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POLGÁRMESTERI ROVAT 
Tisztelt Lakosság! 

A 2022-es év harmadik negyedéve van mögöttünk, 
mely hozott sok jót és számtalan rosszat is telepü-
lésünk életébe. A nyár második hónapjában ismét a 
foci és a könnyűzene rajongói élvezhették a Zsír 
On The Fest programjait a megszépült sportpályán-
kon. A művelődési ház 50 éves születésnapján va-

lamennyi korosztály, de kiváltképp az idősebbek 

hallgathatták újra fiatalságuk kedvenc melódiáit. 
Természetesen a rock és a motorozás kedvelői sem 
maradtak program nélkül. A Kawa Party szervező-
inek jóvoltából augusztusban ismét felbőgtek a mo-
torok Alattyánban. Sajnos az önkormányzatot is 
egyre jobban sújtó gazdasági helyzet miatt a képvi-

selő-testület úgy döntött, hogy ebben az évben a fa-
lunap nem kerül megrendezésre.  Ennek a rendez-

vénynek a költségvetése meghaladta volna a 2 mil-

lió forintot, mely összegből 1,5 millió forint az ön-
kormányzat költségvetését terhelte volna. A fenn-

maradó összeget az alpolgármester asszony, illetve 

jómagam szándékoztuk biztosítani. A jelen hely-

zetben azonban a takarékosság az elsődleges szem-
pont, hogy fel tudjunk készülni a nehezebb időkre.  
Hogy is néz ki jelenleg az önkormányzat kasszája? 

Akik jól ismernek, tudják, hogy mindenben igyek-

szem megtalálni a pozitívumot, de a mostani hely-

zet nem ad okot a derűlátásra.  
Lássuk a tényeket a szeptember közepén készült 
a táblázat alapján!

 

 
Önkor-

mányzat 
Polgármes-
teri Hivatal 

Idősek 
Klubja 

Alattyáni 
Óvoda 

Célhoz kö-
tött 

feladatok 

 

TOP-5.3.1 Helyi közösségek fejlesztése 
Jászapáti járás 9 településének összefo-
gásával 

    2 707 Ft  

 

EFOP-2.4.1 Szegregált élethelyzetek 
felszámolása komplex programokkal 
Alattyánon 

    1 214 196 Ft  

 

EFOP-3.7.3 Egész életen át tartó tanu-
lási hozzáférés biztosítása Jánoshida és 
Alattyán településeken 

    677 393 Ft  

 

TOP-1.2.1 Turizmusfejlesztés János-
hida,Alattyán,Jászalsószentgyörgy tele-
pülésen 

    2 513 576 Ft  

 
TOP-3.2.1 Épületenergetikaii fejleszté-
sek  

    13 379 Ft  

 
VP6 Külterületi helyi közutak fejlesz-
tése 

    1 408 Ft  

 
TOP-2.1.3. Alattyán Község csapadék-
csatornázása II.ütem 

    
256 764 834 

Ft  

 TOP_PLUSZ-1.2.1 Élhető települések     
97 711 385 

Ft  

 
TOP_PLUSZ-2.1.1. Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése 

    
121 654 646 

Ft  

 
TOP_PLUSZ-3.3.1 Gyermeknevelést tá-
mogató humán infrastruktúra fejlesztése 

    
103 443 080 

Ft  

 Óvodai tornaszoba fejlesztése     5 976 990 Ft  

 Szociális tüzelőanyag     - Ft  
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 Polgármesteri illetmény kiegészítés     1 203 339 Ft  

 
Önkormányzati tulajdonban lévő ingat-
lanok fejlesztése 

    - Ft  

 Önkormányzati járdaépítés     344 750 Ft  

 Művelődési ház tetőfelújítás     
19 299 053 

Ft  

 TOP-1.4.1.1-15-JN1-2016      248 550 Ft  

 
Önkormányzat bankszámláinak egyen-
lege 

1 125 252 Ft      

 Helyi adó bevételek számlái 20 217 680 

Ft  
    

 
Polgármesteri Hivatal bankszámlájának 
egyenlege 

 55 694 Ft    1 604 049 Ft  

 
Idősek Klubja bankszámlájának egyen-
lege 

  647 647 Ft    

 
Alattyáni Óvoda bankszámlájának 
egyenlege 

   128 918 Ft   

 
Közfoglalkoztatás bankszámlájának 
egyenlege 

1 145 579 Ft      

 Bérlakás bankszámlájának egyenlege 4 757 750 Ft      

 
Víziközmű bérleti díj bankszámlájának 
egyenlege 

508 121 Ft      

 Önkormányzat pénztár egyenleg 301 775 Ft      

 Közfoglalkoztatás alpénztár 276 820 Ft      

 Polgármesteri Hivatal pénztár egyenleg  15 465 Ft     

 Idősek Klubja pénztár egyenleg   244 215 Ft    

 Alattyáni Óvoda pénztár egyenleg    192 855 Ft   

I.  Egyenleg 2022.09.19-én 
28 332 977 

Ft  
71 159 Ft  891 862 Ft  321 773 Ft  

612 673 335 

Ft  

       

 Várható és tervszerű bevételeink 09.19.-09.30. 

