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VADNAI KRÓNIKÁS 

Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató 

           kiadványa  

 

16. évfolyam 4. kiadás          2016. december 

 

        ÖNKORMÁNYZATI 

                      HÍREK 

 

 

 
Tisztelt Vadnai lakosok! 
 
A képviselők számára fontos feladat, a 
közigazgatási törvény által előírt és 
szabályozott, Közmeghallgatás megtartása. 
Ezen a rendhagyó testületi ülésen a lakosok 
jelenlétében számolunk be az adott év 
munkájáról, kitűzött feladatok 
végrehajtásának állásáról, ismertetjük a 
következő év terveit. Az idén november 17-
én került sor a beszámoló megtartására.  
Felhasználva a Vadnai Krónikás című helyi 
újság nyilvánosságát, a lap hasábjain 
szeretném megjeleníteni, összefoglalni a 
lényegesnek tartott elemek kiemelésével a 
képviselő-testületi ülésen elhangzottakat, 
hogy minél több helybeli lakos értesüljön a 
2016. év tevékenységéről.  
KÖZMEGHALLGATÁS–2016.NOVEMBER 17. 
 
Napirendi Pontok: 
 

1. Beszámoló 2016. év munkájáról 
2. 2017. év célkitűzései 
3. Lakossági Indítványok, kérdése 

  2016. ÉV 
I. ÖNKORMÁNYZAT: 

1. MEGNEVEZÉS: 

Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 

Vadnai Kirendeltsége: 

Szuhakálló– székhelyközség(4 300.-Fő lakos) 
Tagok: Sajóivánka – Vadna – Sajógalgóc -    

Dédestapolcsány  
Jegyző: dr. Herczeg Tibor címzetes főjegyző  
Hivatali fogadóóra:  
minden hét - kedd és szerda 
Aljegyző: Túrócziné Fazekas Magdolna 
(Dédestapolcsány) 

A Hivatal teljesen feltöltött létszámmal 

működik, minden területen szakképzett 

dolgozók foglalkoznak a lakossági 

ügyekkel. Forduljanak hozzájuk 

bizalommal! 

 

     1/2. INTÉZMÉNYEK:    
- ÓVODA FENNTARTÓ TÁRSULÁS  

Tagok: Bánhorváti, Mályinka, Nagybarca, 
Vadna (Tardona község kérte a felvételét-
2017.) 
Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda 
Vadnai Tagóvodája  
Intézményvezető: Bencze Péterné Rusznyák 
Dóra 
Tagintézmény-vezető: Lukács Miklósné 
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- KÖZSÉGI KONYHA:  

Élelmezésvezető: Oroszné Várady Enikő 
- GÖŐZ PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Kultúrház, Ifjúsági Klub (Kisterem), 
Teleház, Könyvtár, Edzőterem    

     Intézményvezető: Marinné Tóth Krisztina  

     1/3. CIVIL SZERVEZETEK: 
 
 Községünkért és Egymásért Alapítvány 
Elnök: Barnóczki Katalin 
Őszirózsák Nyugdíjas Klub és Énekkar 

Vezető: Czakó Lászlóné 
Sajómenti Civilek Egyesülete 

Vezető: Barnóczki Katalin 
Vadnai Polgárőrség  Bűnmegelőzési és 

Önvédelmi Egyesület 

Elnök: Marin Béla 
Vadna Községért Alapítvány 

Elnök: Bencze Péter  
Vöröskereszt Vadnai Alapszervezete 

Vezető: Barnóczki Katalin 
 

2. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK-

RENDELETEK:  

2/1.  2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS:  

- 63 120 ezer Ft Bevétel, ebből 

- 63 120 ezer Ft Kiadás 

 
BEVÉTEL FŐBB TÉTELEI– E FT.-ban: 

Állami támogatás:               31 716.-                                        

(önkormányzati kötelező fea. támogatására, pl: 
Szociális, gyermekjóléti- és étkezési támogatás, 
kulturális feladatok, közmunka támogatása) 

 

Közhatalmi bevételek (adók): 

Építményadó (BTH):         3 900.-                                               
Gépjárműadó 40%-a:      1 300.-                                               
Iparűzési adó:                        12 000.-                                                
Idegenforgalmi adó (Vadna Park):   
                                     200.- 
Számla maradvány (előző évből):14 004.-                                                       

KIADÁSOK – E FT.: 
Munkabér és járulékok:            26 115.-                                  

Működési kiadások:                   25 341.-                                   

(Épületek fenntartása, közvilágítás, 
karbantartások.Gyermekétkeztetés, szociális 
kiadások stb.) 

Támogatások:                               3 590.-                                     

(Civil szervezetek, Hulladéktársulás stb.) 

Működési pénzeszköz átadása: 8 074.-                               

(Társulások (Óvodai), Kulturház, Közös hivatal, 
közhasznú munka stb.) 

