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A 2014. október 12-én megtar-
tott helyi önkormányzati képvi-
selők és polgármesterek
általános választását követően
Sajószentpéter Városi Önkor-
mányzat képviselő-testülete
2014. október 22. napján
tartotta meg alakuló ülését.
A képviselő-testületi üléseken

meghozott határozatok száma
1186, ezen felül a képviselő-
testület megalkotott 127
önkormányzati rendeletet,
melyből új önkormányzati
rendelet 42, módosító önkor-
mányzati rendelet 85.
Időközi önkormányzati válasz-
tásra egy alkalommal, 2019.

január 13. napján került sor,
mivel Sajószentpéter 01.
egyéni választókerületének
önkormányzati képviselője
elhalálozott.

Gazdálkodási adatok, vagyon-
gazdálkodás
Sajószentpéter Városi Önkor-

mányzat vagyona 2014. évről
2019. I. félévig 15%-ot megha-
ladóan bővült, ami pozitív
folyamatnak tekinthető, figye-
lemmel arra, hogy az önkor-
mányzati vagyon alapvető
rendeltetése a közfeladatok
ellátásának biztosítása.

Tárgyi eszközök 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019.06.30.
Ingatlanok és
kapcsolódó

vagyon értékű
jogok

4 968 632 4 877 885 4 813 179 4 672 070 5 540 759 5 566 449

Gépek, felsz.,
berend., járművek 31 724 32 917 45 647 49 720 59 257 78 729

Beruházások,
felújítások 86 564 102 130 47 234 81 348 18 436 228 317

Összesen 5 086 920 5 012 932 4 906 060 4 803 138 5 618 452 5 873 495

Tárgyi eszközök alakulása 2014-2019. I. félév
eFT

A vagyon növekedését alapve-
tően pályázati források igény-
bevételével tudja/tudta az
önkormányzat biztosítani.

Az önkormányzat 2014. és
2019. évek közötti forrásait
tekintve megállapítható, hogy
a pályázati források figyelmen

kívül hagyásával a legjelentő-
sebb bevételi forrásunkat a
normatív állami támogatások
jelentik. A közmunkaprog-

ramok is jelentős összeget
képviselnek az önkormányzat
költségvetésében, mely támo-
gatások a közfoglalkoztatottak

személyi juttatásán és az ahhoz
kapcsolódó járulékokon kívül
főként településüzemeltetési
feladataink ellátásához nyúj-
tanak fedezetet.
A saját bevételek összege
növekvő tendenciát követett a
vizsgált időszakban, 2018.
évben a bázisidőszakhoz
képest mintegy 30%-kal emel-
kedett.
A települési önkormányza-
toknak 2016. évtől lehető-
ségük nyílt arra, hogy a helyi

adók mellett települési adókat
is bevezessenek, ezáltal
növelve saját bevételeiket,
és erősítve bevételi rugalmas-
ságukat. Települési adót
az önkormányzat bármely
adótárgyra megállapíthat,
feltéve, hogy arra nem terjed
a törvényben szabályozott
közteher hatálya. Habár az
önkormányzati működés alapja
a stabil bevételi háttér, amit
nagyobb fokú bevételi önál-
lóság esetén könnyebb biztosí-

tani, azonban a településen
élő lakosság adóteher-viselési
képességére tekintettel
Sajószentpéter Városi Önkor-
mányzat illetékességi terü-
letén nem került sor települési
adó bevezetésére.
Az önkormányzat saját bevé-
telei az összes kiadás alig 10
százalékára biztosítanak fede-
zetet, ezért nem lehet
csökkenteni az adóbevéte-
leket, mert a csökkentés a
város működését veszélybe

sodorná.
Az önkormányzat vagyonele-
meinek meghatározó része
(2014. évben a tárgyi eszközök
97%-a, 2018-ban a 98%-a) az
ingatlanállományban ölt testet,
amely amortizációja lassú.
Ahogy a 2018. évben, úgy a
2019. évben is várhatóan
az amortizációt meghaladó
értékű lesz az ingatlanok növe-
kedése, amely azt jelenti, hogy
sikerül a vagyont megőrizni és
gyarapítani, így ezekben az

A 26-os és 27-es főutak kereszteződésében épült körforgalmi csomópont egyértelműen a közlekedés biztonságát szolgálja
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években a nettó beruházás
mutatója pozitív.
A gépek, felszerelések, beren-
dezések és járművek eszköz-
csoport esetében 2014-2019.
között évről évre egy állandó
növekedés figyelhető meg, ami
arra utal, hogy ezeknél a tárgyi
eszközöknél – uniós pályáza-
toktól függetlenül – minden
évben az amortizációt megha-
ladó értékű eszközpótlás
történt. Ennek forrását ugyan-
akkor részben a közfoglalkozta-
tási programok jelentették,
ahol a településüzemelte-
téshez kapcsolódóan került sor
eszközbeszerzésekre (pl.
betonelemgyártó gép és
sablonok, fűkaszák, aprítógép
stb.).
Ezen eszközcsoport állományi
értéke 2014. december 31-én
31 millió Ft volt, mely 2019.
első félévének végére elérte a
78 millió Ft-ot, azaz az értékük
megkétszereződött. Ebben a

dinamikus növekedésben nagy
szerepe volt az elnyert uniós
pályázatoknak is, amik kere-
tében többek között egy közel
17 millió Ft értékű úttakarító
gép (TOP-3.1.1-Kerékpárút
pályázat), a támogató szolgál-
tatás ellátásához egy Opel
Vivaro típusú furgon (TOP-
4.2.1-TSZK Generációk kertje
pályázat) került beszerzésre.

Adóerő-képesség
Gyenge adóerő-képességünk
alapján a feladatfinanszírozási
rendszerben a legmagasabb
támogatásra vagyunk jogo-
sultak, azonban az önkor-
mányzat gazdasági mozgástere
ezzel összefüggésben, épp a
mérsékelt összegű saját bevé-
telei miatt elég szűk. Ezen a
helyzeten fog változtatni a 26-
os főút elkerülő szakasza
mellett létesülő ipari terület,
melyet az önkormányzat egy
adásvételi előszerződéssel

már be is biztosított, s amelyre
már egy 400MFt-os pályázatot
be is nyújtott. Az ide
betelepülő vállalkozások befi-
zetett adóforintjai növelni
fogják a város bevételeit,
amire nagy szüksége van a
településnek a további fejlesz-
tések érdekében. Általános-
ságban elmondható, hogy a
kötelező feladatok ellátására
nyújtott központi pénzügyi
támogatások csak részben
fedezik a szükséges összeget,
azt az Mötv. szerint is az önkor-
mányzatoknak saját bevétele-
ikkel kell kiegészíteniük.
Emiatt az önkormányzat és
intézményei a mindenkori likvi-
ditás fenntartása érdekében,
folyamatos kontroll mellett,
feszített gazdálkodást foly-
tatnak. A 100%-os önkormány-
zati tulajdonban álló két
gazdasági társaság (Sajószent-
péteri Közétkeztetési Nonprofit
Kft., Sajó Televízió Nonprofit

Kft.) esetében is elmondható,
hogy nincs adósságállományuk.

