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          Tisztelt polgártársak, barátaim! 
 

          Karácsony és szilveszter hangulata már lecsengőben van, új naptárat nyitottunk mérlegre tesszük tavalyi 

sikereinket ill. sikertelenségeinket és különböző fogadalmakat teszünk magunknak az új évet illetően. 

A 2022-es év olyan év volt, mely újabb kihívások elé állított minket. Nem csak mindennapi örömeinket és 

gondjainkat élhettük meg, de belekóstolhattunk a nem kedvező politikai és az ezzel összefüggő energetikai , 

gazdasági krízis keserű ízébe is. Úgy gondolom mindnyájan igyekeztünk megállni eme nehéz időbe helyünket 

akár a munkahelyi, családi és egyéni területen. 

Községünk is megélte mindennapjait azok nehézségeivel együtt, de örültünk a sikereknek is. Némelyek 

láthatóak és nem kerülte el figyelmüket, mások észrevehetetlenek és talán nem is tudatosítják őket. 

 Helyesnek tartom, hogy a község polgára betekintést nyerjen minden tevékenységünkbe, a községben történő 

változásokba vlmint. problémáinkba egyaránt. Ezért is szerkesztjük meg minden évben a község évkönyvét 

és juttatjuk el Önökhöz. 

A 2022-es év községünkben változásokat hozott. Rögtön év elején változás következett be a polgármesteri 

szék betöltésében, majd az őszi helyi választások is fordulatot hoztak. 

Minden nehézség ellenére azonban pozitívan értékelem a község elmúlt évi tevékenységét. Engedjék meg, 

hogy egy pár szóval ismertessem Önökkel: 

 A stratégiai tervezés eredményeképpen elérhetővé válnak az állami és úniós támogatások 

- kidolgoztuk a község gazdasági fejlesztésének tervét a 2027-es évig, mely feltétel az állami és úniós 

eszközök felhasználásához 

- együttműködünk az UMR RS stratégiai tervezetének kidolgozásában, mely Rimaszombat és 16 község 

területi fejlesztésének megvalósítására irányul. 

- mikrorégión belül is együttműködünk , tagjai vagyunk a MAS Cerová vrchovina-nak, mely a 

vidékfejlesztésre irányuló program 

 Biztosítjuk a község rendbentartását 

- szennyvíztisztító rendszer – csővezetékcsere, tetőszerkezet,  

- halottasház – tetőszerkezet és nyílászárók cseréje , esővízelvezetés 

- a magyar alapiskola rekonstrukciója  

- a megvilágítás felújítása az iskolai étkezdében 

- a községi traktorhoz pótkocsi és kaszálószerkezet vásárlása 

 Törődünk a község tisztaságával és biztonságossá tételével 

- a temető területén a sírok épségét és emberi életeket veszélyeztető fák kivágása 

- topolyafák metszése a főút mentén, mely munkálatok még folytatódni fognak., a topolyafák nem 

vágódnak ki teljesen, mert nem községi területen nőnek 

- Močiar – hulladékbegyűjtésnél matrica használata 2022. májusától 

- illegális hulladéktelep felszámolása, mely minden évben problémát okoz 

Felhívom a lakosok figyelmét, ne szennyezzék lakóterületeinket, hisz a hulladék rendszerezés szerinti 

raktározása községünkben biztosítva van. Ha tudomásuk van ilyen cselekedetről, kérem értesítsék a község 

vezetőit, nem a médiát, mivel ha nyilvánosságra kerül az ilyen szabálysértés, a községet pénzbeli büntetésre 

ítélik, mely összeget bölcsebben is felhasználhatunk. 