2/2. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS –  

SAJÓKAZAI CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT  
Idősek házi gondozása: - Magda Bettina 
- Idős koruk, egészségi állapotuk miatt 

rászoruló emberek 

- Fogyatékos személyek 

- Feladatkör: bevásárlás, beszélgetés, 

közreműködik az ellátott háztartásának 

vitelében stb. 

- Igénylés: Kérvény (formanyomtatványon) 

benyújtása a Sajókazai Szociális Központ 

vezetőjének. Környezettanulmány. 

A rászorulók éljenek a lehetőséggel! 

Gyermekjóléti szolgálat:  

Simonné Csíki Emőke 

 

2/3.SZOCIÁLIS TŰZIFA:  

83 m3 tűzifa (61 m3 tavaly) szociális alapon 

történő kiosztására kaptunk:  1 475 740.-Ft.                        

Az Önkormányzat által vállalt Önrész:   
395 580.-Ft. 

Az igényelő családoknak kérelmet kell 
benyújtani a Hivatalba: 2016. december 31-
ig! 
Azok a családban jogosultak a tüzelőfa 
támogatásra, ahol  az egy főre eső 
jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének (28 500.-Ft) 
180%-t, azaz:     51 300.-Ft.  
Egyedülálló esetén 250%-t: 71 250.-Ft.                                        
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Előnyben részesülnek:  

- Szociális támogatásban részesülők 
- 3 vagy több gyereket nevelő családok 
- 65 éven felüli, egyedül élő nyugdíjas 
A kérvényekről a Szociális Bizottság dönt. 

Szállítás: 2017. január hónapban. 

Minden családnak házhoz szállítjuk a 
megítélt mennyiséget (m3-es darabokban) 
70 éven felül térítésmentesen daraboljuk, 
egyedülálló időseknek hasogatjuk és be is 
hordjuk! 
Térítéssel minden lakos számára daraboljuk 
=  1 200.-Ft/tank áron! 
 

2/4. PÁLYÁZATOK: 

Minden lehetőséget megragadunk, hogy a 
falut élhetőbbé tegyük.  
Benyújtott pályázatok: 
- EFOP-1.2.1-15/ Védőháló a családokért 

- TOP-3.2.1-15/ Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése 

- TOP-1.4.1-15/ Óvodai épület energetikai 

korszerűsítése 

- Nemzeti Szabadidős Sportpark program 

- EFOP-3.3.2/ Kulturális intézmények a 

köznevelés eredményességéért 

- „Csoda Malom- Csoda Vár” címmel 

nyújtottunk be pályázatot, Várhosszúrét 

(szlovákia) községgel közösen. Cél a határ 

két oldalán megmozgatni a lakosokat, 

látogatókat vonzani a településekre.  Siker 

esetén megújítjuk a régi Malom épületét, 

átépítjük a Vár emlékhelyet, Lovagi Parkot 

létesítünk a Parókia kertben stb.! 

 
Benyújtott és elutasított pályázatok: 
-  Műfüves Sportpálya  

-  Községi Konyha felújítása  

-  TOP-3.2.2-15/ Erőmű  

-  MOL- fásítás (Sport Park) 

 

2/5. EGYEBEK: 

Hulladékgazdálkodás szolgáltatást 
továbbra is a Zöld Völgy végzi.  Mindent 
észrevételt nekik kell jelezni!   
Ügyfélszolgálat telefonszáma: - 48 799 300   
 A Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Központtól fog érkezni a    számla, postai 
úton, tehát nem a Hivatalban kell befizetni!    
 
Kéményseprés 
Mivel a megyei jogú városok (Miskolc) nem 
vállalták,  a szolgáltatás szervezését a 
Katasztrófavédelem vette át, de továbbra is 
a tüzeléstechnikai szakemberek 
(kéményseprők) fogják végezni a 
feladatellátást, a következő módon: 
- ingyenesen végzik a sormunkát (kémény 
és összekötő elemek ellenőrzése, tisztítása) 
- a külön megrendelt ellenőrzésért fizetni 
kell 
- a kéményseprők ütemterv alapján jönnek: 

gázüzemű és zárt égésterű eszközök esetén 

két évente, minden más esetben évente 

 
Nyilvánosság: 
Meghirdetett és nyilvános testületi ülések 
A képviselő-testület törekszik a széleskörű 
nyilvánosság megteremtésére. Szeretnénk, 
ha munkánkról, tervekről minden polgár 
időben értesülne, szívesen meghallgatjuk a 
lakosság észrevételeit. Ezek érdekében a 
következő tájékozódási lehetőségeket 
vehetik igénybe:  
Önkormányzati portál: www.onkportal.hu  

