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Rendhagyó adventi vasárnapok
Bár idén nem tarthatunk személyes találkozással járó programokat,
minden adventi vasárnapon délután 4 órától rövid műsort és gyertyagyújtást közvetítünk a színháztermünkből.
Az első adventi vasárnap vendége Siposné Horváth Anita Ágnes,
Mezőcsát város polgármestere volt, valamint a Mezőcsáti Egressy Béni
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zenetagozatos diákjai
muzsikáltak nekünk. Fróna Lilla fuvolán, Balogh Milán trombitán és
Balogh Ferenc klarinéton. Felkészítő tanáruk Pallai Géza, tanár úr.
A közvetítés végén a mécsesben égő gyertyalángról meggyújtásra
került az adventi koszorú első, hitet jelképező gyertyája.

ezőcsáton járt a

ikulás

A Mezőcsáti Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek köszönhetően 2020.
december 4-én és 5-én minden utcát végig járt Mezőcsáton a
Mikulás.
A két este alatt elhaladt az összes ház előtt, gyermekeket keresve és
szaloncukrot osztva. Ezzel egy kis örömöt csempészve ezekben a
vészterhes időkbe.

öszönjük a
ikulásnak és csapatának,
hogy szebbé tették az ünnepet a gyermekek számára!
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ldott karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánok
ezőcsát lakosságának!
iposné orváth nita
polgármester
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nkormányzati hírek
FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE!
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az Önkormányzat
által alapított „Mezőcsát Város Díszpolgára” cím
„Mezőcsát Városért” kitüntetés, valamint a „Közösség
Szolgálatában Mezőcsátért” kitüntetés adományozására ebben az évben is várja a javaslatok benyújtását,
melynek határideje 2021. január 10.
A kitüntetések adományozására az önkormányzat
13/1999 (V. 27.) számú rendelete szerint javaslatot
tehetnek a város polgárai, valamint a helyi civil szervezetek és egyéb közösségek is.
Az önkormányzati rendelet kitüntetések adományozásának feltételeiről szóló szabályai az alábbiak:
„A Képviselő Testület „Mezőcsát város Díszpolgára”
kitüntető címet adományozhat:
a) annak a Mezőcsát városban született, vagy a
városhoz kötődő, itt élő és alkotó állampolgárnak, aki
Mezőcsát fejlődését, előrehaladását, tekintélyének
emelését huzamosabb időn át végzett kiemelkedően
jelentős munkájával, vagy egész életművével, maradandó alkotásaival elősegítette.
b) annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak a
részére, aki a város nemzetközi kapcsolatainak
fejlesztése, gazdagítása terén kifejtett, kiemelkedő
tevékenységével hozzájárul Mezőcsát város hírnevének,
tekintélyének növeléséhez.”
„A Képviselő Testület „Mezőcsát Városért” kitüntetést
adományozhat azoknak a Mezőcsát városban született,
vagy itt élő és alkotó magyar, vagy külföldi állampolgárságú személyeknek, valamint huzamosabb ideje
tevékenykedő közösségeknek, akik folyamatosan több
éven keresztül kifejtett munkásságukkal az egészségügy, szociálpolitika, a sport, az ifjúság, a kultúra, a
művészet, az oktatás, a település fejlesztése, a közigazgatás, és egyéb területen végzett tevékenységükkel
kiemelkedő érdemeket szereztek a település fejlődésében.
A „Közösség Szolgálatában Mezőcsátért” kitüntetés
adományozható azoknak a természetes személyeknek,
jogi személyeknek és egyéb közösségeknek, akik
Mezőcsát város szolgálatában jelentős tevékenységet
fejtettek ki.”
Mezőcsát, 2020. november 30.
Siposné Horváth Anita sk
polgármester

„ESÉLY OTTHON MEZŐCSÁTON”
EFOP-1.2.11-16-2017-00044
ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁS
pályázati felhívás
1.
A pályázat célja
Mezőcsát Város Önkormányzata kiemelt fontosságúnak tekinti a ﬁatalok helyben tartását. Annál is inkább,
mert a település jövőjének alakításában a ﬁataloknak