 Térítési díjbevétel gyermekétkeztetés  15 299 Ft      

 Térítési díjbevétel szociális ágazat    169 310 Ft    

 Helyi adóbevétel 200 000 Ft      

 
Állami támogatás a különféle segélyek 
kifizetéséhez 

     

 
Kiszámlázott és továbbszámlázott szol-
gáltatások bevételei 154 881 Ft      

 
Közfoglalkoztatás bér és közterheinek 
finanszírozása (előző havi adat alapján) 758 897 Ft      

 
Átvezetés Közfoglalkoztatás bér és köz-
terheinek finanszírozására 

     

 
Nettó finanszírozás (előző havi adat 
alapján) 9 411 977 Ft      

 Intézményfinanszírozás  2 325 732 Ft  
1 681 054 

Ft  

4 543 905 

Ft  
 

II. Összesen 
10 541 054 

Ft  
2 325 732 Ft  

1 850 364 

Ft  

4 543 905 

Ft  
- Ft  
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 Várható és tervszerű kiadásaink 09.19. - 09.30.-ig  

 
személyi jellegű kiadás (előző havi ada-
tok alapján) 5 059 859 Ft  2 256 661 Ft  

1 291 486 

Ft  

2 746 612 

Ft  
 

 dologi kiadás 8 846 135 Ft  140 230 Ft  
1 450 740 

Ft  

2 119 066 

Ft  
94 603 Ft  

 
segélyek (előző havi adatok alapján, 
friss adat még nincs)      

 
feladatfinanszírozásból adódó elszámo-
lás      

 
Átvezetés Közfoglalkoztatás bér és köz-
terheinek finanszírozására 

     

 Beruházási kiadás  2 000 000 Ft      

 Intézményfinanszírozás 8 550 691 Ft      

III. Összesen 
24 456 685 

Ft  
2 396 891 Ft  

2 742 226 

Ft  

4 865 678 

Ft  
94 603 Ft  

IV: 
Számított pénzforgalmi egyenleg 
09.30.-án (IV.= I.+II.-III.) 

14 417 346 

Ft  
- Ft  - Ft  - Ft  

612 578 732 

Ft  

A táblázatból a leglényegesebb az utolsó sorban 
található 14.417.346 Ft, mely a plusz kiadásunk 
összege. Ez az összeg a be nem tervezett infláció, 
rezsiemelkedés és a VÉCS Kft-ről szóló jogerős bí-
rósági döntésből származik. Azt csak találgatni le-
het, hogy az év végére milyen irányba mozdul el a 

jelzett összeg. A jelenlegi kormányzati intézkedé-
sek olyan szinten ellehetetlenítik az önkormányza-
tok, illetve az Önök életét is, hogy már a kötelező 
feladatellátás is veszélybe került. Bízom benne, 

hogy az önkormányzatok érdekvédelmi szervei rést 
találnak a kormány pajzsán és a segélykiáltások el-
jutnak az illetékesekhez, hiszen az senkinek sem le-

het érdeke, hogy települések önkormányzatai men-
jenek csődbe. Minden önkormányzat, így mi is 
megteszünk mindent, hogy takarékos gazdálkodás-
sal mentsük a menthetőt, de kormányzati segítség 
nélkül nem biztos, hogy talpon tudunk maradni. Bí-
zom benne, hogy az ország kormánya is tisztában 
van a helyzet súlyosságával és kellő odafigyeléssel 
segíti meg a rászoruló településeket. Közös össze-
fogás kell a helyzet megoldásához, hiszen mind-
annyiunk felelőssége a megnyugtató megoldás 
megtalálása. Ebben a helyzetben a kormánynak 
igen nagy a felelőssége, hiszen megítélése a lakos-
ság részéről a kialakult nehéz helyzetben hozott 

döntésein múlik.  
A pályázatok kiírásában holtszezon van, így új 
megnyert pályázat hírével nem szolgálhatok a la-
kosok felé. Jelenleg két pályázat kivitelezése zaj-
lik: a művelődési ház tetőszerkezetének felújítása 
(20 millió Ft), illetve az óvodai tornaszoba kialakí-
tása (közel 6 millió Ft). A második ütemű csapa-
dékvíz elvezetési projekt közbeszerzése már lezaj-
lott, de az infláció miatt plusz forrás igénylése in-
dult el a napokban. Az óvodabővítés és művelődési 

ház energetikai korszerűsítése elnevezésű pályáza-
tok a közbeszerzések előkészítési munkálatainak 

szakaszában vannak.  Felhívom a helyi vállalkozók 
figyelmét, hogy nyílt közbeszerzések lesznek, így 

nagyon örülnék, ha a településen maradnának ezek 
az összegek. Természetesen ez nem jelent részre-
hajlást és előnyt, hisz az törvényileg is tiltott, de a 

helyi vállalkozók megjelenése, részvétele azt tük-
rözné, hogy településünkön is van komoly vállal-
kozói kedv és erő a pályázati részvételhez. A tele-

pülés központjának megújulására megnyert pályá-
zat előreláthatólag később indul, mivel a tervek 
még átdolgozásra várnak. A Magyar Falu Program-

ban járda felújításra megnyert pályázatot társa-
dalmi munkában kellett megvalósítani. Több lakos 
is vállalta, hogy saját ingatlanja előtt elvégzi a fel-