Szociális, gyermekjóléti szol-
gáltatások és ellátások
A több mint harminc éves
múltra visszatekintő Területi
Szociális Központ napi szinten
nyújt segítséget a településen
élőknek. Szociális étkeztetés
keretében naponta 170 fő
részesül étkezésben, ebből
közel 100 főnek házhoz szállí-
tással biztosítjuk az étkezését.
A nappali ellátás - Az idősek
Klubjának 31 tagja van, ahol
kulturált körülmények között
tölthetik idejüket az idősek. A
szabadidő eltöltését rend-
szeres programokkal tesszük
változatosabbá, de biztosított
az étkezés, a személyi higiénia
biztosítása, esetleges orvosi
ellátás is. A 2005 óta jól
működő jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás (riasztórend-
szer) az idősek számára 68 (75

Az egykori Kristály étterem felújítását követően ultramodern konyhatechnológia vette át
az elavult műszaki megoldások helyét

A képviselő-testület 2016-ban
meghozott döntéseivel a
szünidei gyermekétkeztetés a
törvényben előírt jogosulti kör,
azaz a hátrányos helyzetű gyer-
mekek és a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben
részesülő, halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermekek
mellett a sajószentpéteri
állandó lakóhellyel vagy beje-
lentett tartózkodási hellyel
rendelkező, 1-8. évfolyamon
nappali rendszerű oktatásban
résztvevő, rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek számára
is biztosította mind az évközi
(őszi, téli, tavaszi), mind a nyári
szünetben az étkezést. Emellett
az önkormányzat a téli
szünetben a tanítási szünet
időtartamára eső munkaszü-
neti napokon hidegélelmiszer-

szállította le a képviselő-tes-
tület, majd 2019-ben pénzbeli
támogatássá alakította át, és a
támogatás vásárlóértékének
megőrzése érdekében 6000
forintról 8000 forintra emelte
a támogatás összegét.
2016 februárjában újabb
támogatási formaként a „hall-
gatói támogatás” került beve-
zetésre, melynek célja a
szociálisan rászoruló, felső-
fokú oktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmá-
nyokat folytató fiatal felnőttek
egyszeri, harmincezer forint
összegű pénzbeli támogatása
volt.
2016 októberében bővült a
rendkívüli települési támo-
gatás esetköre is a rota vírus és
a bárányhimlő elleni második
védőoltás költségeihez való
hozzájárulással is.

megvalósulásában újabb lehe-
tőség teremtődött az intéz-
ményben városi szintű
közösségi rendezvények
megszervezésére (családi nap,
idősek, baráti társaságok),
összejövetelére. A képviselő-
testület 2015 novemberében a
rászoruló időskorúak megsegí-
tése céljából egy új támogatás
bevezetéséről döntött, ami
egyszeri természetbeni
támogatást jelentett, 6000 Ft
értékű Étkezési Erzsébet
utalvány formájában azoknak a
személyeknek, akik tárgyév
november 1. napjáig a 70. élet-
évüket betöltötték, és havi
jövedelmük nem haladta meg
az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 500%-át.
2016 októberében a támogat-
ható személyek korhatárát a
70. életévről a 65. életévre

ellátott) készülékkel folyama-
tosan a nap 24 órájában szol-
gálja az arra jogosult
embereket. A házi segítség-
nyújtás keretében saját lakó-
környezetükben 75 főnek az
előre felmért igénye szerint
nyújtunk segítséget. A
Támogató Szolgáltatás azon
családoknak nyújt segítséget,
ahol fogyatékos felnőtt, illetve
gyerek van, ezzel megteremtve
az esélyegyenlőséget. A
Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat 75 családdal áll kapcso-
latban, segítve a mindennapos
gondjaik, problémáik megol-
dását. Adományokkal segítjük
azokat a családokat, akik segít-
séget kérnek. Ebben az évben
közel 200 ilyen alakalom volt
(bútor, ruha, műszaki cikkek,
játékok, könyvek, tartós élelmi-
szer). A Generációk Kertje

A település egyik ékköve lett a Generációk Kertje
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Az alábbi ábra forrásonkénti, illetve évek szerinti megosztásban tartalmazza az elnyert pályázati
összegeket

pülésfejlesztési Stratégiájának
elfogadásáról.
Mindezek a dokumentumok
megalapozták a későbbi sikeres
pályázatainkat.
Az élhető és fenntartható
környezet megvalósítását
alapozza meg a Zöld Infra-
struktúra Fejlesztési és Fenn-
tartási Akciótervünk (ZIFFA),
amely alapján minden projek-
tünk keretében figyelmet
fordítottunk zöldterületeink
fejlesztésére és megújítására,
és ehhez kapcsolódóan
indítjuk el a Sajószentpéteri
Zöld Élettér Programot (SZÉP)
is.
Minden fejlesztés során szem
előtt tartottuk a szemléletfor-
málást, a projektek társadal-
masítását, a helyi közösségek
támogatását, fejlesztését.
Közösen elért eredményeinkre
büszkék lehetünk, hogy tevé-
kenységünkkel hozzájárultunk
Sajószentpéter város fejlődé-
séhez.

Dr. Faragó Péter

Kiváló lehetőséget biztosít a mozgásra, testedzésre a Semmelweis úton található, ingyenesen
használható sportpark

dokumentumoknak, amelyek
megjelenítik az adott terület
fejlesztési irányait, céljait és
igényeit, ezért a képviselő-tes-
tület a 143/2016 (07.27.)
határozatával döntött Sajó-
szentpéter Város Integrált Tele-

Valódi közösségi térrel gyarapodott a város a nemrégiben felavatott szabadtéri színpadnak
köszönhetően

lésrendezési eszközök teljes
körű felülvizsgálatáról.
Az európai uniós tervezési
időszakra felkészülés során
nagy jelentősége van a megfe-
lelő módon előkészített,
megalapozott fejlesztési

Sajószentpéter Városi Önkor-
mányzat képviselő-testülete a
96/2014. (IV. 30.) határozatával
döntött a város jövőbeni
fejlesztéséhez szükséges tele-
pülésfejlesztési koncepció
készítéséről, valamint a telepü-

csomagot adott a sajószentpé-
teri állandó lakóhellyel vagy
bejelentett tartózkodási hellyel
rendelkező 1-8. évfolyamon
nappali rendszerű oktatásban
résztvevő, rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermekek, valamint
az óvodai nevelésben részesülő
és az 1-8. évfolyamon nappali
rendszerű oktatásban részt-
vevő hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek
részére.
Az önkormányzat gazdálkodá-
sára vonatkozó adatokból is
megállapítható, hogy az elmúlt
időszak vagyonnövekedése
elsősorban az intenzív és
sikeres pályázati tevékeny-
ségnek köszönhető.