kiemelkedő szerepe van. Fontos, hogy a Mezőcsáton élő
ﬁatalok otthon érezzék magukat, és magukénak érezzék
a várost, annak élhetővé tételét, fejlődését, fejlesztését.
2.
A pályázók köre, ösztöndíj összege
a.) A pályázókkal kapcsolatos követelmények:
·
18-35 év
·
támogatásban részesített ﬁatalok számára kötelező közösségi célú önkéntes tevékenység végzése a
településen, évi minimum 20 óra,
·
más ösztönző forrásokkal együtt is igénybe
vehető.
·
a felhívás ideje alatt egy személy egyszer részesülhet támogatásban
·
részvétel a projekt ESZA elemeiben
b.) Az ösztönző összege:bruttó 60.000Ft/hó/fő, az
ösztönző havonta kerül folyósításra,
Támogatás intervalluma: 6 hónap,
Az ösztönző támogatására 2020.12.05-től folyamatosan, de legkésőbb 2020.12.15-ig lehet pályázni.
Támogatásban összesen 20 fő részesülhet. Ha a pályázatok száma eléri a 40 főt, a bírálati szakasz felfüggesztésre kerül.
c.) előnyben részesül az a pályázó, aki felsőoktatásban nappali vagy levelező tagozaton végez tanulmányokat, illetve mezőcsáti székhellyel rendelkező
vállalkozó/egyéni vállalkozó
d.) egy családból egy fő részesülhet támogatásban;
e.) Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
Mezőcsát Város Önkormányzata és költségvetési
szervei, és 100%-os tulajdonban lévő gazdasági
társasága vezető tisztségviselője,
az önkormányzati képviselőtestület tagja,
valamint fentiek PTK szerinti közeli hozzátartozója.
Ezen felül nem részesülhet támogatásban az a személy
sem, aki az előző felhívás keretében támogatásban
részesült.
3.) A pályázat benyújtásának módja, határideje
A pályázatot az előírt formanyomtatványon lehet
benyújtani, a szükséges mellékletekkel. A formanyomtatvány, a Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatalban kérhető ügyfélfogadási időben vagy letölthető a
www.mezocsat.hu weboldalról.
A pályázat önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2020.12.05-től folyamatosan, de legkésőbb
2020.12.23-ig lehet pályázni.
Postai úton: Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal,
3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.
vagy elektronikusan az avaszilko@mezocsat.hu.
alatt
A borítékon kérjük feltüntetni a felhíváson is olvasható
pontos projekt azonosítót!
4.) A pályázat kötelező mellékletei:
·
Személyazonosság és lakcím igazolására
alkalmas érvényes okirat másolata
·
Kitöltött pályázati adatlap
·
Nyilatkozat mezőcsáti lakcímlétesítéséről,
mezőcsáti lakcímről
·
Önéletrajz
·
Végzettséget igazoló okirat másolata
·
Amennyiben releváns felsőoktatási intézmény
által kiállított iskolalátogatási igazolás vagy a vállal-
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kozói státuszt igazoló irat másolata
5. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a
pályázati adatlapon és mellékleteiben nem a valóságnak
megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az Ösztönzőrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás
visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a)hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített
személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére –kizárólag az ösztönzőpályázat
lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából –átadja, illetőleg az ösztönző időtartama
alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztönző pályázat lebonyolítása és a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az
ösztönzőidőtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre
bocsátott személyes adatainak az azonosítás érdekében
szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztönző
pályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
6. A pályázat elbírálása
A tárgyhó 10-ig beérkezett pályázatokat a képviselő
testület soron következő ülésén tárgyalja meg, a Humán
Bizottság javaslata alapján.
A támogatás a benyújtást követő hónap első napjától
kerül folyósításra.
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja. Az önkormányzat hiánypótlást csak
olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati
kiírásban feltüntetett.
A hiánypótlási határidő: 5nap;
b) az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg
olyan okok, amelyeket a formai és tartalmi ellenőrzés
vizsgál és azok megfelelőként lettek megjelölve;
c) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag és
tartalmilag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból
kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidőn belül benyújtott, formailag
megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését
írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkező, vagy lakóhelyet létesítő pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti
vagy világnézeti hovatartozásra tekintet nélkül járhat el.
g) Ha a támogatásra jogosult pályázatok száma
meghaladja a 20 db-ot, az Önkormányzat rangsort állít
fel.
Előnyben részesíthető pályázatok:
Azon pályázó pályázata, aki felsőoktatásban nappali
vagy levelező tagozaton végez tanulmányokat, illetve
mezőcsáti székhellyel rendelkező vállalkozó/egyéni
vállalkozó.
h) a támogatott szerződést köteles kötni a támogatóval