újítást, de külön szeretném megköszönni Kállai 
Vilmosnak, hogy önzetlenül segítette munkatársai-
val a pályázat megvalósulását. A közmunka prog-
ram keretein belül a Gábor Áron utca és a Széche-
nyi István út egy részének útalappal történő ellátása 
valósult meg. Sertésből eddig 40 db-ot értékesítet-
tünk, valamint 35 juhot. Sajnos az idei szárazság 
miatt az elmúlt évhez viszonyított termésünk cék-
lából nagyon elenyésző volt.  Ismét egyre több a 
kóborló eb településünk utcáin. Felhívom a lakos-
ság figyelmét, hogy a büntetések összegét a jogal-
kotók jelentősen megemelték az elmúlt évben! Az 

emelés mértékét már többen megtapasztalhatták. 
Kérek mindenkit a felelős állattartásra! Arra is 

megkérem a tisztelt lakosságot, hogy a szelektív 
hulladéklerakókat rendeltetésszerűen használják, 
azokba kommunális hulladékot ne helyezzenek ki, 
mert illegális szemétlerakásnak minősül, amit a 
törvény büntet! Hogy gondolataimat pozitívan zár-
jam, mindenkit szeretettel meghívok a december 
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16-án megrendezésre kerülő Falukarácsonyra, me-
lyet adományokból valósítunk meg. Bár a szerve-

zés még az elején tart, de a felajánlásoknak köszön-
hetően minden gyereknek lesz meglepetéscsomag.                              
Huszár Arnold polgármester

 
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022: FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT! 

Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyar-
ország teljes népességére és az összes lakására 
kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos 
és részletes képet ad a népesség számáról, de-
mográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, 
iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nem-
zetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakás-
körülményeiről. A népszámláláson való rész-
vételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredmé-
nyei mindannyiunk mindennapjait, jövőjét be-
folyásoló szociális és gazdasági döntések, or-
szágos, regionális és helyi fejlesztések alapjául 
szolgálnak. A Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) minden magyarországi lakcímre szept-
ember utolsó napjaiban postai felkérőlevelet 
küld. Ez nem névre szólóan érkezik a postalá-
dába, a címzésben csak a ház címe szerepel. 
Annak érdekében, hogy a felkérőlevél minden 
háztartásba eljusson, kérjük, még a népszámlá-
lás előtt mindenki gondoskodjon arról, hogy 
háza falán, a kerítésén látható legyen a ház-
szám, hiszen ezzel megkönnyítik a felkérőle-
veleket kézbesítők munkáját. Nagyon fontos, 
hogy a felkérőlevelet mindenki őrizze meg! A 
levélben a népszámlálásról szóló hasznos in-
formációk mellett egy 12 jegyű belépési kód is 
található, aminek segítségével minden háztar-
tás önállóan, interneten keresztül ki tudja töl-
teni a népszámlálási kérdőíveket a népszámlá-
lás honlapján (nepszamlalas2022.hu).  Kérdő-
ívet kell kitölteni mindenkiről, aki Magyaror-
szágon él, azokról is, akik átmenetileg, 12 hó-
napnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak, 
a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 
hónapja Magyarországon tartózkodnak. A nép-
számlálás során a lakáskörülményekről is nyi-
latkozunk. Az ország területén minden  
 lakás,  
 lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,  

 közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló in-
tézmény összeírása megtörténik.  

(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulaj-
donunkban álló, de adott esetben nem lakott, 
üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a 
címre érkezett felkérőlevél alapján.) Minden 

háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi sze-
mélyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakás-
ban laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. októ-
ber 1-jén fennálló állapotot alapul véve kell vá-
laszolni. A népszámlálási kérdőívet önállóan, 
az interneten október 1. és 16. között lehet 

kitölteni, egy, erre a célra létrehozott zárt rend-
szerű, online felületen keresztül, amelybe a fel-
kérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal 
lehet belépni. Mindazok, akik október 16-ig 

online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nye-

reményjátékban vehetnek részt, amelynek ke-
retében az online kitöltési időszak alatt naponta 
5 db, egyenként 100 000 forint értékű ajándék-
utalványt sorsol ki a KSH a kitöltők között. 
Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a ki-
töltést igazoló kódot mindenki őrizze meg, 
mert azzal igazolható, hogy valóban megtör-
tént az online válaszadás, ki lettek töltve a kér-
dőívek. Azokat a háztartásokat, amelyek októ-
ber 16-ig nem élnek az online kitöltés lehető-
ségével, október 17. és november 20. között 
számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten 

rögzítik a válaszaikat. Akik pedig sem online, 
sem számlálóbiztos által nem teljesítik novem-
ber 20-ig az adatszolgáltatási kötelezettségü-
ket, november 21. és 28. között a település 
jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget.   
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Sajtóközlemény  