(minden testületi ülés jegyzőkönyve 
olvasható) 
Közmeghallgatás, évente egy alkalommal 

Önkormányzati/polgármesteri fogadóóra 

(minden nap munkaidőben, személyesen 
vagy telefonon: 70 3153703) 
Hirdetőtáblák,Szórólapok 
Vadnai Krónikás (negyedévente) 
Polgármesteri interjúk (téma igény szerint) 

http://www.onkportal.hu/
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I. VADNA KÖZSÉG MINDENNAPI ÉLETE: 

 
1. KÖZHASZNÚ MUNKAVÉGZÉS: 

Cél: Munkanélküliek számára, hasznos 

munkával, jövedelem biztosítása 

- Segíteni az Időseket, támogatni a vadnai 

családokat 

- Falufejlesztés: kisebb beruházások 

megvalósítása, amelyek nélkül élhetetlen 

lenne a falu, az egész közösség hasznára 

- Település karbantartása 

 

Főbb eredmények: 

- Kőszínpad továbbépítése 

- Rákóczi utca átépítése: 

- Piactéri parkoló kialakítása 
- Templom tér átalakítása, rendezése 
- Járdaépítés: 

 Mátyás király és Árpád fejedelem út 
- Komoróczi Péter Park megépítése 

- Bajcsy utca térkövezése és vízelvezetés 

- Vasúti esőbeálló megépítése  

 

Mezőgazdasági program:  

- Egész évben friss zöldséggel látta el a 

Községi konyhát   

- Fagyasztószekrények megteltek a téli 

időszakra 

- Kismértékben kedvezményesen 

árusítottunk a lakosság részére 

 

1/2. Közmunka téli feladatai: 

- Forrás takarítása 

- Temetőkert rendbetétele/ 

kinövések kivágása 

- Patak-meder tisztítása 

- Pincesor rendbetétele 

- Téli hóeltakarítás 

- Idősek segítése! 

2. BÉRLETI DÍJAK:   

- Közösségi helyiségek, termek bérlési 

feltételei: 

2016. május 24-től kedvezményesebb 
bérleti díjakat fogadott el a Vadna 
Községért Alapítvány elnöksége és az 
önkormányzat képviselő-testülete.  
Cél: Vadna község lakossága minél 
szélesebb körben használja, vegye igénybe 
a közösségi helyiségeket! 
A bérleti díjakról és a bérlés feltételeiről a 
Művelődési Házban lehet érdeklődni! 
-Falubusz: 
-Kialakultak a működtetési feltételei, 

szokásai 

-Különösen sokat segít az idősek, vagy 

betegek szállításánál 

-Minden pénteken kiváltja, kihozza a 

gyógyszereket  

-Igénybe lehet venni családi programoknál 

is (sofőrrel egyeztetve): kirándulás, 

strandlátogatás stb. 

Csak sofőrrel lehet igényelni!  

           2/1. Biztonság: 

Ne engedjenek be Házalókat, ismeretlen 

cégek képviselőit, „segélyszervezetek” 

munkatársait! 

Nem adunk engedélyt senkinek, hogy a 

faluban zaklassák a családokat!  

Telefonszámok: 

Polgármester:                              70 315-3703 
Polgárőr vezető (Marin Béla):  70 408-6822 
Körzeti megbízott:                      30 819-1255 
Rendőrségi forróvonal:              30 535-4016 
 

2/2. KULTURÁLIS és KÖZÖSSÉGI ÉLET: 

A sokszínű közösségi- és kulturális életről 

Marinné Tóth Krisztina intézményvezető 

képes beszámolót tartott. Ezek segítségével 

jó érzéssel emlékeztünk vissza az év 
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programjaira, felidéztük a legszebb 

pillanatokat, meghallgattuk az év hátralévő 

terveit.  

                       2017. ÉV 

 

I. CÉLKITŰZÉSEK: 

 
1. Fejlesztési tervek: - Megnyert 

támogatási célok megvalósítása! – 

-Tervek országos pályázati forrásokból: 

      Szennyvíz rendszer kiépítése  
Utak aszfaltozása 
Konyha felújítása 

-Figyelünk minden eshetőségre és a falu 

érdekeit, valamint teherbíró képességét 

szem előtt tartva nyújtjuk be 

pályázatainkat!  

2. 2017. SZÜLETÉSNAPI ÉV  

(1237 – 2017.) VADNA FALU  780 ÉVES! 

A tervezett programokról később 

tájékoztatjuk a lakosságot. 

 
II. START – KÖZMUNKA PROGRAMOK: 

A közmunka kiegészíti a falufejlesztés 

pályázatait, olyan tervekkel készülünk, 

amelyek nem szerepelnek a pályázatok 

között, de a közösség hasznát szolgálják. 