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel
nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye
jogorvoslatnak. A megítélt támogatást az önkormányzat
visszavonja abban az esetben, ha a támogatásban
részesülő elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben
határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról.
7. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és
annak indokáról postai úton küldött levélben értesíti a
pályázókat.
8. Az ösztönző folyósítása
Az ösztönző intervalluma 6 hónap.
Az önkormányzat havonta utalja át a támogatottnak a
támogatásösszegét, minden hónap 15.-ig.
Az ösztönző forrása a Széchényi 2020 keretében megjelent és támogatott, ”ESÉLY OTTHON MEZŐCSÁTON”
EFOP-1.2.11-16-2017-00044 című uniós támogatás
elkülönített része. Az elnyert ösztönzőt közvetlen adó-és
TB-járulék ﬁzetési kötelezettség nem terheli (lásd a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztönzőben részesülő pályázóköteles az ösztönző
folyósításának időszaka alatt minden, az ösztönző
folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de
legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni az
önkormányzatot (levelezési cím: Mezőcsát Város
Önkormányzata: 3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.)
Az értesítési kötelezettséget a Támogatott 15napon
belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
·
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus
levelezési cím) változása
·
munkahely megszűnése
A Támogatott 30 napon belül köteles a jogosulatlanul
felvett Támogatást a folyósító önkormányzat részére
visszaﬁzetni.
A Támogatott lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit kezdeményezhet Lemondó nyilatkozat
benyújtásával, postai úton, ajánlott levélként megküldve
az Önkormányzat címére.
A Lemondó nyilatkozat beküldésével a Támogatott a
nyertes ösztönző támogatását megszünteti, azaz a
további részleteiről is lemond. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati
feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az
ösztönző elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez
vette.
Kelt, Mezőcsát, 2020.12.03.
Siposné Horváth Anita Ágnes
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
az Önkormányzat 2020. évi munkájáról
Önkormányzatunk által 2020 évben szokás szerint
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november hónapra tervezett közmeghallgatást a
Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet és az ahhoz
kapcsolódó gyülekezést és rendezvények megtartását
korlátozó intézkedések miatt ebben az évben hagyományos formában nem tudjuk megtartani.
A Belügyminisztérium és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal javaslatait ﬁgyelembe véve
Önkormányzatunk írásos-képes beszámolóval tájékoztatja Önöket - a város lakosságát – éves elvégezett
munkájáról.
Amennyiben az Önkormányzat működésével kapcsolatban, mint mezőcsáti polgárok, vagy helyi társadalmigazdasági szervezetek képviselői kérdéseket szeretnének feltenni, javaslatokat kívánnak megfogalmazni, úgy
kérem, hogy 2020. december 28-áig szíveskedjenek
részünkre megküldeni az alábbi elérhetőségek egyikén.
Elektronikus levélben (e-mail):
polgarmester@mezocsat.hu; – hagyományos postai
levélben: 3450 Mezőcsát, Hősök tere 1., – a
polgármesteri hivatalban személyesen átadva, vagy
levelesládába dobva juttathatják el hozzánk.
Javaslataikat szívesen fogadjuk, hozzánk eljuttatott
kérdéseikre az önkormányzati működés általános
szabályai szerint 15 napon belül fogunk válaszolni.
A közmeghallgatás szabályit Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
és az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza. Célja, hogy a helyi lakosság és a helyben
érdekelt társadalmi-gazdasági szervezetek képviselői
(például: egyesületek, egyesülések) közvetlenül intézhessenek kérdést a helyi közügyekkel kapcsolatban,
vagy tegyenek javaslatot a Képviselő-testületnek.
A közmeghallgatás megtartásával kapcsolatban a
törvény az alábbi előírásokat tartalmazza:
– évente legalább egy alkalommal meg kell tartani,
– időpontját előre meg kell hirdetni,
– a képviselő- testületi ülés szabályait kell alkalmazni
(veszélyhelyzetben a Képviselő-testület nem működik)
– a helyi közüggyel kell összefüggő kérdésekre és
javaslatokra válaszolni kell.
2020. évben az egészségügyi okból bevezetett korlátozások miatt és saját egészségünk megóvása érdekében
képes-írásos beszámolóval és írásos kérdés-felelettel
teszünk eleget a törvény által rendelt közmeghallgatás
tartási kötelezettségünknek.
Az elkezdett és elvégzett fejlesztések közös céljainkat
szolgálják. Bízom abban, hogy éves elvégzett munkánkkal elégedettek lesznek és örömüket lelik, látva a
közösen elért eredményeinket.
Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületének képviseletében Áldott Ünnepeket és jó egészséget
kívánok mindannyiuknak!
Siposné Horváth Anita
polgármester

106 db határozatot hozott Mezőcsát Város Önkormányzatának Polgármestere és 120 db határozatot
hozott Mezőcsát város Önkormányzatának Képviselőtestülete.
Anyakönyvi adatok
Születések száma: 62 fő
(11-el több 2019-hez képest)
Halálesetek száma: 59 fő
(32-vel több 2019-hez képest)
Házasságkötések száma: 67
(26-al több mint 2019-ben)
Népesség létszáma: 5932 fő (18 fővel csökkent)
(B-A-Z Megyei Kormányhivatal kimutatása szerint
2020. január 1. állapot)