ZÖLDTERÜLET FEJLESZTÉS ÉS KÖZTERÜLETEK FUNKCIONÁLIS MEGÚJÍTÁSA ALATTYÁN KÖZ-
SÉGBEN  

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00024  

2022/09/16  

Alattyán Község Önkormányzata 2022. január 14-én támogatási kérelmet nyújtott be a TOP_PLUSZ1.2.1-21-JN1 

kódszámú „Élhető települések” című pályázati felhívásra az alábbi címen:  
Zöldterület fejlesztés és közterületek funkcionális megújítása Alattyán községben (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-

2022-00024)  A kérelem 2022. március 28-án pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási szerződés 2022. március 
31. napján lépett hatályba. A támogató a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító 
Hatósága. A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 99.997.385.-Ft, mely az Európai Regionális Fejlesztési Alap-
ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra.  
 

A projekt elődleges megvalósítási helyszíne: 5142 
Alattyán, Szent István utca 5 hrsz. Jelen projekt át-
fogó célja az egységes utcakép létrehozása, a zöld-
felületek minőségének és mennyiségi arányának ja-
vítása, valamint a településközpont közterületeinek 

funkcionális megújítása. A koncepció kialakításá-
nál alapvető cél a közlekedési kapcsolatok rende-
zése, a meglévő burkolatok felújítása mellett a hi-
ányzó térszerkezeti kapcsolatok megteremtése, a 
kiteresedő parkrészletek feltárása, közlekedési 
rendszerbe történő bevonásuk és a településköz-
pont egységes zöldfelületi arculatának megterem-
tése. A település turisztikai látogatottsága folyama-
tosan emelkedik. Az önkormányzat a meglévő lát-
ványosságok mellé igyekszik több kulturális látni-
valóval bővíteni az idelátogatók programját. A pro-
jekt keretében a mai kor igényeinek megfelelően 
QR kódok kerülnek kihelyezésre a községben.  
 

 

 

A különböző pontokra kihelyezett QR kódok lehe-
tőséget adnak a településre látogatóknak, hogy ak-
tuális információhoz jussanak a múzeumok, tájház, 
templom és egyéb látványosságokról. A település 4 
helyszínen kerül kihelyezésre egy-egy tábla, mely-
ről a beolvasott QR kódok az önkormányzat hon-
lapján tárolt információkra irányítják a látogatókat.  
A fejlesztés eredményeként 4 db gépjármű forgal-
mat lassító fekvőrendőr kerül kihelyezésre a jövő 
lakosságának védelme érdekében. Projekt kód-
száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00024 

Projekt-megvalósítás tervezett befejezése: 
2025.03.31.  A projekt tervezett összköltsége: 
99.997.385.-Ft  A projekt elszámolható összkölt-
sége: 99.997.385.-Ft A támogatási intenzitás: 100 
%  Kedvezményezett: Alattyán Község Önkor-
mányzata, 5142 Alattyán, Szent István tér 1.    
A projektről bővebb információt a www.palya-

zat.gov.hu oldalon olvashatnak.

Sajtóközlemény 
ÓVODA BŐVÍTÉSE ALATTYÁNON  
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00005  

2022/09/21  

Alattyán Község Önkormányzata 2022. január 13-én támogatási kérelmet nyújtott be a TOP_PLUSZ3.3.1-21-JN1 

kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra az alábbi címen: 
Óvoda bővítése Alattyánon (TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00005)  

 A kérelem 2022. március 24-án pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási szerződés 2022. március 31. napján 
lépett hatályba. A támogató a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága.  
A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 110.037.730.-Ft, mely az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és 
hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra.  

