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edves

ezőcsátiak!

Szeretettel köszöntök mindenkit a 2021-es év első
napjaiban, amikor még egyszerre tekintünk hátra és
előre egyaránt.
A mögöttünk álló év teljesen átalakította terveinket,
vágyainkat, álmainkat, hisz március hónaptól kezdve
gyökeresen megváltozott eddigi életünk. A 2019-es
fogadalmaink, terveink átalakultak a családunk és a
saját egészségünk féltésévé, s mindenhol csak a
higiénia betartását és a vitaminok szedését, valamint
embertársaink elkerülését hangoztatták.
Átléptünk egy új évbe, mely reményt ad mindannyiunk számára, hogy a régi életünket visszakaphatjuk.
Kívánom az újévre, hogy őrizzük meg egészségünket, hogy tudjunk örülni egymás sikereinek, hogy
egészítsük ki egymás hiányosságait, adjunk értelmet és
örömet egymás életének, így lesz Mezőcsátnak erős,
fejlődő közössége, amely a legfontosabb alapja
városunk jövőjének.
Köszönöm minden munkatársamnak, a városunk
egyházainak, civil szervezeteinek, vállalkozóknak,
magánembereknek és Tállai András országgyűlési
képviselőnknek azt a munkát, amellyel hozzájárultak városunk fejlődéséhez.
Szeretetteljes, áldott és egészségben gazdag új évet kívánok!
Siposné Horváth Anita
polgármester

endhagyó adventi vasárnapok
A Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár munkatársai minden adventi vasárnapon ünnepi műsorral
tették szebbé a várakozás örömét, a facebook oldalukon. Az adventi vasárnapok állandó vendégeként Siposné
Horváth Anita asszony, Mezőcsát város polgármestere számolt be a nézőknek az ünnepi készülődésről, az év
végi teendőkről és a városi dízskivilágításról.
Az adventi vasárnapokon közreműködött a Mezőcsáti Egressy Béni Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zenetagozatos diákjai, Pénzes János, Kovács
Árpádné és Kovács Ádám Máté, Juhász Tamás zongoraművész, Siposné Horváth
Anita, Mészáros Lili, Balázs Vid és Takács Csongor a Mezőcsáti Színtársulat
tagjai. A negyedik adventi vasárnapon Mezőcsát adventi koszorújáról kis
mécsesekben, gyalog vittük végig a lángot Mezőcsát belvárosában, betlehemi
dalokkal, mondókákkal, versekkel a Számadó zenekar közreműködésével és
Siposné Horváth Anita asszony, Mezőcsát város polgármesterének részvételével.
2020. december 23-án a Mezőcsáti Közös
Önkormányzati Hivatal kollektívája elköszönt
dr. Jerebák József jegyző úrtól, aki 2016.
júniusától dolgozott hivatalunkban.
Köszönjük Jegyző úrnak a sok segítséget a
közös munka során. A jövőre nézve kívánunk
neki szakmai sikereket, de mindenek előtt
egészséget és boldogságot.
„....aki egyszer nálunk volt, az többé
sohasem mehet el tőlünk egészen"
/ assák ajos/
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Mezőcsát Város Önkormányzatának nevében Siposné
Horváth Anita asszony, városunk polgármestere 2020.
december 17-én köszöntötte a Mezőcsáti Rendőrőrs
azon tagjait, akik a 2020-as évben kiemelkedően
végezték munkájukat Mezőcsát városáért.
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ájékoztatás avar és kerti hulladék
szabadtéri égetésének tilalmáról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. január
1-jétől szigorúan tilos az avar és kerti hulladék szabadtéri égetése az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. §-a értelmében: „Ha
jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló
növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben
és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti
ingatlanok használata során keletkezett hulladék
szabadtéri égetése tilos.”