Közmunkaprogram városunkban
Mezőgazdasági programban 40 főt foglalkoztatunk.
- Kiskerti növények termesztése, feldolgozása
- Zártkerti területek takarítása
- Városi közterületek parkosítása, virágok ültetése
- Fóliasátorban és üvegházban primőr árú termesztésének előkészítése, palánta nevelés
- Gyógynövények gyűjtése, szárítása
- Zöldségeldolgozás a konyha részére
- Szörp és levendula párna készítése
- Gyümölcsfa telepítés előkészítése és ültetése folyamatban
- Málna cserje telepítése, tám rendszer kiépítése folyamatban
Szociális programban 37 főt és a hosszabb időtartamú programban 110 főt foglalkoztatunk.
- 2 db szociális bérlakás belső helyreállítása, nyílászárók pótlása.
- 2000 db Térkő gyártás a foglalkoztatási üzemben
(volt vágóhíd)
- Város főterén található balesetveszélyes lépcső újra
betonozása
- Kerítés építése vásárcsarnok és a gimnázium között.
- Karácsonyi díszvilágítás készítése, kihelyezése, karbantartása folyamatban
- 31 db árusító asztal gyártása
- 20 db kültéri szeméttárolók gyártása, kihelyezése
- Járda felújítása a Szent István utcán
- Szennyvízbekötések helyreállítása, (Hivatal mögött,
Vásárcsarnok)
- Óvoda új vízbekötés kialakítása (Árpád utca)
- Esélyegyenlőségi Közösségi Központ régi épületeinek bontása
- Vásárcsarnok területén található régi épületek bontása.
- Régi művelődési ház épületében padlóburkolat
bontás, és aljzatbeton készítés
- Jókai úti szociális bérlakások bontása
- KRESZ Park területén utcabútorok telepítése
- A térkő gyártásához szükséges betonozott terület toezőcsát, közmeghallgatás
vábbi bővítése vágóhídon
Ülések száma a munkatervünk szerint 5 alkalom, a - Aszfaltozás, kátyúzás előkészítése (Széchenyi,
rendkívüli ülések száma 4 alkalom az év elején kialakult Rákóczi és Busz pályaudvar)
vírushelyzet miatt. Meghozott rendeletek szám 15 db.
- Padkatakarítás a város belterületi közúthálózatán
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- Ajándéktárgyak, kerámia gyártás

- Sütemények gyártása
- Volt Lőtéren betontörmelék törése útalapba (felhasználva zártkerti utak)
- Közúti jelzőtáblák javítása, felújítása belterületi utak
mentén
- Belterületi utcákban szegélykő melletti terület takarítása, (Széchenyi, Rákóczi, Vasút, Sándor, Munkás,
Damjanich, Bethlen, Dózsa György, Mikszáth Kálmán,
Deák Ferenc út, Szondi, Pozsonyi, Pálóczi)
- Utak mentén a balesetmentes közlekedést akadályozó
fás szárú növényzet vágása folyamatban
- Télen csúszásmentesítési feladatok elvégzése, hó
eltakarítás. Előkészítés alatt...
- A temetők környékén hulladékgyűjtés, növényzet
ápolás, lombtakarítás
- A településre bevezető utak mentén hulladékgyűjtés
- Szabadság utca végén lévő területen hulladékgyűjtés
- Az illegális hulladéklerakó helyek környezetének
időszakos őrzése, felügyeletének biztosítása
- A város központi területeinek parkosítása, virágládák
beültetése, kihelyezése

nak fenntartása, Polgármesteri Hivatal épületének
virággal történő díszítése, balkonládákban muskátli,
virágágyások kialakítása, virággal való beültetése,
villanyoszlopok virággal való díszítése (muskátli)
- Zöldterületeken parkosítás, parkgondozás. A beültetett növények folyamatos öntözése, tápoldatozása.
Fűkaszálás utáni folyamatos takarítás, útról, járdáról,
zöld területekről. Összegyűjtött fűnyesedék eltakarítása,
elszállítása, komposztálásra előkészítés
- Város területén található sövények nyírása, a lenyírt
rész eltávolítása, elszállítása, komposztálásra előkészítés. Fűkaszálás: közterületek, bevezető utak, közintézmények, saját telephelyek terültén és környeztében
- A város környéki önkormányzati területeken
összességében 20 ha nagyságú nádas kaszálása, nád
összegyűjtése, beszállítása
- Üdülő területen található zöldterületek karbantartása,
takarítása
- Buszmegálló hely környezetének karbantartása,
növényápolása
- A város központi részén kihelyezet 60 db hulladékgyűjtő tisztítása, és a szemetes terültek takarítása.
Hulladékgyűjtés és padka takarítás a város utcáiban.
Egyéb köztisztasági feladatok elvégzése a autóbusz
pályaudvar területén
- Üdülőövezetben növényzetápolás, országos közút
mentén szemétszedés, fűnyírás, nyesedék összegyűjtése
- Csapadékvíz elvezető árkok tisztítása a település
útjain. Áteresz kialakítása Kiss József és Mátyás
utcában, folyamatban a Vasút, Táncsics és Tisza utcában.
- Hősök terén lévő fák gallyazása folyamatban
- Hősök terei óvoda, Strand környéke, Zsidó temető,
köztemető és környékének rendben tartása gondozása
- Keselyű-halom területén növény-egészségügyi
takarítás elvégzése
Pályázatok
2020.
Hazai forrásból elnyert támogatások
2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás
202.000.- Ft támogatás
466.000.- Ft önrész
Hangtechnikai és színpadtechnikai eszközök
beszerzése
2020. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatása
10.514.100.- Ft támogatás
Nemzeti Kulturális Alap – Közgyűjtemények
Kollégiuma
A Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár Települési Könyvtár szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére kiírt pályázaton a könyvtár eszközállományának
fejlesztésére 2.569.129.- Ft támogatásban részesült.