A projekt megvalósulási helyszíne: 5142 Alattyán, Szent 
István út 12. (852 hrsz.)  Jelenleg az Alattyáni 
Óvoda 75 férőhelyes, beruházásunk során 25 fővel 
fog bővülni óvodánk férőhelykapacitása. E beruhá-
zás során létrehozunk egy új csoportszobát a hozzá 

szükséges infrastruktúra kialakításával. A beruhá-
zás az óvoda területén található, önkormányzati tu-
lajdonban lévő régi, korszerűtlen épületben fog tör-
ténni. Kialakításra kerül továbbá a csoportszobák-
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hoz tartozó 1 db öltöző és mosdó helyiség. Ezenkí-
vül az óvónők és dajkák számára egy öltöző és 
mosdó helyiség, a szülők számára egy mosdó kerül 
kialakításra, illetve egy tálalókonyhát is biztosí-
tunk. Az új 25 férőhelyes csoportszoba eszközeit, 
illetve a felújítandó épületben a tálaló elengedhe-
tetlen eszközeit is e projekt keretében kerül beszer-
zésre. A meglévő gépkocsi behajtót felújítjuk és 
mellé 3 db új gépkocsi parkoló kiépítésére kerül 
sor, továbbá a beruházás során a telken belüli jár-
dák, közlekedő utak akadálymentesítésre kerülnek.  
A fejlesztéseredményeként a tervezett bővítés mel-
lett az összevont telek átjárhatósága biztosított, 
amellyel a jelenleg meglévő játszóudvar mérete is 

jelentősen bővül, biztonságosan elkerítetté válik. A 
fejlesztés során az optimális hőszigetelt épületbu-
rok kialakításra kerül a korszerű épületgépészeti és 
épületvillamossági rendszerek alkalmazásával.  
Projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-

2022-00005 Projekt-megvalósítás tervezett befeje-

zése: 2023. november 30. A projekt tervezett össz-
költsége: 110.037.730.-Ft A projekt elszámolható 
összköltsége: 110.037.730.-Ft A támogatási inten-
zitás: 100 %  Kedvezményezett: Alattyán Község 
Önkormányzata, 5142 Alattyán, Szent István tér 1.   
A projektről bővebb információt a www.palya-
zat.gov.hu oldalon olvashatnak. 

Sajtóközlemény 
A MŰVELŐDÉSI HÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE ALATTYÁNON  

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00023  

2022/09/16  
Alattyán Község Önkormányzata 2022. január 14-én támogatási kérelmet nyújtott be a TOP_PLUSZ2.1.1-21-JN1 

kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra az alábbi címen: A mű-
velődési ház energetikai korszerűsítése Alattyánon A kérelem 2022. március 24-án pozitív elbírálásban részesült, a 
Támogatási szerződés 2022. március 31. napján lépett hatályba. A támogató a Pénzügyminisztérium Regionális Fej-
lesztési Operatív Programok Irányító Hatósága.  
A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 124,39 millió Ft, mely az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és 
hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra.  
  

Alattyán Község Önkormányzata a jelenlegi gazda-

sági helyzetben igyekszik rendszeres kiadásait rö-
vid távon racionalizálni, stabilan csökkenteni. A 
helyi intézmények fenntartása kiemeleten magas 
terhet ró a hazai önkormányzatok költségvetésére, 
kiváltképp a téli időszakban. Ezt felismerve az Ön-
kormányzat évek óta keresi és él a fejlesztési és pá-
lyázati lehetőségekkel. Ennek köszönhetően a tele-
pülésen a művelődési ház immár az egyetlen olyan 
intézmény, amely komolyabb korszerűsítésen, fel-
újításon nem esett át az utóbbi években. Az illem-
helyek kivételével minden több, mint 40 éves. Az 
épület magas kihasználtsága, a település életében 
betöltött szerepe, és a jelenlegi elavult állapota 
együttesen eredményezik a szükségtelenül magas 
költségeket. Mindemellett a település elkötelezett a 
megújuló energiaforrások hasznosításának propa-
gálásában és lehetőségeihez mérten kiveszi részét a 
környezettudatos megoldások alkalmazásában is. 
A projekt átfogó céljai: Utólagos külső fal hőszige-

telése, Padlásfödém hőszigetelése, Pincefödém hő-
szigetelése, Nyílászárók cseréje, Fűtési rendszer 
korszerűsítése levegő-víz hőszivattyúval, bivalens 
rendszer, Napelemes rendszer telepítése, Akadály-
mentesítés. A projekt megvalósulási helyszíne: a 
település Művelődési háza (5142 Alattyán, Kos-
suth Lajos utca 10/A, 338 hrsz.) A fejlesztés ered-
ményeként az érintett épület a megújuló energia-
forrásokat hasznosító technológiák alkalmazása ré-
vén a fenntartási kiadások idővel minimalizálód-
nak, az így megtakarított pénzügyi források pedig 
egyéb fontos fejlesztési célokra lesz fordítható.  A 

projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében 
valósul meg. Projekt-megvalósítás tervezett befeje-
zése: 2023. december 31.  A projekt tervezett össz-
költsége: 124,39 millió Ft A projekt elszámolható 
összköltsége: 124,39 millió Ft A támogatási inten-
zitás: 100 %  Kedvezményezett: Alattyán Község 
Önkormányzata, 5142 Alattyán, Szent István tér 1.    
A projektről bővebb információt a www.palya-
zat.gov.hu oldalon olvashatnak. 