Összegzés
A 2014-2019 közötti önkor-
mányzati ciklus végére értünk.
Működésünk nyilvánosságát a
városi televízió közvetítéseivel,

a Szentpéteri Krónika által
kínált folyamatos informáci-
ókkal, megújult honlapunkkal
biztosítottuk. A jelentősebb
témákban, a fejlesztéseket
érintően fórumokat, egyezteté-
seket tartottunk, céljaink
véglegesítése előtt kérdőíves

kutatásokat, igényfelmérést
végeztünk, évente közmeghall-
gatásokat tartottunk.
Az új képviselő-testület
megalakulását követően a
választási ciklus idejére gazda-
sági programot fogadott el,
amely az önkormányzatunk

költségvetési lehetőségeivel
összhangban és a gazdasági és
környezeti adottságok figye-
lembevételével készült.
A következő önkormányzat
munkáját segíti sok olyan terv
és stratégiai dokumentum,
amelyre építeni lehet;

polgármester

Rövid idő alatt hatalmas népszerűségre tett szert az aktív kikapcsolódásra vágyók körében a Fitt Liget



Sajószentpéter két belterületi útján 2019. szeptember 19-
én 11 órakor ünnepélyes keretek között is lezárultak a
kivitelezési munkálatok. A két út szélesítése, a régi burko-
latok felújítása után a déli városrész megközelítése
könnyebbé, közlekedése biztonságosabbá vált.

A belügyminiszter által
korábban kiírt pályázatra,
amely a települések alapvető
infrastruktúrájának számító
önkormányzati fenntartású
utak állapotának javítását
célozta meg, Sajószentpéter is
jelentkezett, és sikeres pályá-
zatot nyújtott be. A Rózsa és
Harica utak korszerűsítését a
kivitelező FK Raszter Építő Zrt.
határidőre megvalósította, és
azt követően az utcákat
azonnal visszaadta a forga-
lomnak.
Az átadási ünnepségen –
amelyet a Gyöngyszem
Mazsorettcsoport két koreog-
ráfiája foglalt keretbe –
elsőként Csorba Csaba, az MSK
igazgatója köszöntötte a
meghívott vendégeket:
Demeter Zoltán országgyűlési
képviselőt, dr. Faragó Péter
polgármestert, Szaniszló János
járási hivatalvezetőt, Farkas
Lászlót, a kivitelező cég vezér-
igazgatóját, valamint Varga
Bélát, a BorsodChem HR és
kommunikációs igazgatóját.
Ezután Sajószentpéter polgár-
mestere, dr. Faragó Péter

Fontos a közlekedésbiztonság

idézte Demeter Zoltánnak a
Generációk Kertje átadásán
elhangzott szavait: „Örülök
annak, hogy azokban a projek-
tekben, amelyek az utóbbi
időben itt, Sajószentpéteren
megvalósultak, látszik a tuda-
tosság, s hogy egymásra
épültek az elképzelések.” Majd
megköszönte a jóleső elisme-
rést, mert ő is tudja, milyen
hatalmas munka foglaltatik
benne, amelyet a projektekben
közreműködők mindegyike
végzett az ötletek kigondolá-
sától egészen az átadásig. És
valóban igaz, hogy ezekben a
folyamatokban a tudatosság
mellett mindig megjelent
célként az egymásra épülés is.
Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint a különböző városré-
szeken élők szabadidejének
hasznos eltöltését célzó
korábbi vagy jelenleg is zajló
beruházások, a Generációk
Kertjétől a Fitt Ligeten, a Sajó-
parti szabadidőparkon át a
szabadtéri színpadig. De
ugyanígy a járdaépítési munkák
és a déli településrész csapa-
dékvíz-elvezetésének megol-

dása, amelyek a most
átadandó utak felújításával
képeznek egységet. Ezeket az
életkörülményeinket javító
programokat a jövőben is foly-
tatni szeretnénk, hogy az
emberek szeressenek itt élni.
Majd megköszönte a képviselő
úr segítségét, amely nélkül az
ilyen városfejlesztést szolgáló
projektek ma nem jöhetnének
létre.
Demeter Zoltán kihangsú-
lyozta, hogy nagyon fontos
feladatának tartja a térség tele-
püléseinek fejlesztését. Azt,
hogy a három város (Edelény,
Kazincbarcika, Sajószentpéter)
és lehetőleg a többi 79 tele-
pülés is minél több forráshoz
tudjon jutni. Az ezekkel megva-
lósult építkezések elkészülte
pedig számára is mindig az
ünnepnapot jelenti. Kiemelte,
hogy az útfelújításoknál az
európai uniós források 30%-ot,
a hazaiak 70%-ot tettek ki. Az
itt élő emberek számára ma
elsődleges a biztonságuk, az
utak felújítása pedig éppen ezt
szolgálja. Szeretné, ha ezek az
utak az emberek egymás
közötti viszonyában is minél
jobban megkönnyítenék a
„közlekedést”: növelnék a
bizalmat, az egymás iránti tisz-
teletet, hogy felhőtlenül együtt
tudjunk örülni minden legki-

A szalagot vágják (balról jobbra): dr. Faragó Péter, városunk
polgármestere, Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, vala-
mint Farkas László, az FK Raszter Építő Zrt. vezérigazgatója

sebb közös sikernek, ennek a
mostaninak is. Ennek remé-
nyében vágta át városunk és a
kivitelező cég első emberével
együtt a nemzeti színű
szalagot.
Az adott városrészen élőként
magam is tapasztalom, hogy az
óvoda és az ABC közötti legkri-
tikusabb útszakaszon ma már
érezhetően gördülékenyebbé,
biztonságosabbá vált a közle-
kedés.
Velünk együtt minden Sajó-
szentpéteren élő ember várja,
hogy ezek a XXI. században már
valóban alapvetőnek számító
infrastrukturális beruházások
minél hamarabb és minél jobb
minőségben folytatódjanak a
BÉV-telep többi utcájában és a
városban mindenütt. Mert van
még tennivaló bőven.

Kiss B.