- Városközponti területek karbantartása és jó állapotá-

Európai Uniós alapból származó támogatás
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00017 – „Iparterület fejlesz-
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tése Mezőcsáton II. ütem” címmel a kialakított Iparte- A közművek, és az alapinfrastruktúra kialakítása
rülethez kapcsolódó csapadékvíz elvezetés és szenny- megtörtént
víztisztító kialakítására nettó 276.160.720.- Ft támogatás összesen.
Elkezdett és megvalósult pályázatok
Kedvezményezett adatai:
Mezőcsát Város Önkormányzata
Székhelye: 3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.
Adószáma: 15725767-2-05
Képviseli: Siposné Horváth Anita Ágnes, polgármester
Terület és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00123 – Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése Bogács, Mezőcsát,
Kács és Szakáld településeken
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00012 – Helyi termékek
Támogatás összege: 79.503.911,- Ft
piacra
jutását segítő fejlesztések a Dél-Borsodi
A projekt Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és
térségben
Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítésére
A Kossuth utca 10. szám alatt felépült a Vásárcsarnok
vonatkozó része elindult.
Az Iparterületen felépült a Hűtőház
A projekt elszámolás alatt van

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00077 – A foglalkoztatás és
az életminőség javítása családbarát óvoda és bölcsőde
fejlesztésével Mezőcsáton
TOP-4.3.1-15-BO-2016-00012 – Szociális célú város
rehabilitáció
Mezőcsáton
Hősök terei és az Árpád úti óvodák felújítása
megvalósult, illetve megépült egy teljesen új, 24 A Szent István úton megépült egy új játszópark
férőhelyes bölcsőde a Hősök tere 17. szám alatt

TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00010 – Iparterület fejlesztése Mezőcsáton
Megvalósult a Szolgáltatóház és a Termelői Csarnok
felépítése
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Folyamatosan készül az új kerékpárút

eszközök is beszerzésre kerültek
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 – Településképet meghatározó
épületek küldő rekonstrukciója, többfunkciós közösségi
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése
Régi Művelődési Ház energetikai korszerűsítése –
Szent István utca 21.
Az elszámolás folyamatban van

A Szent István utca 70. szám alatt zajlik az Esélyegyenlőségi Közösségi Központ kialakítása

VP6-19.2.1-20-6-17 – Települési és kistérségi kapcsolati hálók megerősítését szolgáló, helyi értékeket középpontba állító rendezvények, fesztiválok megrendezésének támogatása
Támogatás összege: 1.599.989,-Ft
Önrész összege: 84.890.,-Ft
2019. évi városi rendezvények került felhasználásra
Városi Rendezvényeink 2020.
Magyar Kultúra Napja
A 11 szociális bérlakás felújítása folyamatban van

A Nemzeti Összetartozás Napja

EFOP-3.3.2-16-2016-000264 – „Kulturális nevelés
Mezőcsáton és térségében” pályázat lezárult
EFOP-4.1.8-16-2017-00077 – „A Mezőcsáti Kiss
József Közösségi Ház és Könyvtár fejlesztése
megvalósult, befejeződtek az építési munkák és az
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COVID-19
2020. első féléve

Hivatal apparátusa.

Veszélyhelyzet kezdete:
2020. március 11.
Veszélyhelyzet vége:
2020. június 18.
Védekezésre szánt keretösszeg: 5.000.000.- Ft.
Mezőcsát Város Önkormányzata és intézményei
átállnak telefonos, illetve otthoni ügyintézésre.
Az egészségügyben dolgozók csak a
súlyos, halaszthatatlan eseteket tudják ellátni, a háziorvos rendelési időben telefonon érhető el.
Kijárási korlátozás, rendőri ellenőrzés.
Rendezvények elhalasztása – teljes
rendezvény-tilalom.

