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Az önkormányzat információs lapja

Útjavítási program
A képviselő-testület a stabil pénzügyi helyzetnek
köszönhetően 2014-ben minden belterületi utat
járhatóvá, sármentessé kíván tenni. A már
meglévő murvás utakat rövidesen közmunkások
kátyúzzák. Első ütemben útalap létesül a Kossuth
u. végén és a Kossuth – Vörösmarty – Táncsics –
Arany – Dózsa u. közötti átvezető szakaszon,
befejezzük a temető útját, kijavítjuk a Béke tér és
a Rákóczi u. tömegközlekedéssel érintett
szakaszát, valamint 2 buszváró készül a Rákóczi
utcában. A második ütemben akár aszfaltozásra is
sor kerülhet, erről a testület nyár elején dönt.

Családi Napközi
Az önkormányzat Családi Napközi indítására 31
370 e Ft támogatást nyert. A létesítményt az évek
óta üresen álló volt rendőrlakásban alakítjuk ki. A
nyár közepétől a 0-3 éves korosztályból 3 gondozó
felügyeletével 10 gyermeket tudunk fogadni.

Élelmiszersegély
Február
utolsó
napján
az
Európai
Élelmiszersegély Program keretében 559 fő
részére osztottunk adományt. Valamennyi
kérelmező kapott lisztet, cukrot és tésztát,
családonként változó mennyiségben. Márc. 7-én a
Magyar Vöröskereszt juttat tésztaadományt
további 48 rászorulónak.

Folytatódik a mezőgazdasági program
A kistérségi START mintaprogram keretében
ismét nyert a kesznyéteni mezőgazdasági projekt.
A 12 931 e Ft-os támogatásból 10 főt
foglalkoztatunk az önkormányzati kertek és

földek művelésére, amiből a községi konyhát
látjuk el. A szabad kapacitások terhére még
vállalunk plusz területeket, elsősorban kerteket
olyanoktól, akik valamiért nem tudják vagy nem
akarják saját maguk megművelni. Még néhány
napig várjuk az ajánlatokat!

A Kesznyéteni Református Templomért
A képviselő-testület korábbi döntése értelmében
alapítványon keresztül kívánta támogatni a
kesznyéteni református templom és gyülekezeti
terem felújítását. Mivel azonban a települési
önkormányzatok a jogszabályi változások miatt
már nem hozhatnak létre alapítványt, ezért a
képviselő-testület a Kesznyéteni Faluvédő és
Faluszépítő
Egyesületet
kérte
fel
a
templomfelújítással
kapcsolatban
az
adománygyűjtés koordinálására és az adományok
kezelésére. A helyi társadalmi összefogás és a
civil ellenőrzés rajtuk keresztül is érvényesíthető,
ahogy az korábban a temetőkerítés építésekor is
bebizonyosodhatott.
A Kesznyéteni Faluvédő és Faluszépítő Egyesület
az
54500167-10010787-es
számlájához
kapcsolódóan alszámlát nyitott a Felsőzsolca és
Vidéke
Takarékszövetkezet
Kesznyéteni
Kirendeltségén az 54500167-10011740-es számon
„A Kesznyéteni Református Templomért és
Egyházért” megnevezéssel, amire a települési
önkormányzat már át is utalt kétmillió forint
támogatást. Kérjük, aki teheti, adományaival
segítse a felújítást, mert a faluközpont
rendbetétele vallási meggyőződéstől függetlenül
mindannyiunk közös érdeke. A befizetések
közvetlenül a takarékszövetkezeti kirendeltségen
teljesíthetők személyesen vagy csekken.

KESZNYÉTENI KRÓNIKA

2

2014.03.04.

Kesznyéten, a számok tükrében
„Mint önök is tudják rövidesen véget ér a 2010-14 közötti országgyűlési ciklus. Ez alkalmat ad arra, hogy
mintegy számvetésként megnézzük mivel sikerült gyarapítani, segíteni Kesznyéten fejlődését. Ennek
érdekében összegyűjtöttük a legfontosabb adatokat” – vezette fel az összefoglalót dr. Mengyi Roland, a
Fidesz – KDNP képviselőjelöltje.
Az Új Széchenyi Terv keretében 2010-13 közt összesen 337,7 millió forint pályázati támogatást nyertek el a
projektjeik megvalósítására. Operatív programok szerinti bontásban:
Kesznyéten
337 730 496
GOP 1.
25 000 000
A MANITOX Kft gyártási technológiájának innovatív fejlesztése új
termékek kifejlesztése céljából
25 000 000
KEOP 3
237 710 313
A TISZATÁJ KÖZALAPÍTVÁNY KESZNYÉTENI TÁJVÉDELMI
KÖRZETBEN LÉVŐ ÁRTÉRI RÉTJEINEK, ÉS BASKÓN LÉVŐ HEGYI
RÉTJEINEK A REHABILITÁCIÓJA
TÁMOP
Napraforgó Tanoda
Családi Napközi
LEADER
Gyülekezeti terem felújítása