MEZŐCSÁT VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
19/2020. (XII 30.) rendelete
egyes önkormányzati rendeletek és
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
Mezőcsát Város Önkormányzatának Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.)
Korm. rendelet szerint kihirdetett veszélyhelyzetre
ﬁgyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján
Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselőtestületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§
Mezőcsát Város Önkormányzatának képviselőtestülete az avar és kerti hulladék égetés valamint a
szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló 9/2015.
(IV. 28.) rendeletét hatályon kívül helyezi.
2.§
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a mezei őrszolgálatról szóló 12/2017. (V. 31.)
rendeletét hatályon kívül helyezi.
3.§
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a vásárokról és a piacokról 11/2016. (X.25.)
önkormányzati rendeletének 3/A §-át hatályon kívül
helyezi.

ezőcsát áros nkormányzata
lidegenítésre meghirdeti
az alábbi önkormányzati tulajdonú Mezőcsáti társasházi
lakásokat:
1. Kiss József út 2/a I. emelet/1
71 m2 alapterületű lakás, 3 szoba+kiszolgáló
helyiségek.
1/1 tulajdoni hányad, rendeltetésszerű használatra
alkalmas.
Értékbecslési ár: 8 100 000,-Ft, mely az áfát nem
tartalmazza.
2. Kiss József út 4. I. emelet/3
50 m2 alapterületű lakás, 2 szoba+kiszolgáló
helyiségek.
1/1 tulajdoni hányad, rendeltetésszerű használatra
alkalmas.
Értékbecslési ár: 5 900 000,-Ft, mely az áfát nem
tartalmazza.
3. Kiss József út 4. I. emelet/1
66 m2 alapterületű lakás, 2 +1/2 szoba+kiszolgáló
helyiségek.
1/1 tulajdoni hányad, rendeltetésszerű használatra
alkalmas.
Értékbecslési ár: 7 700 000,-Ft, mely az áfát nem
tartalmazza.

4. Hősök tere 32. I. emelet/1
64 m2 alapterületű lakás, 1+2db ½ szoba+kiszolgáló
helyiségek.
1/1 tulajdoni hányad, rendeltetésszerű használatra
alkalmas.
Értékbecslési ár: 7 100 000,-Ft, mely az áfát nem
tartalmazza.
A fent megnevezett ingatlanokra 2021. február 15-ig
várjuk a vételi ajánlatokat.
Amennyiben több közel azonos ajánlat érkezik egy
ingatlanra, akkor az ajánlat tévők között licittárgyalással
történik a vevő kiválasztása. A licittárgyalási
feltételekről az ajánlattételi határidő lejártáig kerül
hirdetmény kiküldésre.
Az ingatlanok, és az ingatlan forgalmi értékbecslések,
az alábbi időpontokban, a
+36 20 371 20 79 telefonszámon történő előzetes
egyeztetést követően megtekinthetők:
2021. 01. 26. 8-12 óra között
2021. 01. 27. 13-17 óra között
2021. 02. 02. 8-12 óra között
2021. 02. 03. 13-17 óra között
2021.
02. 09. 8-12 óra között
Az önkormányzati rendelet rendelkezései 2021. január
2021.
02.
10. 13-17 óra között
1-jén lépnek hatályba.
Siposné Horváth Anita polgármester távollétében
Kápolnai László
alpolgármester

Dr. Jerebák József
jegyző

A kihirdetés napja: 2020. december 30.

A lakások műszaki állapotáról, felszereltségéről az
Önkormányzat műszaki osztályvezetőjénél a +36
20/371 36 63 telefonszámon kérhet tájékoztatást.
A vételi ajánlatokat a phmcsat@mezocsat.hu email
címre, postán vagy személyesen írásban a 3450
Mezőcsát Hősök tere 1. címre várjuk.
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lyen volt és ilyen lett rovatunk
ezőcsáti
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FELÚJÍTÁS ALATT