Önkéntes segítők névsora:

A járványhelyzet kapcsán Mezőcsát városában is
önkéntes segítőkre volt szükség,
akik a különböző szolgáltató
egységek, mint például az Élelmezési Központ, a Humánszolgáltató Központ és az Egészségfejlesztő Központ munkáját
támogatták. Emellett részt
vettünk a lakosság számára 6000
db mosható, textil szájmaszk
varrásában, kiosztásában,
valamint
az utcák, közterületek fertőtlenítésében. Az önkéntes segítők
száma hozzávetőleg 40 fő, őket
egészítik ki azon intézmények
dolgozói, ahol a mindennapi
munkavégzést a járvány ellehetetlenítette, így a Mezőcsáti
Napocska Óvoda, a Művelődési
Központ és a Polgármesteri

Koczka Ferenc Csaba, Kovács Tamás, Kocsis
Bernadett, Sólyomné Mariann, Sólyom Zoltán, Vályi
Lajos, Szendrei Ádám, Mészáros Ferenc, Nagy Erika,
Baranyi Ramóna, Garai Zsuzsa, Karda Éva Franciska,
Baranyi Lajosné, Ladányi Dorina, Kiss Andrea,
Kovácsné Barna Barbara, Zarándi János, Kiss József,
Szolga Andrea, Darabné Rákosi Adrienn, Drótár
Erzsébet, Érsok Gábor, Lengyelné Kormos Mária,
Bogdánné Sepsi Ilona, Kápolnai László, Lakatos
Krisztián, Kormos Istvánné, Sebe Istvánné, Vaskó
Ferenc, Ladányi Erzsébet, Áfra Lajos, Kiss Attila,
Simon István, Gulyás Sándor, Taskó József, Arnóthné
Edina, Nagy Erzsébet, Árvai
Zsoltné, Emődi Magdolna,
Makóné Judit, Szilágyi
Lajosné, Dajka József,
Szabóné Vincze Erzsébet,
Bartókné Hímer Krisztina,
Kozma Zoltánné, Galyas
Diána, Ducsai Judit, Szendrei
Zita, Kondrák Mihályné,
Barna Györgyné.
Hálás szívvel köszönjük
munkájukat!
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lyen volt és ilyen lett rovatunk

FELÚJÍTÁS ALATT
NAPJAINKBAN

RÉGEN

ezőcsát áros
nkormányzatának
külső és belső felújítása
NAPJAINKBAN

RÉGEN

ÉPÍTKEZÉS ALATT
NAPJAINKBAN

ezőcsáti
űvelődési
és önyvtár

özpont

RÉGEN

ÉPÍTKEZÉS ALATT

ásárcsarnok
NAPJAINKBAN
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acsemeték ültetése városunkban
November hónapban Mezőcsát Város Önkormányzatának területére telepítésre került 200 db meggyfa
(Érdi bőtermő) 0,5 hektáron, valamint 150 db szilvafa
(Cacanska Rodna és Cacanska Lepotica) és 50 db dió
(Milotai bőtermő) csemete.

egítő kezek
Az Ifjúsági Pont 2020. 10. 27-én 12 fő gyermekkel
meglátogatta a helyi Fogyatékkal Élők Nappali
Ellátójának ellátottjait. Közös önkéntes munka keretein
belül a szorgos kezek kigyomlálták az épület előtti
kiskertet, volt olyan, aki gereblyét ragadott, vagy éppen
sepregetett.
A munka befejezését követően az ellátottakkal együtt
közösen énekeltek a gyermekek.

ájékoztatás igazgatási szünetről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Polgármesteri Hivatalban

2020. december 21-től 2020. december 31-ig
az ügyintézés igazgatási szünet miatt szünetel,
kizárólag halálesettel kapcsolatos
anyakönyvezés történik.
Mezőcsát, 2020. december 3.
dr. Jerebák József sk.
jegyző

esemondó verseny eredményei
Kategóriánként közönségdíjasok a leadott lájkok
alapján Szabó Gábor, Bodnár Lizi és Bódi Jázmin.
Első kategória:
I. helyezett: Kápolnai Dóra és Mészáros Stella
II. helyezett: Galuska Gergő
III. helyezett: Farkas Alíz
Második kategória:
I. helyezett: Bodnár Lizi és Mátyás Stella
II. helyezett: Molnár Boglárka
Harmadik kategória:
I. helyezett: Csorba Eszter
II. helyezett: Balázs Zea
III. helyezett: Bódi Jázmin, Hankó Dzsasztin és
Keresztesi Stella
Gratulálunk minden versenyzőnek,
felkészítő pedagógusnak!