  

Tisztelt Lakosság!  
Számtalan bejelentés és pa-
nasz miatt az Alattyán Köz-
ség Képviselő-testülete, Pol-
gármester Hivatal minden 

dolgozója az utóbbi pár hónapban azon mun-
kálkodik, hogy a temető törvényes működteté-
sét biztosítsa. A korábbi évek elégedetlensége 
miatt a testületi tagok a polgármesterrel úrral 
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közösen az előző szolgáltatóval a szerződés le-
járta után nem kötött szerződés, új szolgáltóval 
kívánta ellátni a temetkezési szolgáltatást. Be 
kell látnunk, hogy ez nem igazán váltotta ki a 
hozzá fűzött reményeket, ezért ismételten 

megoldást keresünk, hogy minden elhunyt 
megkapja a neki járó végtisztességet és a hoz-
zátartozók méltón vehessenek búcsút szerette-
iktől. A képviselő-testület pontról pontra meg-
tárgyalta a temetővel kapcsolatos kérdéseket és 
meghozta döntését, melynek rendeletbe, hatá-
rozatba foglalása tart, kihirdetése hamarosan 
megtörténik. Addig is felhívom mindenki fi-
gyelmét, hogy az Alattyán Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének a temetőkről 
és a temetkezésről szóló 7/2013. (III. 19.) 
számú önkormányzati rendeletében foglaltakat 
szíveskedjenek betartani: 

4. A temető üzemeltetése 

5. § (5) Az érintettek a sírok gondozását, dí-
szítését szabad belátásuk szerint végezhetik. 
Ezen kívül minden temetői tevékenységet be 
kell jelenteni a temető fenntartójának. (Pad 
elhelyezése, fa ültetése stb.) 
(6) A temetőben munkáját végző vállalkozó 

(kőfaragó, kertész, temetkezési szolgáltató 

stb.) tevékenysége során az e rendeletben fog-
laltakat köteles betartani:            
            a) tevékenységük gyakorlása során a 
temető-látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthe-
tik, a szomszédos sírokban, a temető infra-
strukturális létesítményeiben kárt nem okoz-
hatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem za-
varhatják,            

       b) építőanyag bevitelét a temetőbe, a 
munkavégzés megkezdését kizárólag a fenn-
tartó hozzájárulásával lehet megtenni, 
c) a munkát végző a munkavégzéssel kap-
csolatban keletkezett hulladékot köteles a 
temető területéről külön felszólítás nélkül 3 
napon belül eltávolítani.  

A fentiek értelmében (korábban egy jó bevált 
gyakorlat volt) minden a temetőben végzett 
munkát (síremlék készítése- és felújítása 
stb.) fenntartó önkormányzat hozzájárulá-
sával történhet, ezért a Polgármesteri Hiva-
talba be kell jelenteni.  

Türelmüket és együttműködésüket megköszö-
nöm. 

Tisztelettel: Szabó László Csabáné  
alpolgármester   

 

ÓVODAI PERCEK 

A nyári élet az óvodában sok programot, 
lehetőséget nyújtott a gyermekek számára. Az 
óvodakert kialakításával mindennapos 
tevékenységekre nyílt lehetőség. A tavasz 
folyamán paradicsomot, zöldbabot, karalábét 
ültettünk a kertbe. Folyamatos gondozásukra 
nyáron is bevontuk a gyermekeket: együtt 
locsoltuk, gondoztuk őket, valamint mindennap 
érdeklődve vártuk, vajon megkóstolhatjuk-e már a 
magunk termesztett növényeket.  A kánikula alatt 
vizes programokban is szívesen vettek részt a 
gyerekek: vízi pisztollyal jégtömböt olvasztottak- 

életre keltették a megfagyott állatokat, horgásztak, 
célba lövő versenyt rendeztek, vizes 

sorversenyeken mérték össze tudásukat. Egyik 

délelőtt a kalandparkba is elsétáltunk, 
megismerkedtünk az ott lévő játszótéri játékokkal. 
Óvodánk folyamatos sikereket ér el a 
pályázatokon. Az Óvodai Alapozó Program 

keretében kerti szerszámokat, locsolókannákat, 
bogárvizsgálót, komposztálót, vetőmagokat kapott 
az óvodakert. A Jane Godall nyomában 

környezeti nevelési pályázatunkat is sikeresen 
bírálták el. Néphagyományokkal a boldog 
jövőért pályázaton 100.000Ft-ért bábokat, 
250.000Ft-ért eszközöket (nemez, szövőkeret, 
népiszoknyához anyagok, fonalak, stb..) 

vásárolhatott az óvoda. Jelenleg elbírálás alatt áll a 
Pro Filii Alapítvány pályázata, melyben 
játszótéri- udvari játékokra pályáztunk 4.000.000Ft 
összegben. 
A nyári nyitva tartás zavartalanul működött az 
augusztus végén elkezdődött felújítás ellenére, 
azonban szeptember elsejétől csak a dolgozó 
szülők gyermekeit tudja fogadni intézményünk. 
Nagyon köszönjük a szülők együttműködését, 
valamint megértését. Az óvodában- pályázati 
erőforrások biztosítása által- egy tornaszobát 
szertárral, továbbá egy irodát alakítanak ki. 
Jelenleg az óvodban minden csoport maximális 
fővel működik, bízunk benne, hogy mihamarabb 
elkészülnek a munkálatok, és a gyermekek 
birtokba vehetik ismételten az óvodát.  
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AZ IDŐSEK KLUBJA HÍREI 