237 710 313
61 370 912
30 000 000
31 370 912
13 649 271
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Az adósságkonszolidáció keretében a települési önkormányzattól a kormány 59 millió forint terhet vállalt át.
Ennek köszönhetően tiszta lappal tervezhetik a jövőt.
A lakosság vállára súlyos teherként nehezedő, a jövedelmekhez viszonyítva európai viszonylatban is
kirívóan magas közüzemi díjakat a rezsicsökkentés keretében az elmúlt évben három ütemben
csökkentettük. Ennek köszönhetően a település lakói számításaink szerint akár 44,4 millió forintot is
megtakaríthatnak egy év alatt. Ehhez jön még az ugyancsak a rezsicsökkentés folyamatának a részét képező
szociális tűzifa program, amely keretében a legrászorultabbakon segítünk. Kesznyéten az idei fűtési
szezonra 1,66 millió forintot nyert el, az előző 2 évben pedig összesen további 2,9 millió forintot.
A foglalkoztatás kulcskérdés, különösen igaz ez itt, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A településükön az
alábbiak szerint alakult a foglalkoztatottság:
Kesznyétenben az aktív korúak körében a munkanélküliség 13,25%-os. Jelenleg 132 fő dolgozik a kormány
közfoglalkoztatási programjának keretében. Felzárkóztatási programra 5 478 e Ft-ot kapott a település. A
START mintaprogramokban 2013-14-ben 32 főt foglalkoztathattak 23 674 e Ft támogatásból, márc. 1-jével
indul egy újabb 12 931 e Ft-os program a községben.
Mindösszesen tehát Kesznyéten az elmúlt 4 évben (mezőgazdasági és szociális támogatások nélkül)
443 777 e Ft támogatást kapott, amiből közvetlenül a települési önkormányzatot 137,5 millió forint
illeti.

Megválasztották a szavazatszámláló bizottságokat
Kesznyéten Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2014. (II.27.) határozata
A Képviselő-testület a jegyző előterjesztése alapján a Szavazatszámláló
Bizottság tagjait megválasztja az alábbiak szerint:
Az 1.sz. szavazókör :

Póttagok:

- Kerekes Imre (Kesznyéten, Gátőrházak tanya 1.sz.)
- Gacs Istvánné (Kesznyéten, Dózsa György u.29.sz.)
- Kovácsné Farkas Ilona (Kesznyéten, Béke tér 3.sz.)
Juhász Béláné (Kesznyéten, Dózsa György u. 46.sz.)
Bernáth Józsefné (Kesznyéten, Táncsics u.33./a.sz.)

A 2.sz. szavazókör :

- Szabó Jenőné (Kesznyéten, Dózsa György u.3/a.sz.)
- Szabó István Csaba (Kesznyéten, Szabadság u. 9/a.sz.)
- Bodnár Imréné (Kesznyéten, Kossuth u.4.sz.)

Póttagok:

Murvai Istvánné (Kesznyéten, Arany János u.8.sz.)
Kovács Istvánné (Kesznyéten, Dózsa György u.12.sz.)

Felelős: Farkasné dr. Molnár Mónika jegyző
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Kesznyéten Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2014. (III.01.) rendelete
a szociális ellátásokról szóló 8/2009. (VIII.31.) rendelet módosításáról