Jobb minőségű utak a BÉV-telepen

A Gyöngyszem Mazsorettcsoport látványos bemutatója
foglalta keretbe az avatási ceremóniát

Elsőként Csorba Csaba, az
MSK igazgatója köszöntö�e a

megjelenteket
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Jelenleg több mint 190 különálló sportágat ismerünk az
olyan közkedvelt formákon át, mint a Formula-1, a labda-
rúgás, a boksz vagy az úszás, az olyan feltörekvő verseny-
sportokig, mint a GPS-tájékozódás, a lovastorna vagy a
traplövészet.

A hangsúly nem a versenyen, hanem a mozgás szeretetén van
Számos sportág-, akrobatabemutató és egy fontos üzenet fémjelezte az idei városi sportnapot

Lehet használni gyűrűt,
vívótőrt, törheti hólyagosra a
kezünket felemás korlát vagy
evezőnyél, tekerhetünk két
keréken, benzinfaló erőgépek
hátán ülve, a különböző spor-
toknak ugyanaz a céljuk: az
ember az akaraterejét, kitar-
tását és technikáját fejleszti
általuk. Legyünk aranyérmes
olimpikonok vagy hobbi
kocogók, a fontos az elkötele-
zettség, hogy bizonyos időkö-
zönként rászánjuk magunkat a
mozgásra. Felnőttek számára is
fontos a mozgás az olyan
betegségek kockázatcsökken-
tése végett, mint a hipertónia
és a cukorbaj, azonban gyer-
mekkorban szó szerint elen-
gedhetetlen. Sőt, a célzott,
megfelelő sorrendben végzett
mozgásformáknak rendkívül
nagy hatásuk van a kiseb-
beknél a beszédfejlődésre is,
a nagyobbaknál a koncentrá-
cióra és a tanulási képessé-
gekre: ép testben ép lélek. A
lényeg nem a versenyhelyzet
megteremtése, hanem az,
hogy már gyermekként megta-
nuljuk a mozgás szeretetét,

elsajátítsuk és gyakoroljuk
különböző formáit, hogy az
ezáltal nyert tapasztalatok
később biztos gerincévé
váljanak az életünknek. Nincs
baj a versenysporttal, de nem
minden gyermek alkalmas
rá. Kézenfekvő tehát, hogy a
városi sportnapon is a mozgás
szeretetére koncentráltak,
valamint arra, hogy a sport
minél több válfaját mutassák
meg a gyerekeknek.
Szeptember 13-án több mint
700 általános iskolás vette
birtokba az MSK sportpályáját.
Az itt rendezett városi sportnap
egyben sportágválasztó is volt.
A füves pályán labdarúgás,
valamint egy 12 állomásos
akadálypálya, a tornacsar-
nokban mazsorettoktatás várta
az érdeklődőket. A művelődési
ház színháztermében társas-
táncot, a Hunyadi Mátyás
Tagiskolában ökölvívást
oktattak. A Kossuth Lajos isko-
lában a pingpongasztalnál, a
mászófalon, a grundbirkózó
küzdőkörben és a sakktáblánál
is kipróbálhatták magukat a
diákok. Az eseményt dr. Faragó

A Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében a grundbirkó-
zás iránt érdeklődők elégíthették ki kíváncsiságukat

Péter, Sajószentpéter polgár-
mestere nyitotta meg, aki arról
beszélt, miért is fontos a rend-
szeres testmozgás.
„Tavaly vásároltam magamnak
egy futópadot, aminek a hasz-
nálatával egy év után 32 kilótól
szabadultam meg. Nemcsak az
állóképességem, de a közér-
zetem is sokkal jobb lett mára –
még a korábbihoz képest is.
Ezzel a példával is szeretném
felhívni a figyelmet, hogy
szükség van a mozgásra, a
sportra az egészség megőrzése
céljából, emellett kialakít egy
olyan tisztességes versenyszel-
lemet is, aminek az életben is
nagy hasznát vehetjük” - véli
dr. Faragó Péter.
A megnyitón Isaszegi Róbert
olimpiai és Európa-bajnok-
ságon bronzérmes bokszoló,
Sajószentpéter legendás spor-
tolója is megtámogatta néhány
biztató szóval a gyerekek lelke-
sedését. „A sport megmutat
mindent. Tartást ad, nemcsak
egészségügyi értelemben.
Papp László nyolc évig volt az
edzőm. Az az emberi tartás,
amit tőle kaptam, amíg élek,
kísérni fog” - mondta megha-
tódva Isaszegi Róbert.
A köszöntő után egy szegedi
formáció, a Flip Unit Team

tartott egészen káprázatos
bemutatót. Magyarország
legnagyobb extrémsport
bemutatóhálózatával rendel-
kező ügynökségének légpárnás
szőnyegen tartott előadása azt
bizonyította, hogy kitartó
edzéssel szinte bármire képes
lehet az ember. Hátraszaltó és
többméteres spirálugrások
tarkították a produkciójukat,
melynek csúcspontja az volt,
amikor az akrobaták tizenkét
vállalkozó kedvű diák feje felett
végezték el a lélegzetelállító
mutatványokat: szökelltek,
forogtak és bukfenceztek a
fekvő gyerekek fölött.
A sportnap leglátogatottabb
programja kétségtelenül a
boksz volt – ez vonzotta a
legtöbb szemlélőt, akik közül
sokan ki is próbálták magukat,
és kesztyűt húztak a kezükre.
Mint azt mindenki megtapasz-
talhatta, az önfeledt pillanatok
a legillékonyabbak, így a városi
sportnap is véget ért, a
gyerekek számára talán kicsit
gyorsabban, mint más tanítási
napok. A lényeg azonban az
üzenet, ami reméljük, minden
fülbe eljutott: a mozgás nem
csupán életforma, de remek
szórakozás is egyben.