ölcsődei férőhely igénylése
Tisztelt Szülők!
A Mezőcsáti Városi Bölcsőde hamarosan
megnyitja kapuit a bölcsődés korú kisgyermekek előtt!
Amennyiben szeretné gyermeke bölcsődei ellátását
kérni, kérjük azt személyesen tegye meg az intézményben
munkanapokon 9.00 és 12.00 óra között!
Címünk: 3450 Mezőcsát, Hősök tere 17.
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Mezőcsát Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
18/2020. (XII. 18.) önkormányzati
rendelete
az élelmezési térítési díjak
megállapításáról

Képviselő-testület az alábbi kedvezményeket biztosítja
a) a szociális étkezés során
0,-Ft 28.500,- Ft
360,- Ft + ÁFA
28.501,- Ft 70.000,- Ft
80,- Ft + ÁFA
70.000,- Ft 100.000,- Ft 60,- Ft + ÁFA
100.001,- Ft 150.000,- Ft 40,- Ft + ÁFA
150.001,- Ft 200.000,- Ft 20,- Ft + ÁFA
200.001,- Ft 0,- Ft + ÁFA

Mezőcsát Város Önkormányzatának Polgármestere a
Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel b)
a kiszállítási díj során:
k i h i r d e t e t t v e s z é l y h e l y z e t t a r t a m a a l a t t , a 0,-Ft 28.500,- Ft
110,- Ft + ÁFA
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. 28.501,- Ft 70.000,- Ft
80,- Ft + ÁFA
törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület 70.000,- Ft 100.000,- Ft 60,- Ft + ÁFA
hatáskörében és feladatkörét gyakorolva a gyermekek 100.001,- Ft 150.000,- Ft 40,- Ft + ÁFA
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 150.001,- Ft 200.000,- Ft 20,- Ft + ÁFA
XXXI. törvény 147.§ (1) bekezdésében kapott 200.001,- Ft 0,- Ft + ÁFA
felhatalmazás alapján, valamint a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. 62 3. §
§ (2) bekezdésében és 115. § (1) bekezdésben kapott (1) Az önkormányzat intézményeinek és költségvetési
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi szerveinek alkalmazottai részére az egyszeri étkezés
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (ebéd) egy napra jutó kedvezményes térítési díja
13.§ (1) bekezdés 8. 8a. pontjában meghatározott 350,- Ft + ÁFA
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
(2) A szabad ételszolgáló kapacitás, külső értékesítés
(ebéd) egy napra jutó térítési díja
1.§
570,- Ft + ÁFA
Mezőcsát Város közigazgatási területén lévő – az (3) A szabad ételszolgáló kapacitás terhére igényelt
önkormányzat vagy intézménye által biztosított ételek (rendezvények, egyéb összejövetelek)
étkeztetés után – nevelési, oktatási intézményekben a a rezsi költség százaléka 51 %.
gyermekek napközbeni ellátásáért az alábbi napi térítési
díjat kell ﬁzetni:
4.§
(1) A bölcsődei gyermekétkeztetés térítési díjának
(1-3 éves korcsoport négyszeri étkezés) egy napra jutó
térítési díja 450,- Ft + ÁFA

(1)

Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg
hatályát veszti az élelmezési térítési díjak megállapí(2) Az óvodai ellátás esetében (3-6 éves korcsoport tásáról szóló 5/2018. (III.27.) önkormányzati rendelet.
háromszori étkezés) egy napra jutó térítési díja 400.- Ft
+ÁFA
Siposné Horváth Anita polgármester távollétében
(3) Az általános iskolai ellátás esetében (6-14 éves
korcsoport) egy napra jutó térítési díja
Kápolnai László
Dr. Jerebák József
alpolgármester
jegyző
a)
háromszori étkezés 440.- Ft +ÁFA
Kihirdetve: 2020. december 18.
b)
tízórai + ebéd
350.- Ft +ÁFA
c)
ebéd
260.- Ft +ÁFA
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
(4) A középiskolai ellátás esetében (15-19 éves Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselőtestületének az élelmezési térítési díjak megállapításáról
korcsoport) egy napra jutó térítési díja
szóló 18/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendeletéhez a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a
a)
háromszori étkezés
585.- Ft +ÁFA
alapján
b)
tízórai + ebéd
465.- Ft +ÁFA
1.
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
c)
ebéd
355.- Ft +ÁFA
·
Társadalmi hatás: az önkormányzati rendelet
követi az inﬂávió alapján emelkedett költségeket,
2. §
(1). Mezőcsát Város Önkormányzata a szociális magasabb nyersanyagnorma szerint állapítja meg a
étkezésért az ellátottak számára alábbi intézményi térítési díjakat és kedvezményeket.
·
Gazdasági hatás: kiegyenlített intézményi
térítési díjakat állapítja meg
gazdálkodáshoz járul hozzá.
a) elvitellel
360,- Ft + ÁFA
Költségvetési hatása: az önkormányzati
b) kiszállítással
360,- Ft + ÁFA, szállítás ·
intézmény saját bevételeit növeli.
110,- Ft + ÁFA
2.
Környezeti és egészségi következmények: a
(2). Az igénybe vevő jövedelmi helyzetétől függően a rendelet megalkotása nincs jelentős hatással.
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3.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
számottevő hatás nem állapítható meg.
4.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a
jogalkotás elmaradásának várható következményei: A
vonatkozó törvények lehetőséget adnak a térítési díjak
adott évben történő megállapítását követően egy
alkalommal a felülvizsgálatra. Az új térítési díjak
alkalmazása 2021. év január 1-jétől kezdőik. A helyi
bölcsődei nevelés szükségessé teszi az intézményben
ellátottak száméra a térítési díj meghatározását.
5.
A jogszabály alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: az
alkalmazási feltételek önkormányzatunknál biztosítottak.
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Mezőcsát Város Önkormányzatának Polgármestere a
Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzet tartama alatt, a
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület
hatáskörében és feladatkörét gyakorolva a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 147.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, valamint a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. 62
§ (2) bekezdésében és 115. § (1) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13.§ (1) bekezdés 8. 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a rendelkezik a jogalkotó.

küzdelmes, embert próbáló időszak áll mögöttünk.
Mindannyiunk mögött, hiszen ez a helyzet nem csak egy
adott települést, tájegységet, országot érintett, hanem a
Föld teljes népességére hatással volt. És várhatóan még
az előttünk álló néhány hónapot is ez fogja meghatározni.
A szociális szféra szakembereire talán minden eddiginél nagyobb teher nehezedett, hiszen a koronavírus
miatti anyagi bizonytalanság, a bezártság, illetve
összezártság, a kilátástalanság olyan mentális terheket
rótt a családokra, melyek megfelelő támogatás és
segítségnyújtás nélkül könnyen összeroppanthatták
volna a gyerekeket, szülőket és nagyszülőket.
Záróünnepségünket el kellett halasztanunk, néhány
kollégánkat oklevéllel és virággal ajándékoztuk meg:
két kollégánk már 5 éve dolgozik a Humánszolgáltató
Központban, négy kollégánk ebben az évben jubileumi
évfordulóját töltötte közalkalmazottként intézményünkben, valamint öt kolléga szerezte meg a szakirányú szociális képesítést.

Részletes indokolás
1.§-hoz
A gyermekek napközbeni ellátásáért ﬁzetendő térítési
díjat határozza meg a megemelt nyersanyagnorma
alapján.
2. §
A szociális étkezésért az ellátottak számára intézményi
térítési díjakat állapítja meg a megemelt nyersanyagnorma alapján.
3. §
Az önkormányzat intézményeinek és költségvetési
szerveinek alkalmazottai részére az egyszeri étkezés
(ebéd) egy napra jutó kedvezményes térítési díját
állapítja meg, a megemelt nyersanyagnorma alapján.
4.§
A hatályba léptetésről és hatályon kívül helyezésről
szóló rendelkezéseket tartalmazza.