Start célokat megterveztük, de benyújtásra, 
elfogadásra még nem kerültek, ezért csak 
lehetőségként szerepelnek: 

1. Mezőgazdasági projekt: 

-Községi Konyha ellátása friss zöldségekkel 
egész évben 
Új elem: nagyobb hangsúlyt fektetünk a 
termékek helyi feldolgozására (befőzés stb.) 

2. Belvízelvezetés: 

István király út – Rákóczi  útvízelvezetésé-
nek kiépítése 
      3.Közúthálózat: 

-Árpád fejedelem út befejezése 

-Arany János út járdajavítás 
-Arany út és új utcák között útépítés  
 

4.Helyi sajátosság: 

-Sport Park építése (focipályán) 
-Komoróczi Péter Park befejezése  
-Művelődési Ház munkálatainak befejezése 
(Kőszínpad-, Terasz befedése, Tető javítás) 
-Urnatemető át- és tovább építése  

 
5.Mezőgazdasági út építése ( Temetőkert) 

 

III. KÖSZÖNET: 

 
Végezetül köszönöm minden munkatársam-
nak: képviselőknek, hivatal, óvoda, művelő-
dési ház, dolgozóinak, a közhasznú munká-
soknak, a civil élet részvevőinek és a telepü-
lés aktív lakosainak egész éves munkájukat, 
amely során Vadna falut élhetőbbé, szeret-
hetőbbé tettük. Erőnkhöz és lehetőségeink-
hez mérten segítettük a rászoruló időseket, 
segítséget kérő családokat.  
Köszönöm a szervezőknek a sokszínű, pél-
damutató kulturális életet, amelyre méltán 
lehetünk büszkék. Köszönöm azoknak, akik 
jelenlétükkel megtiszteltek bennünket eze-
ken a rendezvényeken és együtt tudtunk 
szórakozni, nevetni, tapsolni!  

 
Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok 
és közeledve a karácsonyhoz: 

 Áldott, békés ünnepeket!   
 

Bencze Péter 
polgármester 
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       FELHÍVÁS! 

 
 

Az „Ultizni szerető” lakosok részére! 
 

Örömmel tájékoztatlak benneteket, hogy 

ismét megrendezésre kerül a  

„III. Sajó- Bán-völgye – Vadna” 

Ultiverseny! 

A megmérettetésre hívlak és várlak 

versenyzőként és házigazdaként is.  

Nevezési díj: 1 500.-Ft 

(étkezési és szervezési költség) 

Helyszín: Göőz Pál Művelődési Ház 

Időpont:  2016. december 03. (szombat)  

A verseny védnöke és helyszíni bonyolítója: 

Gyöngyösi Géza úr                                                               

Magyar Ultiszövetség főtitkára 

Fődíj: Vándorserleg 

Bátran értesítsd ismerőseidet, barátaidat, 

minden versenyezni szándékozót szívesen 

látunk! 

 

Regisztráció a helyszínen: 08.30 - 08.55 
Verseny időpont:             09.00 - 17.00 

Bonyolítás: 10 fordulós, 12 leosztással 

1 forduló ideje:          35 perc 

Ebéd:     6. forduló után (kb.13.15-kor) 

                                                                                      

Bencze Péter sk.                                                                                  

szervező bizottság 

 
A Göőz Pál Művelődési Ház hírei 
 

„ Négy hét van még karácsonyig, 
S várjuk már az ünnepet, 

Szép négygyertyás koszorúval 
Köszöntjük az Adventet.” 

  
 
 
 
 
 
 

DECEMBERI PROGRAMAJÁNLÓ 
 

 -  december 03. 830:  
III.Sajó- Bánvölgye – Vadna 
Ultiverseny! 
december 03. 900:  

 
- december 05. 1530:  

TÉLAPÓ ÜNNEPSÉG 
-Pom Pom Família  interaktív zenés 
előadása 
- Mikulás átadja a gyerekeknek az 
ajándékokat.( nagyobb gyerekeknek is lehet  

behozni felcímkézett csomagokat) 
 
 

- december 10. 1500: 
ADVENTI CSALÁDI  
JÁTSZÓHÁZ  

- fenyődíszek , karácsonyi 
ajándékok készítése 

- mézeskalácssütés 
- a Ház fenyőfájának felöltöztetése 

 
- december 15. 1300-1500: 

Aprócikkárus 
 

- december 17. 1600: 
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG  

- Szeleburdi Színjátszók 
gyertyatánca,verses-zenés műsora 

- óvodások karácsonyi köszöntője 
- Őszirózsák Nyugdíjas klub 

kórusa- Karácsonyi dalok 
- AKKORD SZÍNPAD – Karácsonyi 

dalcsokor 
 
 

Minden vadnai lakosnak  
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET KÍVÁNOK! 
 

Marinné Tóth Krisztina 
Műv. Ház vezető 
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