Bájer M.
A Hunyadi Mátyás Tagiskola tornatermében az ökölvívás
szerelmesei kaphattak ízelítőt a sportág szépségeiből
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Önkormányzati választás 2019.
Polgármesterjelöltek

Választási tudnivalók

Jelölt neve Jelölőcsoport
File Tamás független jelölt

Koleszár István független jelölt
Dr. Faragó Péter MSZP-DK
Móricz Ádám független jelölt

TEVK
Egyéni választókerületi jelöltek száma

szervezet által állított
összes

független önállóan közösen összes
összesen: 13 20 15 35 48

01 1 2 2 4 5
02 3 3 2 5 8
03 4 3 2 5 9
04 2 2 2 4 6
05 nincs 2 2 4 4
06 1 3 2 5 6
07 2 3 1 4 6
08 nincs 2 2 4 4

Egyéni választókerületi jelöltek

01. számú választókerület

04. számú választókerület

05. számú választókerület

02. számú választókerület

03. számú választókerület

06. számú választókerület

07. számú választókerület

08. számú választókerület

Települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásának jelöltjei:

Települési kompenzációs lista jelöltjei

Jelölt neve Jelölőcsoport
Szabó Dávid független jelölt
Kovács Mihály MSZP-DK
Bárány László ZÖLDEK

Füleki Tímea Mária FIDESZ-KDNP
Bárány Endre JOBBIK

A 001. számú szavazókörben Sajószentpéter, Hunyadi utca 11.
szám alatt a Rendezvények Házában szavazhatnak.
A körzetben a következő jelöltekre lehet szavazni:

A 002. számú szavazókörben a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út
40. szám alatti Sajószentpéteri Területi Szociális Központban
szavazhatnak.
A 003. számú szavazókörben Sajószentpéter, Semmelweis utca 4.
szám alatt a Semmelweis Utcai Tagóvodában szavazhatnak.
A körzetben a következő jelöltekre lehet szavazni:

Az 005. számú szavazókörben Sajószentpéter, Kálvin tér 35. szám
alatt a Sajószentpéteri Városgondnokság székhelyén szavaz-
hatnak.
A 006. számú szavazókörben Sajószentpéter, Katalin utca 47. szám
alatt a Dusnoki Közösségi Házban szavazhatnak.
A körzetben a következő jelöltekre lehet szavazni:

A 007. számú szavazókörben Sajószentpéter, Bem József utca 15.
szám alatt a Lévay József Városi Könyvtárban szavazhatnak.
A körzetben a következő jelöltekre lehet szavazni:

A 008. számú szavazókörben Sajószentpéter, Bányász utca 6. szám
alatt szavazhatnak.
A körzetben a következő jelöltekre lehet szavazni:

A 009. számú szavazókörben Sajószentpéter, Vörösmarty utca 1.
szám alatt a Hunyadi Mátyás Tagiskolában szavazhatnak.
A körzetben a következő jelöltekre lehet szavazni:

A 010. számú szavazókörben Sajószentpéter, Sport utca 32/1.
szám alatt a Petőfi Sándor Művelődési Házban szavazhatnak.
A körzetben a következő jelöltekre lehet szavazni:

Jelölt neve Jelölőcsoport
Dávidné Szöllősi Ágnes JOBBIK

Perényi Barnabás MSZP-DK
Szuromi Norbert független jelölt

Deák László független jelölt
Tőzsér Martin MOMENTUM

Molnár Krisztina FIDESZ-KDNP
Nagy József független jelölt
Nagy Péter ZÖLDEK

A 004. számú szavazókörben Sajószentpéter, Harica utca 3. szám
alatt a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában
szavazhatnak.
A körzetben a következő jelöltekre lehet szavazni:

Jelölt neve Jelölőcsoport
Bárdos Tamás FIDESZ-KDNP
Ster Ákos MOMENTUM

Márkus József ZÖLDEK
Kisfalusi Zsolt MSZP-DK
Móricz Ádám független jelölt
Koleszár István független jelölt

Balla Ernő JOBBIK
Zsíros László független jelölt
Leskó Imre független jelölt

Jelölt neve Jelölőcsoport
Osztermann János független jelölt
Lakatos Sándor MSZP-DK

Molnárné Kóré Zsanett FIDESZ-KDNP
Csontos Józsefné ZÖLDEK

Győri László JOBBIK
Kelemen Sándor független jelölt

Jelölt neve Jelölőcsoport
Kocsi Tibor ZÖLDEK
Oláh István MSZP-DK

Plopp Attiláné FIDESZ-KDNP
Tóth László JOBBIK

Jelölt neve Jelölőcsoport
Fucskó János független jelölt
Geregúr József MSZP-DK
Mihók Gergely JOBBIK

Kamasinszki Csaba MOMENTUM

Balogh Norbert ZÖLDEK
Gadóczi Józsefné FIDESZ-KDNP

Jelölt neve Jelölőcsoport
Anga János független jelölt
Barna Béla JOBBIK
Pelek Dávid MOMENTUM
Balla Albert MSZP-DK

Pálkovács Viktória független jelölt
Dr. Tardi Béla ZÖLDEK

Jelölt neve Jelölőcsoport
Gilányi Attila MSZP-DK

Tóthné Bodgál Gizella JOBBIK
Szűcs Péter ZÖLDEK
Nagy Imre FIDESZ-KDNP

Jelölt sorszáma Jelölt neve
ZÖLDEK

1. Kocsi Tibor
2. Kamasinszki János

JOBBIK
1. Dávidné Szöllősi Ágnes
2. Tóthné Bodgál Gizella
3. Balla Ernő
4. Barna Béla
5. Mihók Gergely
6. Győri László
7. Bárány Endre
8. Tóth László

FIDESZ-KDNP
1. Molnár Krisztina
2. Bárdos Tamás
3. Füleki Tímea Mária
4. Gadóczi Józsefné
5. Nagy Imre
6. Molnárné Kóré Zsanett
7. Anga János
8. Plopp Attiláné
9. Molnár Gábor

MSZP-DK
1. Pasiczki Csaba Pál
2. Gilányi Attila
3. Balla Albert
4. Kisfalusi Zsolt
5. Geregúr József
6. Oláh István
7. Perényi Barnabás
8. Kovács Mihály

Jelölt neve Jelölőszervezet
lengyel nemzetiség

Bendzsák László
Magyar-Lengyel B. K. Egyesület
– Lengyel-Magyar Klub – STO-
LAT Egyesület Nyíregyháza

Fedor Péterné
Magyar-Lengyel B. K. Egyesület
– Lengyel-Magyar Klub – STO-
LAT Egyesület Nyíregyháza

Rémiás István
Magyar-Lengyel B. K. Egyesület
– Lengyel-Magyar Klub – STO-
LAT Egyesület Nyíregyháza