QUALI-MONT
KFT.
AUTÓSZERVÍZ
ÉS
VIZSGABÁZIS
edves gyfeleink!
A hét minden munkanapján reggel 07.00-tól várjuk
Önöket!
Bejelentkezés nélküli műszaki vizsga, eredetiség vizsgálat minden típusú gépjárműre /gázos autóra is!/.
Autószervíz szolgáltatásaink: gépjármű műszeres
átvizsgálása és teljes körű javítása, műszaki vizsgára
felkészítés, számítógépes diagnosztika /hibakód
olvasás/, fékhatás mérés, lengéscsillapító mérés,
gumizás-centírozás, kerékcsere, olaj és szűrők cseréje!
Hozom-viszem szolgáltatás Tiszaújvárosban ingyenes, környező településekre 2000,- Ft!
Kedvezményes téli átvizsgálási akció: gépjármű teljes
átvizsgálása, folyadékszintek ellenőrzése:
4000,-Ft + áfa, 5080.-Ft!
Cím: 3580 Tiszaújváros, Zagyvai út 1.
/Jabil irodaházzal szemben /
Telefonszám: 49/739 074 vagy a 20/44 12 025
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
KORSZERŰ ESZKÖZÖK SEGÍTIK A MEZŐCSÁTI HORGÁSZOKAT
A Területi Horgász Egyesület eredményesen pályázott a tevékenységéhez kapcsolódó eszközök
beszerzésére.
A mezőcsáti székhelyű Területi Horgász Egyesület eszközfejlesztésére a Vidékfejlesztési Program VP6-19.2.1.-20-117 "Civil szervezetek feladatellátásához szükséges eszközök beszerzése és kisebb volumenű beruházások támogatása"
című pályázati felhívása teremtett lehetőséget.
A támogatásban részesített projekt keretében 1 db csónak, 1 db csónakponyva, 1 db munkaakkumulátor, 1 db hűtőszekrény,
1 db mikrohullámú sütő, 1 db gáztűzhely, 3 db sörpad garnitúra, 2 db sörsátor, 2 db ﬁlagória, 1 db notebook, 1 db nyomtatószkenner, 1 db benzinmotoros fűnyíró, 1 db kávéfőző, 1 db bozótvágó, 1 db térﬁgyelő rendszer, 1 db vadkamera, 1 db
projektor, 1 db mosogató és 1 db távcső került beszerzésre.
A pályázati támogatással megvalósult eszközbeszerzés a horgásztóra kilátogató, szabadidejüket eltöltő horgászok
komfortérzetének és az egyesületi feladatellátás színvonalának, hatékonyságának javulását eredményezi.
Szerződött támogatási összeg, mérték: 1.990.225,- Ft, 95%
Projekt időszak: 2019.11.21 - 2020.11.30.

ezőcsáti szakápolók a ovid árnyékában
A Mezőcsáti Egészségfejlesztő központ 3 dolgozójának szeretnénk jó erőt és kitartást kívánni a mindennapi
munkához, hiszen miniszteri utasításra 2020.11.02-tól az egészségügyi válsághelyzet felszámolása érdekében
hősiesen teljesítenek szolgálatot a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház fekvőbeteg COVID-19 osztályain.
„Egészségügyi dolgozóként számítottunk arra, hogy a megszokott
munkakörnyezetből egy új eddig nem megszokott helyzet áll elénk
hamarosan. Mégis váratlan és új, egy olyan helyzet egészségügyi
szakemberként és édesanyaként, amikor útnak indulunk, hogy
segítsük a rászorult betegeket.”
A COVID-19 elleni küzdelmünk újra tudatosítja bennünk az ápolói
hivatás alapvető fontosságát a társadalom és mindannyiunk számára.
Az ápolószemélyzetek a legszokatlanabb körülmények között és a
legnehezebb munkafeltételek mellett bátran, együttérzően és
professzionális módon néznek szembe a kihívással. Valamennyi
élvonalban küzdő egészségügyi dolgozót legmélyebb hálánk és
tiszteletünk illeti meg.
Köszönet kolleganőinknek, hogy minden félelmüket félretéve a
járvány idején is büszkén, erő felett, végzik munkájukat, távol szeretteiktől határozatlan időn keresztül!
Rémiás Anita, főnővér

redmények az

nyedyben

A megszokottól eltérően, online formában került megrendezésre a megyei Bolyai anyanyelvi és matematika
verseny.
Ami nem változott: iskolánk tanulói ismét szép eredményeket értek el!
Az anyanyelvi versenyen 7. osztályos csapatunk, Budai
Gréta, Gyöngyösi Flóra, Tóth Sára Luca, Tóth Zsóﬁa, 4.
helyen végzett.
6. osztályosaink, Kovács Ágnes Panna, Kuli Viktória,
Lengyelfalvi Erik, Tolvaj Nimród az 5. helyezést
szerezték meg.
Felkészítőjük Rembeczkiné Szabó Ágnes tanárnő.

A matematika versenyen 5. osztályos csapatunk 5.
helyen végzett. A csapat tagjai: Papp Julianna, Czifra
Edvin Norbert, Bóta Dániel, Keresztesi Krisztián.
A Budai Gréta, Gyöngyösi Flóra, Tóth Sára Luca, Tóth
Zsóﬁa alkotta csapat 1. helyen végzett és készül az
országos döntőre!
A matematika versenyre Némethné Vida Éva készítette
fel tanulóinkat.
Szeretettel gratulálok a szép eredményhez
diákjainknak és a felkészítő pedagógusoknak!
Horváth László
igazgató
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GUMISZERVÍZ NYÍLT!

