzsó

Boglárka önkormányzati képviselő, 
Horbászné Stefán Mónika óvodai tagin-
tézmény vezető, Izsó Pál alpolgármes-
ter, Klementik Gábor, Községi Konyha, 
Krokavecz Gyula, Lévai Ákos önkor-
mányzati képviselő, Lévai-Csűrös Juli-
anna, Lukács Lóránt ügyvezető
Mr. Méz - Nagyné Tóth Aranka, Or-
mosszén Zrt. – Huszti Béla vezérigaz-
gató, Raka-Market Kft., Rusznyák 
Pálinkaház – Rusznyák István polgár-
mester, Sajókazai Kosárfonók, Sajó-
kazai Nonprofit Kft., Sólyom Telep 
Közhasznú Egyesület – Tar Melinda, 
Stefán László díszpolgár, Szent István 
Király Gyógyszertár – Mancza Péter, 
Szolnoki József és felesége, T-Modul 
Invest Kft. – Tóth László ügyvezető, 
Török Zsuzsanna jegyző, Fürjes Arthúr-
né, Jámbor Zoltán, Klementik Erzsébet, 
Klementik Ferenc, Nagy Ildikó.

KÖSZÖNJÜK!

Intézkedések 
A háborús veszélyhelyzet okoz-
ta drasztikus energia-áremelkedés 
enyhítése érdekében 2022. október 
7. napjától visszavonásig, Rusznyák 
István polgármester több intézke-
dést vezetett be a településen.

A 2/2022. sz. Polgármesteri Utasítás 
értelmében:
Minden önkormányzati intézményben 
a hőmérséklet maximalizálásra ke-
rült napközbeni 20 °C-ra, kivételt ké-
peznek ez alól a bölcsőde és az óvoda 
épületei, ahol biztosítani kell a 22 °C-
ot. Hétvégére, kivétel nélkül minden 
épületben csökkenteni kell a hőmér-
sékletet 18 °C-ra.
Az önkormányzati kiadások csökken-
tése érdekében a nem szerződéses kö-
telezettségekből adódó kifizetésekre