Kesznyéten Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében 92. § (1) - (2) bekezdésében és a
132. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
A rendelet 18., 19., 20., 21. és 22. §-ait hatályon kívüli helyezi, helyettük az alábbi fejezet lép hatályba:
Önkormányzati segély
2. §
(1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan tartós létfenntartási
gondokkal küzdő személyek részére önkormányzati segély nyújtható pénzben vagy természetbeni
ellátásként.
(2) Önkormányzati segély állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén annak 300 %-át nem
haladja meg.
(3) Az önkormányzati segély természetbeni ellátásként történő nyújtásának feltétele a helyi
önkormányzatnak a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó támogatás
elnyerése, vagy a segélyszervezeteken keresztül kiosztásra kerülő élelmiszersegély elnyerése.
(4) Természetbeni önkormányzati segély állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén annak 300
%-át nem haladja meg.
(5) A pénzbeli és természetbeni önkormányzati segély odaítéléséről a Képviselő-testület Egészségügyi és
Szociális Bizottsága dönt, aki természetbeni önkormányzati segély odaítélésénél köteles figyelembe venni
az elosztásra vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(6) Az önkormányzati segély összege minimum 3.000.-Ft, maximum 5.000.-Ft, amely a házipénztárból
kerül kifizetésre.
(7) A temetési költségek mérséklésére önkormányzati segély állapítható meg annak a személynek, aki az
elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy olyan
tartásra köteles hozzátartozó részére, aki számára a temetési költségek viselése a saját, illetve családja
létfenntartását veszélyezteti, abban az esetben, ha az eltemettető családjában az egy főre eső jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 400 %-át nem haladja meg.
(8) A temetési költségek mérséklésére nyújtandó önkormányzati segély odaítéléséről a polgármester dönt,
melynek összege 30.000.-Ft.

KESZNYÉTENI KRÓNIKA

5

2014.03.04.

(9) A temetési költségek mérséklésére nyújtandó önkormányzati segély iránti kérelmet legfeljebb az
eltemettetést követő 30 napon belül lehet benyújtani a Kesznyéteni Közös Önkormányzati Hivatalnál.
(10) Szükséghelyzetben önkormányzati segély adható, amennyiben a szükséghelyzet árvíz, belvíz, tűz,
földrengés okozta elemi kár, időjárás okozta viharkár vagy hókár következtében állt elő.
(11) Szükséghelyzet alapján akkor állapítható meg önkormányzati segély, ha
a) a lakóház, lakás vagy lakás céljára szolgáló helyiség helyreállítására kerül sor,
b) a kérelmező és családi átmeneti - bérleti jogviszony útján történő - elhelyezése válik
szükségesség,
c) a kérelmező és családja létfenntartásához elengedhetetlenül szükséges ingóságok pótlása történik
meg,
d) a kérelmező és családja élelmezésének megoldása szükséges.
(12) A szükséghelyzet alapján nyújtandó önkormányzati segély pénzben és természetbeni juttatásként is
adható.
(13) Szükséghelyzet alapján nyújtandó önkormányzati segély állapítható meg annak a kérelmezőnek akinek
a családjában az egy főre eső jövedelem a az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át nem haladja meg.
(14) A szükséghelyzet alapján nyújtandó önkormányzati segély összege minimum 10.000.-Ft, maximum
150.000.-Ft lehet, mely folyósításának további feltétele, hogy ugyanazon családból csak egy személy
kérheti annak megállapítását.
(15) A szükséghelyzet alapján nyújtandó önkormányzati segély odaítéléséről a polgármester dönt.
(16) Amennyiben az önkormányzati segélyben részesített kérelmező a segély összegét bizonyíthatóan nem a
kérelemben megjelölt célra fordította, abban az évben amelyben a segély részére megítélésre került nem
részesülhet többször önkormányzati segélyben.
(17) Az önkormányzati segély a rendelet 2.sz. függelékét képező formanyomtatványon kigényelhető.
3. §
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.

Kecső Imre
polgármester

Farkasné dr. Molnár Mónika
jegyző

http://www.kesznyeten.hu
Figyelem! Megkezdte működését Kesznyéten önkormányzatának hivatalos honlapja.
Ezen keresztül megismerhetők a községünkkel kapcsolatos legfontosabb információk,
hírek, események, rendeletek, dokumentumok, információk stb. (pl. ez az újság).
Látogassa Ön is rendszeresen Kesznyéten oldalát!
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Kesznyéten Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és családját
az 1848. márc. 15-i forradalom évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre,
melyet 2014. március 14-én 1800-tól tartunk az általános iskola aulájában.

Program
1730

A Polgári Lovas Hagyományőrző Egyesület huszármenete

1800

A Megyaszói Fúvószenekar műsora

1845

Fáklyás felvonulás

1900

Ünnepi köszöntő és koszorúzás az 1848-as emlékműnél
Beszédet mond: dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő

Kesznyéten, 2014. február 28.

Kecső Imre
polgármester