Az Árpád úti gumis őszi gumicsere akciói elkezdődtek.
Szerelés, centírozás 1000,-Ft-tól.
Parkolás tágas udvaron, kulturált kiszolgálás.
Érd :70 3736221

raink az érveink.
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öszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok,
akik

Szeghő Dániel
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágjait
helyezték és mindazoknak, akik
gyászunkban mellettünk álltak,
illetve telefonon részvétüket
fejezték ki.
Gyászoló Család

ezőcsáti

ásár időpontjai
(Kiss József utca):

2020. 12. 09. - szerda
2021. 01. 13. - szerda
2021. 02. 10. - szerda

Áldott, békés
karácsonyi
ünnepeket és
sikerekben gazdag
új esztendőt kívánok
Mezőcsát város
lakosságának.
Ne Feledjék:
Álljunk ki az igazságért és
igazságosságért, legyünk
könyörületesek, és segítsünk
azokon, akik támogatásunkra
szorulnak.
Üdvözlettel:Vaskó Ferenc
Önkormányzati Képviselő, a
Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság Elnöke
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gyházi hírek

zületések

Katolikus
Egyház
Zombor Zoltán és Gere Anett

Zalán

Szentmisék
kezdete:
Kedd-szerdacsütörtökszombat: 7.00
Hétfő, péntek:
18.00
Vasárnap: 11.00

Kuzsmiczki Péter és Csatlós Nikoletta

Adél
Magyari Tamás és Lovász Noémi

Tamás

Református Egyház
Minden vasárnap és
ünnepnapokon online
istentiszteleteket tartunk,
élő közvetítéssel
facebook-os oldalunkon,
amint a Zsinat másként
rendelkezik, azonnal élő
istentiszteleteket tartunk,
melyre várunk szeretettel
mindenkit.
A változást azonnal a
hirdetőtáblánkon és a
facebook-os oldalunkon tudatjuk.
Áldott karácsonyt, boldogabb új évet kívánunk
minden kedves Testvérünknek.

ázasságkötés

Glonczi Barbara és Lakatos Zsolt
Huszti Mária és Márku János András
Szabó Nikolett és Rontó Tibor

lhalálozás
Csorba István 75 évet élt
Marton József 54 évet élt
Nagy Jánosné szül.: Vas Magdolna 79 évet élt
Réti Lászlóné szül.: Szeghő Mária 87 évet élt
Szeghő Dániel 85 évet élt
Tőczik Károly 79 évet élt

2020. december

ngyalbatyu –

arácsonyi adománygyűjtés

A Mezőcsáti Boldog Gizella Karitász Csoport „Angyalbatyu” néven elindította éves adománygyűjtő akcióját.
Célunk hogy a Mezőcsáton élő nehéz sorsú gyermekek karácsonyát szebbé varázsoljuk. A program keretében
ajándékokkal teli dobozokat gyűjtünk, amelyeket becsomagolva eljuttatjuk a rászoruló családok gyermekeinek. Az
akcióban különféle szervezetek, cégek és magánszemélyek is részt vehetnek.
Mit tegyek a csomagba?
Bármit, aminek egy gyermek örülhet:
o játékot (társasjátékot, kártyát, építőjátékot, babát, plüssjátékot, autót, labdát, stb.)
o könyvet, mesekönyvet, színezőt
o tisztálkodási szerek (dezodort, fogkefét, fogkrémet, stb.)
o édességet (csokoládét, kekszet, stb.)
o sapkát, sálat
o iskolai felszereléseket (füzetet, tollat, zsírkrétát, színes ceruzát, vízfestéket, stb.)
o képeslapot vagy jókívánságot
Mi ne kerüljön a dobozba?
Romlandó, törékeny vagy folyékony ajándék.
Hogyan csomagoljam be a dobozom?
Lehetőleg úgy csomagold be szépen a dobozt, hogy szállítható legyen, de ki is lehessen nyitni. Ne ragaszd le, csak
kösd át szalaggal. A biztonsági ellenőrzés miatt a csomagok átnézésre kerülnek, illetve önkénteseink egy-egy plusz
ajándékot még hozzátehetnek (pl. édesség, naptár…stb.). A dobozra jól láthatóan írd fel, hogy milyen korú lánynak/
vagy ﬁúnak szánod ajándékod, pl.: „10 éves ﬁú″ vagy „6 éves lány”.
Az akció keretében fogadnak-e külön játékokat, édességeket, ajándékokat, amely nem egy gyermeknek
szóló korosztály szerint összeállított kész csomag?
Igen. Ha pl. több édességet, vagy játékokot ajánlanál fel, hozd el a gyűjtőpontra és azokból is tudunk
ajándékcsomagot készíteni további gyermekek számára.
Hol és mikor adhatom le ajándékdobozom vagy a csomagolatlan ajándékokat?
A felajánlott adományok leadására lehetőség van a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központban (3450
Mezőcsát, Hősök tere 24.), ahol 2020. november 23-tól december 16-ig gyűjtjük az adományokat.
Tegyünk együtt a boldogabb ünnepért!
A Mezőcsáti Boldog Gizella Karitász Csoport tagjai
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