Akadálymentesített, felújított intézményünk 
továbbra is várja munkanapokon, 7:30-16:00 

óra között azokat, akik közösségben, tartalma-
san szeretnék eltölteni a mindennapjaikat, akik 

szeretnék szellemi, testi frissességüket meg-
őrizni, szeretnének programokban részt venni, 
egy közösséghez tartozni. A körülöttünk zajló 
növekvő energia- és nyersanyagárak ellenére a 
nappali ellátás ingyenes, és tagjaink az ebédet 
is kedvezményesen vehetik igénybe. Segítünk 
az egészségügyi alapellátás, és szakellátás 
igénybevételében is, illetve igény szerint hiva-
talos ügyek intézésében, bevásárlásban, tisztál-
kodásban. A nyári nagy forróság miatt prog-

ramjaink beltéren zajlottak, és előnyben része-
sítettük a gasztronómiai élvezeteket. Sütöt-
tünk-főztünk: tököt, pogácsát, lepcsánkát, csir-
kepaprikást, melyben időseink tudásukkal, és 
szorgos munkájukkal is segítették a finomsá-
gok elkészítését. Horváth Gyula gitárjával és 
énekével szórakoztatta az időseket, amit ez-
úton is köszönünk! A Jánoshidán megrendezett 
Jász Világtalálkozón képviseltük Alattyánt, 
ahol a helyi Cammogó Gyalogló Klubbal is sé-
táltunk. Ellátottaink közül Kádas Jánosné Ju-
lika, Sós Lászlóné Piroska, és Csoma Jánosné 
Ilonka születésnapját ünnepeltük. A szép időt a 
Nagykátai Strand- és Gyógyfürdőben búcsúz-
tattuk. 

ő ő
 

      

 

„ARANYALKONY” NYUGDÍJAS KLUB NYÁRI ESEMÉNYEI 

Szerencsére nem voltak a nyáron korlátozások, így 

a testvértalálkozót meg tudtuk rendezni.   2022. jú-
lius 09-én Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Szász-
berek nyugdíjasait látta vendégül az „Aranyal-
kony” Nyugdíjas Klub. 114 fővel ünnepeltünk 

együtt, a műsort a klubok szolgáltatták.   A Műve-
lődési Ház 50 éves évfordulóján a Táncos lábú ma-
mik is színvonalasan helyt álltak. Ennek híre Tisza-
sülybe is eljutott. A Táncos lábú mamik fellépési 
meghívást kaptak Tiszasülybe az egyesületi nap és 
az elszármazottak találkozójára. Nagy sikert arat-
tunk műsorunkkal. Kirándulást szerveztem a Nyír-
ségbe szeptember elején, melyen 30 fő vett részt.  
Az első nap Máriapócson néztük meg a Könnyező 
Szűzanya kegyhelyét. Következő állomásunk   
Nyírbátor   volt,   ahol   a Római  Katolikus  Mino-
rita  Templomot, a Báthori Várkastélyt, és a  Refor-

mátus  Templomot  a  fa haranglábbal csodálhattuk 

meg idegenvezetők segítségével majd szálláshe-
lyünkre Mátészalkára érkeztünk. Második napon 
Nagyaron már várt az idegenvezető, aki nagy 
örömmel-tisztelettel  fogadta  a  csoportot a Luby-

kastélyban. Élménydúsan mesélte el a Luby-család  
történetét, a  csodaszép   rózsakertben körbe vezet-

tet bennünket, ebédre kemencében sült kenyérlán-
gossal várták a csoportot. Nagyar Szatmárcseke 
felöli szélén, egy faragott székelykapun át   értünk   
a   gondozott   ligetben   álló   Petőfi-fa    kiszáradt 
állapotában is monumentális törzséhez, ahol az író 
megírta a Tisza  című  versét.  Tovább haladtunk 

Szatmárcsekére, ahol sorokba rendezve több mint 
600 tölgyfából faragott sírjel áll, Európa-szerte 

egyedülálló a csónakos-fejfás református temető-
ben. Itt található Kölcsey Ferenc síremléke. Élet-
művének nagy részét itt alkotta: 1823. január 22-
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én itt írta a Himnuszt. Túristvándiba érve megnéz-
tük a ma is működő ősi malmot. A Felső-Tisza vi-

dék büszkesége, népi stílusban épült szerkezetével, 
három alulcsapós vízikerekével egész Közép – Eu-

rópában ritkaság számba megy. (Be is indították.)  
Tiszacsécsén megnéztük Móricz Zsigmond Emlék-
házát. Harmadik nap ellátogattunk Tákosra a 