endhagyó évzárás a
umánszolgáltatóban
Hagyományainktól eltérően 2020-ban sajnos nem
tarthattuk meg évzáró rendezvényünket a Humánszolgáltató Központban a koronavírus járvány miatti
korlátozó intézkedések következményeként.
A 2020-as évre visszatekintve megállapíthatjuk, hogy

Büszkén mondhatom, hogy a Humánszolgáltató
Központ minden dolgozója empatikusan, áldozatkészen
és lelkiismeretesen végezte munkáját ebben a nehéz
időszakban is, ezért szeretném ezúton is köszönetemet
kifejezni nekik.
Szükség van, és szükség lesz mindig a mai kor
hétköznapi angyalaira, akik szárnyak nélkül repülnek,
ha kell, és csodaerő nélkül tesznek nagy dolgokat.
Kívánok a munkájukhoz nagyon sok erőt, türelmet, és
kitartást, és kívánom, hogy valóban tudjanak egy kicsit
magukkal vinni az ünnep öröméből, a szeretet
melegéből, és mindenhol adni egy kicsit a jövőben is,
ahol szükség van rájuk.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindannyiótoknak
boldog békés újesztendőt.
Kallóné Szilvási Zita
intézményvezető
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ezőcsátról induló autóbuszjáratok
Érvényes 2020. december 13-tól

2021. január

ezőcsátra induló autóbuszjáratok
Érvényes 2020. december 13-tól
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lvasóink kérdése:
ogyan lehet
eljutni udapestre munkanapokon?
Mezőcsátról induló busz Mezőkövesdre (vasútállomásra) – Átszállás a mezőkövesdi vasútállomáson (16 perc várakozás) – ICC Budapestre induló
vonat - érkezés Budapest-Keleti pu.
06.45
08.45
10.45
12.45
14.45
16.45
18.45

16 perc várakozás
16 perc várakozás
16 perc várakozás
16 perc várakozás
16 perc várakozás
16 perc várakozás
16 perc várakozás

07.55
09.55
11.55
13.55
15.55
17.55
19.55

09.30
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

Utazási idő: 2 óra 45 perc
Egyéb útvonalakért a www.menetrendek.hu
weboldalon tájékozódhat.

ezőcsáti

ásár időpontjai
(Kiss József utca):

2021. 01. 13. - szerda
2021. 02. 10. - szerda
2021. 03. 10. - szerda

2021. január

gyházi hírek

zületések
Bakondi Dalma és Kovács Roland

Katolikus
Egyház

Máté
Dósa Szilvia és Kiss László

Szentmisék
kezdete:

Laura
Póhl-Hajdu Zsóﬁa és Póhl Krisztián

Krisztián

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

Rézműves Renáta és Váradi Zoltán Péter

Zselyke Alina
Nemes Andrea és Szolga Sándor

Raul
Piller Roland és Lakatos Szabina

Roland Sándor
Tomkai Márk és Kása Dzsesszika

Gréta

Református
Egyház

Hugya Péter és Bertók Anita

Molli
Bakondi Henrietta Bella és Fekete Tibor

Minden vasárnap
de. 10 órakor
istentisztelet a
templomban.

Tibor

ázasságkötés

Jónás Kamilla és Horváth Krisztián
András Nikolett és Fekete László
Farkas Anna és Botos Elemér

lhalálozás
Ádám Lajosné szül.: Kemény Éva 82 évet élt
Balázs Józsefné szül.: Halász Erzsébet 62 évet élt
özv. Hajdú Mihályné szül.: Darab Erzsébet 93 évet élt
özv. Nagy Ferencné szül.: Molnár Magdolna 92 évet élt
Tóth János István 55 évet élt
Tóth Gábor 52 évet élt
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Csáti Újság
Mezőcsát Város havi lapja
2400 példányban jelenik meg havonta, illetve a www.mezocsat.hu oldalon is olvasható
Kiadja: Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár
3450 Mezőcsát, Szent István út 17-19.
E-mail: czirkusbabett@gmail.hu
Felelős kiadó: dr. Sikter Péter Szerkesztő: Czirkus Babett
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