 Fenntartjuk a község lakosai számára a kulturális és közösségi élet lehetőségeit 

- közösségi alkalmaink: falunap, kirándulás Egerbe, falubál, idősek napja, Mikulás a gyerekeknek 

- a községről szóló könyv tartalma is teljessé vált, így mindnyájunk örömére ebben az évben 

nyomtatásra kerül 

 Újítások községünkben  

- az útburkolat felújítására, iskoai étkezde és a magyar iskola közötti járda vlmint a községháza előtti 

járda rekonstrukciójára irányuló tervezet elkészítése 

- a Rimszombat felé vezető úton lévő buszmegálló rekonstrukciója sajnos nem valósulhat meg, mivel a 

rá szánt összeget Szlovákia belügyminisztériuma Ukrajna megsegítésere utalta át 

- tervezet adódott be a községi hivatal, a sporttestület épületének, az óvoda és iskoai étkezde 

nyílászáróinak cseréjére vlmint illemhely létesítésére a községháza épületében 
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- tervezet adóott be „A falu megújulása“ címen, mely célja a községben, Jánošíky-n, Močiar-on hulladék 

szeparálására kialakítandó területek létrehozása 

- az alsó Močiar területén ivóvízellátásra készült tervezetnél jelenleg az építkezési engedély jóváhagyása 

folyamatban van 

Pályázatok – igyekszünk minden meghirdetett pályázatba bekapcsolódni, akár állami vagy úniós támogatásról 

van szó. Ehhez megfelelő felkészültséggel, ismeretekkel kell rendelkeznünk, mert a kiírt pályázatok 

elkészítése rendkívül igényes feladat. Ám úgy tűnik ez az egyetlen járható út, mely a község fejlődéséhez 

vezet. 

Remélem Önök is, polgártársak  megelégedettséggel élték meg a községünkben történő változásokat, hisz 

mindent megteszünk azért, hogy községünkben az élet minél élhetőbb legyen. 

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki az elmúlt évben hozzájárult községünk problémamentes 

működéséhez, fejlesztéséhez - mégpedig a község dolgozóinak, képviselőtestületének, az oktatási 

intézmények almazottainak, odaadó polgárainknak, vállalkozóinknak, cégeknek, érdekközösségekn valamint 

mindenkinek, aki részt vett községünk fejlesztésében, felvirágoztatásában, életbentartásában. Ebben az évben 

is rengeteg a tervünk. Sok a megoldandó feladat.  Ám a költségvetés csökkenése és az energiai kiadások 

növekedése fékezhetik a község fejlődését, megvonásokkal járhat. Ezt elkerülendő igyekeznünk kell a  

lehetőségek effektív kihasználására, hogy „túlélhessük” eme nehéz időszakot. 

Ezért partnereinkkel együttműködve csökkenteni kell energetikai igényünket vlmint alternatív 

energiaforrásokat és egyébb lehetőségeket kell keresni anyagi források biztosítására. 

Ehhez erőfeszítésekre, munkára, jelentős egyeztetésekre, tervezetek megírására, mindenekelőtt azonban 

jóakaratra és együttműködésre lesz szükségünk. Ezért kérem Önöket, ne maradjanak könnyelműek a 

községünkben történő eseményekkel szemben. Járuljanak hozzá  életünk jobbátételéhez, úgy mint eddig is 

tették. Meg vagyok győződve róla, hogy az ily együttműködés meghozza gyümölcsét és községünk számára 

előrehaladást jelent. 

Tisztelettel fogadom a lakosság ötleteit, javaslatait és jószándékú hozzászólásaikat. 

Az új év egy új könyv, melyben megvan a lehetőségünk megírni saját történelmünket, újabb fejezetet nyitni a 

község életében. A toll a mi kezünkben van. 