Felső-Tiszavidékének egyik legszebb templomá-
hoz, ami magyarországi építészet gyöngyszeme a 

„mezítlábas    Notre Dame”, a tákosi református  
templom, mellette a fa harangtornyot az 1980-as 

években   eredeti   rajzok   alapján   építették   újjá.   
Csarodán református templom az ország egyik leg-
ismertebb középkori műemléke. Vaján található 
térség egyik legszebb, legértékesebb reneszánsz 

várkastélya az egyik legrégebbi nemesi család a 
Vay família ősi fészkében, ahol felelevenítik a Rá-
kóczi - szabadságharcot és  korát.  Negyedik napon 

indultunk haza, és útba ejtettük Kállósemjént. A 

Kállay család egykori birtokközpontjában álló, ba-
rokk stílusban épült nemesi udvarház a 2015–ös 
felújítás óta régi pompájában ragyog, falai között 
színvonalas kiállítás található.  Következő megál-
lónk Nyíregyháza volt, ahol idegenvezető segítsé-
gével megnéztük a város nevezetességeit. Kétórai 
séta után indultunk haza.  Élményekben gazdag ki-
ránduláson vett részt a csoport, remélem mindenki-

nek sikerült szép újdolgokkal gazdagodni!                       

  

Móczó Vilmosné 
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A szél, mintha egy régi Vivaldi műből suhant volna 
közénk, az öreg Szent Mihály templom körüli fur-
csán görbülő  közök mélyéről, csavarogva, bukfen-

ceket hányva, hangos dicsértesséket köszönve 
hetykén meglebbentve a miséről igyekvő asszo-
nyok komoly szoknyáját és a férfiak kalapját és 
máris  tovább- szökött a felvégi iskola felé.A ker-
tekben elszórva nagyhasú tökök szunnyadoztak,  
belsőjükben híven őrizve a nyár  melegét ... A Kis-

kertben kosarakba szedték a duráncai, a besztercei 
a nagyszemű mézédes "veres"szilvát és a "fosókát" 
amiket egykoron még  a jó öreg Jusztus kanonok 
telepített és amik éppúgy elporladtak az időkben 
mint Ő.. A szilvák böcsületes nevét már csak azok 

az öreg magyarok ismerték, akik régen átköltöztek 
a "Stiglinckertbe" a vadgesztenyefák alá.. A szeke-

rek marharépával, kukoricával, kukoricaszárral 

megrakva, zörögtek a Berki úton, vagy a Nagyállás  
felől,  vagy a  széles Marhajáráson a falu felé  las-
san, meggondoltan, mert azon időkben még más-
ként jártak az órák másként jártak a felhők, a Mátra 
is minha közelebb lett volna, és a halmokról hét 
büszke jász falu még büszkébb tornyát is megszá-
molhatták a jószemű  gyerkőcök. A határban bi-
zony nemcsak tornyokat nemcsak falvakat látott az 
ember gyereke, hanem bombatölcséreket is a hábo-
rúk gyászos emlékeit, amik sokáig - túl sokáig - 

emlékeztették a jámbor embereket a gyászra, az ér-
telmetlen gyászra, szerte a világban. De friss fű sar-
jad az ó-sírhanton és emlékké olvad a harc is me-

lyet őseink vívtak -ahogy azt költőink megénekel-
ték egykor. Mert bizony mondom néktek, Ezért 
vannak, Ezért kellenek a költők.  Mindenkor, min-

den időben. Bizony, bizony így van ez jó uraim... 

 

IDŐSEK VILÁGNAPJA 
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyil-

vánította október 1-jét AZ IDŐSEK 
VILÁGNAPJÁ-vá. Napjainkban kb. 
600 millió hatvan év feletti személy él 
a világon, számuk 2025-re akár meg 
is kétszereződhet. 
 

Alattyán Község Önkormányzata 
tisztelettel és szeretettel várja az érin-
tetteket 2022. október 8-án 14 órakor 
a helyi művelődési házba az „Idősek 
világnapja” alkalmából megrende-
zésre kerülő ünnepi műsorra. 
 

 

 

 

 

NEMZETI ÜNNEP: OKTÓBER 23 
1989. október 23. óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon. 
Az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-

es kikiáltásának napja, melyet az 1990. évi XXVIII. törvény iktatott a nem-
zeti ünnepek sorába. Az 1956-os forradalom Magyarország népének a 
sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folyta-
tott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeg-
határozóbb eseménye volt. Az Alsójászsági Gerevich Aladár Általános Is-

kolai Tagintézmény a sokéves hagyománynak megfelelően az idei évben 
is ünnepélyes keretek között emlékezik meg az eseményről 2022. október 
21-én 12 órakor az általános iskola tornatermében. Az ünnepi műsorra 
várják szeretettel a megemlékezni vágyó érdeklődőket.  
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