Rémiás József
Magyar-Lengyel B. K. Egyesület
– Lengyel-Magyar Klub – STO-
LAT Egyesület Nyíregyháza

német nemzetiség
Spitzmüller Károlyné BAZ Megyei Német Szövetség
Schweitzer György BAZ Megyei Német Szövetség
Csáki Károlyné BAZ Megyei Német Szövetség
Nagy Gáborné BAZ Megyei Német Szövetség

roma nemzetiség
Balogh Béla LUNGO DROM
Kiss Lajos LUNGO DROM

Balogh Gábor LUNGO DROM
Bittó István Zoltán RPM

Szilárdi Géza LUNGO DROM
Kelemen Sándor FIROSZ
Lajhó Sándor LUNGO DROM

Képviselőjelöltek

A 2014. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek álta-
lános választása óta a választási eljárási törvény több rendelke-
zése is módosult.
A leglényegesebb változás, hogy a 2019. október 13-án tartandó
választáson – a 2014. évi választástól eltérően – a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választására nem lesz külön szava-
zókör. Ennek megfelelően a nemzetiségi szavazóköri névjegy-
zékbe felvett választópolgárok abban a szavazókörben
szavazhatnak a nemzetiségi önkormányzati képviselőkre is,
amelyik szavazókörben a helyi önkormányzati képviselőre és a
polgármesterre leadhatják szavazatukat. A szavazatszámláló
bizottság a nemzetiségi választópolgárok névjegyzékében
szereplő választópolgárok részére nemzetiségenként adja át a
települési, területi, illetve országos nemzetiségi önkormányzati
képviselők választására szolgáló – zöld színű – szavazólapokat,
melyeket a szavazatszámláló bizottság által átadott zöld színű
borítékba kell helyezni, és a borítékot le kell zárni. Amennyiben a
szavazólapokat tartalmazó zöld színű boríték nincs lezárva, a
szavazat érvénytelen lesz. A szavazat akkor is érvénytelenné válik,
ha a borítékokat összekeverik, és a zöld borítékba a fehér, míg a
fehér borítékba a zöld szavazólap kerül.
További változás a 2014. évi választáshoz képest, hogy a telepü-
lési nemzetiségi önkormányzati képviselőkre vonatkozó szavazat-
számlálást nem a szavazóköri szavazatszámláló bizottság, hanem
a helyi választási bizottság végzi majd el.



2019. szeptember 27-én 10 órától nagyszabású település-
SZÉPítési akció zajlott Sajószentpéteren. Amíg az ipari
lobbi és a belőlük gazdagodó politikusok némelyike igyek-
szik elbagatellizálni a klímaváltozás veszélyeit, amíg Brazí-
liában számolatlanul irtják az esőerdő fáit, addig városunk
tíz kiválasztott területén mintegy 300 díszfát és ugyanany-
nyi díszcserjét – lombhullatókat és örökzöldeket – ültettek
el egy hagyományteremtőnek szánt megmozdulás kere-
tén belül. Nemcsak a rendezvény, hanem a neve is telita-
lálat: a SZÉP mozaikszó összeállítható a Sajószentpéteri
Zöld Élettér Program kezdőbetűiből.

Egy SZÉP nap Sajószentpéteren
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A pénteki esemény nem
minden előzmény nélkül jött
létre, hanem pozitív önkor-
mányzati szemléletváltást
tükröz. Mindenki tapasztal-
hatta, hogy közterületeink az
elmúlt jó néhány év alatt egyre
zöldebbekké váltak: tavaly
közel 32 ezer növényt ültettek
el városunkban, emellett az EU-
s pályázatok által is 320 új
évelő növénnyel, 629 fával és
mintegy 11,5 ezer cserjével
gazdagodott környezetünk.
Ezáltal évről évre valóban
szebb lett a város, amely
nemcsak az ideérkezők, hanem
az itt élők közérzetére is pozi-

tívan hat. Az első SZÉP nap
akcióinak helyszínéül a Pálóczi
út és a 26- os út közötti zöld
sávot, a Móra-lakótelep és a
Kossuth út közötti zöld sávot, a
Harica utcai játszóteret, a
Bányász és Tárna utcák sarkán
lévő füves területet, a belvárosi
Kossuth iskola környékét (a
„lábasházak” előtti park – a
Semmelweis utcai park – a
szabadtéri sportpark), a Vörös-
marty utcai emeletes házak
előtti füves sávot, a Szabadság-
telepet, az Ibolyatelepet, a
Fecskeszöget (a 27-os fő közle-
kedési út és a sportpálya
között), valamint a Dusnoki

Közösségi Ház udvarát jelölték
ki a szervezők. Ezeken a
pontokon a Városgondnokság
által kiszállított mintegy 300
(legtöbbjük vérszilva, korai
juhar, virágos kőris) fát és 300
cserjét (japán lonc, Leyland-
ciprus) helyeztek el az előkészí-
tett ültető gödrökben - szakem-
berek felügyelete mellett - a
polgármesteri hivatal és a
városi intézmények dolgozói.

Kísérőtanár vezetésével a hely-
színeken tevékenyen részt vett
az ültetésben 10-10 általános
iskolai tanuló is (Dusnokra csak
hatot szállíthatott a mikro-
busz), hiszen valójában őértük,
a jövőnkért történt ezen a
napon minden. Ezt a tudatot
erősíthették bennük a „főhadi-
szálláson” (a Semmelweis úti
sportparkban) felállított
sátorban és környékén zajló, az

Aggteleki Nemzeti Park szak-
emberei által vezetett környe-
zettudatos szemléletet formáló
foglalkozások, amelyeken
játszva sok hasznos informáci-
óval is gazdagodhattak élővilá-
gunkról, erdeinkről, vizeinkről.
A SZÉP napon részt vevő dr.
Faragó Péter, Sajószentpéter
polgármestere mielőtt ő is
részt vett volna ebben a faülte-
tési akcióban, a Sajó TV
kamerái előtt elmondta, hogy
az önkormányzat mindig elsőd-
leges feladatának tekinti, hogy
minél magasabb színvonalú
életkörülményeket teremtsen
a városban élők számára. Ebbe
beletartoznak a színvonalas
szolgáltatások, intézmények,
közterületek, utak éppúgy,
mint a minél több zöld felület.
Az utóbbi azért is nagyon
fontos, mert ezek növelésével
mi magunk tesszük meg az első
lépést a mindenki által ismert
levegőszennyezettségünk javí-
tásáért. Minden kis lépés szük-
séges ahhoz, hogy eredményt
tudjunk elérni. A még mindig
tamáskodók számára hozzá-
tette, hogy az átmenő közúti
forgalom (és vele a károsanyag-

kibocsájtás) belátható időn
belül csökkenni fog, ugyanis ma
már tény, hogy megépül a 26-
os számú főút városunkat
elkerülő szakasza. Természe-
tesen utána is mindent el kell
majd követnünk a levegő minő-
ségének javítása érdekében,
ezért is szánták ezt a mai akciót
kedvcsinálónak, hogy legköze-
lebb a társasházak, magánsze-
mélyek is minél többen
csatlakozzanak hozzá. Az
önkormányzat minden lehető
eszközzel segíti őket, hogy e
nemes kezdeményezéshez
tevőlegesen is hozzájárul-
hassonmindenki, aki fontosnak
érzi, hogy javuljon a levegő
minősége és szépüljön lakókör-
nyezete. A településszépítő
eseményt a BorsodChem Zrt.
és a Fejes Faiskola (Fejes Gábor
egyéni vállalkozó) is támogatta,
akiknek felajánlásait köszönjük.
A sikerhez a BC az anyagi támo-
gatás mellett személyes közre-
működéssel is hozzájárult,
ugyanis a Pálóczi út mellett a
munkavállalói ültették el a 80
db fát. Klement Tibor, a Borsod-
Chem Zrt. környezetvédele-
mért is felelős igazgatója – aki