 

Terveink erre az évre: 

- vízvezeték Močiar-on 

- a község főúti járdáinak rekonstrukciója 

- a hulladékgyűjtés új rendszerének bevezetése QR kódok alapján 

 

Végül kívánom, hogy az új évben legyen életünk minden lépte sikeres, sok boldogságot, bő 

egészséget, jó szerencsét és minden jót mit szívünk kíván.              
                                                                                        

                                                                                      Roman Uhrin – polgármester  

 

                                                                     

 

 
 

 

 
A község képviselőtestülete: 

Balról – Peter Fülöp, Tomáš Bozó, Ing. Peter Kovács, 

Mgr. Beáta Fülöpová, Stanislav Krahulec, 

Ivan Cerovský,   Alexander Nagy 

 

A község polgármestere: Roman Uhrin 
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Fényképalbum: 

Falunap 2022 - kultúrműsor: Čerenčianka énekcsoport, Háj folklórcsoport – Rimaszombatból, Sendreiovci-

Kokava, harmónikások, Gebera és vendégei, a jánosi COOL együttes, Exil gyüttes Nagyszombatból. 

Kiegészítő programok: alkotóműhely gyerekeknek, ugrálóvár, trampolin, vattacukor, pónilovaglás. 
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    Idősek napja – vendég: Gizka Oňová 

 

 
 

  
 

Mikulás :  
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      Lakosság :  
 

        2022. december 31-ével: 

                                                                                    férfiak                    nők  

Összesen                                        1 408                       694                      714 

Külföldiek állandó lakhellyel           4                           3                          1 

                                                          __________________________________ 

 Összesen :                                     1  412                       697                      715                

 

Állandó lakhelyre bejelentkezők száma: 43 

Kijelentkezettek: 22 

Született: 9 

Elhunyt: 12 

Lakhely szerinti lakosság 2021. november 30-ig:  

 

  január 

1-vel 

 

állandó 

lakhelyre  

bejelentkezők 

állandó 

lakhelyről 

kijelentkezők 

születettek 

  

elhunytak 

 

december 31-ig 

+ külföldiek 

Jánosi 1 098 12 7 9 11 1101  +1 

Jánošíky    108    1 1   108   +3 

Močiar    137 26  3 1          161 

Ilona-Petruš     38               38 

Összesen 1 381 38 11 11 11 1408  +4 

 

Kor szerint: 

gyermek 6 éves korig .......................................................................... 96 

gyermek 6 – 15 éves korig  ................................................................147 

ifjúság 15 – 18 éves korig ....................................................................82 

aktív lakosok 18 – 65 éves korig ... 909  ebből férfi     466 

                                                                            nő       443 

65 – 80 közöttiek ...........                    180 ebből férfi     94 

                                                                             nő        86 

80- 90 év közöttiek  ......................       29  ebből férfi    10 

                                                                                 nő    19                                                                                           

90 felettiek  ............................................3 ebből férfi       1 

                                                                               nő        2 

- a legidősebb férfi lakosunk  91 éves 

- legidősebb női lakosunk szintén  91 éves 

2022-ben 12 házasság köttetett és 1 válásra került sor. 

 

                                                                                                                              Edita Čuvajová 

 

 

 

A községi hivatal alkalmazottai az elmúlt évben 261 aláírást hitelesítettek, mely 129-cel kevesebb, mint az 

előző évben és 131 dokumentumot hitelesítettek, mely 39-cel több, mint 2021-ben. A község dolgozói ezáltal 

is segítették a község lakosait hivatali intézkedéseinek megvalósításában. Továbbá 66 bírálatot dolgoztak ki 

a rendőrség, bíróság vlmint egyébb végrehajtószervek számára, mely 28-cal több mint az elmúlt évben. 

A házak, hétvégi házak, egyébb ingatlanokra 26 új számjegyzéket adtunk ki. 

                                                                                                                            

                                                                                                                              Katarína Uhrinová  
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        A község gazdálkodása 2022-ben 
 

          A község gazdálkodásának alapja a költségvetés, mely a község képviselőtestületének jóváhagyása előtt 

nyilvánosságra kerül. 

A 2022-es költségvetés 2021. december 7-én került jóváhagyásra a községi hivatal 283/221-es számú 

határozatában. Az év során a költségvetés a különböző helyzetekből adódóan 4x lett módosítva. 