szintén aktívan részt vett az
ültetésben – kérdésünkre
kiemelte, hogy a cég általános
szociális vállalásához tartozik,
hogy az anyagi segítség mellett
minél több olyan példamutató,
személyes támogatást is bizto-
sítson, mint például a szemét-
szedés vagy ez a mostani
faültetés. „Ez a mai egy
ragyogó alkalom Sajószentpé-
teren, amivel bizonyítjuk, hogy
a környezet védelme
részünkről nem csupán ígéret.
A félmillió forintnyi támogatá-
sunk fedezte a favásárlásokat.
Itt vöröses lombszínű vérszilva-
fákat ültettünk el, amelyek
ellenálló, gondozást különö-
sebben nem kívánó fajták.
Remélem, hogy sikerült szak-
szerűen elültetnünk őket, és
amíg nem épül meg teljesen az
elkerülő út, ezek a gyökeres,
növekedve dús lombkoronát
adó fák nagyban hozzájárulnak
a káros anyagok megköté-
séhez, a levegő tisztaságához.”
Az időjárás is SZÉP arcát
mutatta ezen a napon, és
polgármesterünk szavaival
élve: „Szerencsére süt a nap, az
idő is kellemes, a program is jó,

kell ennél több?” Talán csak
annyi, hogy a jövőben minél
többen érezzék, hogy ők
személyesen is tehetnek
valamit azért, hogy a gyere-
keink, unokáink minél tisztább
levegőjű, takarosabb kisvá-
rosban nőhessenek fel, és
SZeressenek Élni Péteren.

Kiss Barnabás

Itt például azokat a halakat kellett képletesen kipecázni,
amelyek a Bódva folyóban is megtalálhatóak

Faültetés a Kossuth útonBabérmeggy ültetése a Nemzeti Sportpark melletti területen

Az Aggteleki Nemzeti Park munkatársai különböző
bemutatókat és előadásokat tartottak

Fát ültet a város
polgármestere is



A papír újrahasznosítása
A háztartásokban keletkező papírhulladékok között nagyon
sokféle és különböző minőségű papír fordul elő. Az újrahaszno-
sítás alapfeltétele az, hogy a hulladékpapír ne legyen szennye-
zett. Szintén fontos, hogy a hulladékpapírok közül eltávolításra
kerüljenek a fóliázott, esetleg kevert anyagú, laminált vagy felü-
letkezelt papírok, mielőtt a hulladékpapír a gyűjtőbe kerül.
A papír újrahasznosításának folyamata
A papírgyártás folyamatához jelentős mennyiségű energiára
van szükség. Az újra papír alapanyag készítésével 75 százalé-
kos víz és több mint 50 százalékos energiamegtakarítást érhe-
tünk el, és nincs szükség adalékanyagokra, mészkőre, kénre
és klórra sem. A begyűjtött papírhulladékokat elsősorban anya-
guk szerint (újságpapír, kartonpapír, papírtartalmú többrétegű
italos doboz) válogatják szét, majd bálázzák. A hulladékpapír-
ból a papírgyártás hagyományos folyamata során újra papír
alapanyag készül.

A műanyag újrahasznosítása
A műanyagok újrahasznosítása komplex feladat, mert ennek az
anyagtípusnak számos különböző változata létezik és van for-
galomban. Gyakran ugyanannak a műanyagnak sem azonos az
összetétele, mert a gyártás során erősítő anyagokat, töltőanya-
gokat, színezőanyagokat stb. kevernek az alapanyagába. Emi-
att a műanyagokat a szelektív hulladékgyűjtés során csak mint
vegyes műanyagot lehet gyűjteni, ezt követően pedig feldolgo-
zás előtt kell anyagfajták szerint szétválasztani őket.
A műanyag újrahasznosításának folyamata
A begyűjtött műanyag csomagolóanyagokat a hulladékváloga-
tóban fajtánként válogatják szét, majd tömörítéssel bálázzák. A
bálákat az újrahasznosítás helyére történő szállítás után aprít-
ják, majd a műanyag darabkákat vegyszerek felhasználásával
megtisztítják a szennyeződésektől. A megtisztított műanyagda-
rabkákat ezután granulálják. Az így nyert félkész terméket mű-
anyag termékek és csomagolások előállításához használják fel
újra.

Az üveg újrahasznosítása
Napjainkban a korábbi évtizedek többszörösére, hozzávetőle-
gesen 3%-ra bővült az üveghulladék aránya a háztartási hulla-
dékokon belül. Ha szín szerint válogatva gyűjtjük az üvegeket,
akkor azok szinte 100%-ban újrahasznosíthatók, és a végter-
mék minősége is szinte azonos az új üvegekével, mindamellett
hogy a folyamat során 10-20% energiamegtakarítás is elérhe-
tő.
Az üveg újrahasznosításának folyamata
A gyűjtőedényekben színük szerint (fehér és színes) gyűjtött
üveget tisztítás után darabokra aprítják, zúzzák. Ezt követően a
válogatóban mágnes segítségével eltávolítják belőle a fémda-

Hogyan hasznosul a hulladék?
rabkákat (gyűrűk, kupakok), majd az egyes színeket elkülönítik
egymástól. Ezután az üvegdarabokat beolvasztják és formába
öntik, azaz újra termékeket készítenek belőle a csomagolóipar
számára.

A fémek újrahasznosítása
Az érclelőhelyek kimerülése, a kitermelés költségeinek emelke-
dése, valamint a fémek előállításának és feldolgozásának ma-
gas járulékos költsége egyre inkább szükségessé teszi a fém
csomagolóanyagok másodnyersanyagként történő hasznosítá-
sát. A fémhulladékok újrahasznosításával nemcsak nyersanya-
got, de jelentős mennyiségű energiát is megtakarítunk.
A fémek újrahasznosításának folyamata
A begyűjtött fém csomagolóanyagokat a válogatóban fajtán-
ként szétválogatják, majd tömörítéssel bálázzák. A bálákat az
újrahasznosítás helyére történő szállítás után aprítják, majd
mágnesek segítségével kiválasztják belőlük a más típusú féme-
ket. A megtisztított fémdarabokat kohókban beolvasztják, és
szállítható rudakba öntik. A rudakat a felhasználás helyén hen-
gerelik, ezáltal lehetővé válik, hogy újra különböző késztermé-
keket készítsen belőlük a feldolgozóipar.

Forrás: http://www.okopannon.hu

A TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00002 kódszámú projekthez
(Aktív pihenőpark kialakítása barnamezős területek
rehabilitációjával) kapcsolódva a következőkben ki-
derül, hogy melyik hulladéktípus miként hasznosítha-
tó újra.
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Vízszintes: 1. Sajószentpéteri lelkész (1927-43 között),
költő. 9. Romlott (tojás). 10. Zsarnokság, rémuralom. 11. A
Saone-folyó ókori neve. 13. … frates (imádkozzatok testvé-
reim)! 14. Madridi királyi focicsapat. 16. Rossz emlékű orosz
folyó. 17. Az USA legrégebbi és legnagyobb hírügynöksége.
19. Perui autójel. 20. Nemez. 21. A mondás szerint nem
kapkod legyek után. 23. Ifjúsági teniszkupa neve. 25. Zoltán
egyik becézése. 26. Így jár az óra. 28. Eleven. 29. Esz a
rozsda. 30. Oroszország leghosszabb folyója. 31. Kossuth- és
Jászai Mari-díjas színésznő.

Függőleges: 1. Rendszertelenül szerteszórva. 2. Biztonsági
szerkezet. 3. A gazdaság egyik ága. 4. Latin kötőszó. 5. Tolna
megye hírportálja. 6. Szívritmustartalék (heart rate reserve)
7. A „La Paloma”című világsláger spanyol-katalán zeneszer-
zője (Sebastián). 8. Fényképeket előhívó helyiség (volt). 12.
VB ezüstérmes holland labdarúgó (Johnny). 15. Német
háztartásigép márka. 18. Az ACMilan legendás labdarúgója,
majd sportigazgatója (Maldini). 20. Könnyed udvarlás,
kacérkodás. 22. Emlősök testét borítja. 24. Japán elektro-
nikai márka. 27. Ebből a halból béka lesz. 29. A holnap
tegnapja.

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található. Ezt
kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt levelező-
lapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2019. november
23-áig. A helyes beküldők között egy 5000 Ft-os könyvutal-
ványt sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 3770
Sajószentpéter, Hunyadi u. 11. E-mail: sajotv@gmail.com.
Augusztus havi rejtvényünk helyes megfejtése: „Villa Sancti
Petri”. Köszönjük Olvasóink aktivitását! A szeptember 27-én
megtartott sorsoláson Kelemen Ágnesnek kedvezett a
szerencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételéről később
értesítjük.

„Tapossa laposra!” – hangzik az ismert szlogen

Hol tart a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia
megvalósítása Sajószentpéteren

Az Európai Unió támogatásával a Terület- és Település-

fejlesztési Operatív Program lehetőséget biztosít közös-

ségvezérelt helyi fejlesztéseknek, amelyre

Sajószentpéter Városi Önkormányzat is támogatási kérelmet nyújtott be. A TOP

pályázat elkészítése és megvalósítása érdekében Sajószentpéter városában 2016.

május 26-án megalakult a PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER Kulturális, Sport- és Városfej-

lesztő Helyi Közösség elnevezésű akciócsoport, amely konzorciumi formában

működik a civil, a vállalkozói és a közszféra együttműködésével. Az Akciócsoport

elnöke dr. Faragó Péter polgármester. A támogatási kérelem benyújtásának felté-

tele volt egy Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítése, melynek megvalósí-

tása folyamatban van. A megfogalmazott célok megvalósításához 250 millió Ft

támogatási keretösszeget ítélt meg az Irányító Hatóság a Sajószentpéteren

működő intézmények, vállalkozások, civil szervezetek és az önkormányzat

számára pályázati forrásként. Ebből az összegből biztosított a projekt előkészítése

és a munkaszervezet működtetése. A Pátria Akciócsoport a helyi stratégiában 3

beavatkozási területet fogalmazott meg, melyekre 3 helyi pályázati felhívást tett

közzé.

I. Helyi felhívás tárgya

Többfunkciós közösségi tér létrehozása Sajószentpéteren - Kulcsprojekt

Erre a felhívásra Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyújtott be támogatási

kérelmet a művelődési központ udvarán szabadtéri színpad létrehozására, mely

pályázat 85 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A létesít-

mény és ünnepélyes átadása 2019. augusztus 20-án megtörtént.

II. Helyi felhívás tárgya

Közösségi terek fejlesztése Sajószentpéteren

Megpályázható keretösszeg: 44 166 667 Ft volt.

A felhívásra 6 pályázat érkezett.

III. Helyi felhívás tárgya

Közösségi rendezvények támogatása Sajószentpéteren

Megpályázható keretösszeg: 83 333 333 Ft

A felhívásra 13 pályázat érkezett.

A felhívásokra támogatási kérelmet nyújtottak be a városi önkormányzat intézmé-

nyei, helyi vállalkozások, a civil szervezetek, az egyházak és az önkormányzat. A

benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban az Irányító Hatóság valamennyi

pályázatról pozitív döntést hozott és a Támogatói okiratok elkészítése a Magyar

Államkincstárnál folyamatban vannak. A pályázóknál a tervezett közösségi terek

fejlesztése és közösségi rendezvények megvalósítás folyamatban van.



VÁLTSON
SAJÓSZENTPÉTERI
SZÍNHÁZBÉRLETET!

2019/2020.

2019. november 25.

MARC CAMOLETTI: BOLDOG
SZÜLETÉSNAPOT!

avagy
HATAN PIZSAMÁBAN – vígjáték

A PESTI MŰVÉSZ SZÍNHÁZ ELŐADÁSA
Szereplők:

EGYHÁZI GÉZA, NYERTES ZSUZSA,
CSENGERI ATTILA,

LENGYEL ELEONÓRA, BODROGI ATTILA,
FOGARASSY BERNADETT

2020. január 30.

EISEMANN – ZÁGON - NÓTI: HYPPOLIT, A
LAKÁJ

zenés vígjáték
A MANDALA DALSZÍNHÁZ ELŐADÁSA

Szereplők:
BÓDIS GÁBOR, MIKÓ ISTVÁN, SZABÓ

ANIKÓ,
CSERJÉSI BEATRIX, BACSKAI ZSOLT,

KOVÁCS ATTILA…

Az üvegipari kiállítás október 2-a és december 30-a
között látogatható, naponta 9 és 15.30 között, a
Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és

Bölcsőde Kossuth úti épületében.