 

 2022-as költségvetés 

 

Megnevezés érték €-ban 

Általános bevételek 675 595,63 

Általános kiadások 647 683,21 

Általános költségvetés összegzése   27 912,42 

  

Tőkebevételek                   0 

Tőkekiadások    121 265,41 

Tőkeköltségvetés összegzése  - 121 265,41  

  

Pénzügyi műveletek-bevétel 117 753,92 

Pénzügyi műveletek-kiadás   23 400,00 

Pénzügyi műveletek összegzése   94 353,92 

  

Teljes bevétel : 793 349,55 

Teljes kiadás :  792 348,62 

Elszámolás - többlet     1 000,93 

 

A 2022-es évi gazdasági és költségvetési elszámolás jelenleg folyamatban van. A község gazdálkodásának 

végleges eredményeit a költségvetés elszámolása végeztével hozzuk nyilvánosságra, melyet 

a képviselőtestület kiértékel. Az eddigi eredményekből feltételezhető, hogy a község általános bevétele 3%-

kal nőtt, az általános kiadások 1%-kal nőttek, tőkebevétel nem volt, a tőkeberuházást pedig 91%-ra merítettük 

ki. A pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait teljes mértékben teljesítettük. Az elszámolás végén 

feltételezhető, hogy a tavalyi költségvetést többlettel zárjuk. 

A tőkeberuházások közt szerepel a halottasház tetőszerkezetének (23 231,-€) és nyílászáróinak cseréje 

(27 546,-€). 

A különböző pályázatokba 4 113,- €-t fektettünk be: 

● pályázat a község járdáinak felújítására (3 840,-€) 

● vízvezetékrendszer Močiaron (273,- €) 

Befejeztük Močiar-on az A,C,C1,C3 vízvezetékrendszert (2 440,-€) 

A község traktorának munkálataihoz utánfutót és kaszálógépet biztosítottunk (50 229,-€) 

A község megvilágításába 856,- €-t fektettünk. 

A teljes tőkeberuházás 108 414,-€-t foglal magába. 

A pénzügyi műveletek bevételeit az előző évi nem kimerített pénzügyi eszközök alkotják, mégpedig az állami 

költségvetés, a „Slovenská prenosová elektrizačná sústava“ pénzügyi eszközeiből és saját forrásból. 

2022-ben nem vettünk fel újabb hitelt. A községnek még 38 286,-€  tartozása van, melyet az útburkolat 

felújítására vett fel még 2009-ben, lejárati ideje: 2024. 

A község költségvetésének végelszámolását idővel megtekinthetik a község weboldalán ill. 

a www.registeruz.sk oldalon. 

A község költségvetésével való gazdálkodást és az éves elszámolást minden évben egy független számvevő 

vizsgálja felül (Ing. Krczagová). 

 

                           Edita Čuvajová  

 

 

http://www.registeruz.sk/


8 

 

 

A község főellenőrének tevékenysége 

 
Az ellenőrzés fő célja felügyelni a község költségvetésének és tulajdonának effektív felhasználását. 

Az ellenőrzések során felülvizsgálódnak az adott állapotok, kiértékelődnek majd az esetleges 

hiányosságok korrigálódnak. A SZNT 369/1990-es rendelete alapján vlmint a község igényei alapján 

a főellenőr tevékenysége 2022-ben a következőkre összpontosult. 

I. félévben: a főellenőr állásfoglalása a 2022-es költségvetés elszámolásához, beszámoló 

készítése a 2021-es ellenőrzőtevékenységről, a község költségvetéséből pénzügyi 

támogatásokra szánt összegek elszámolásának ellenőrzése, a képviselőtestületi határozatok 

teljesítésének ellenőrzése, a 2021-es építkezési illetékek rendezésének ellenőrzése, a 2021-

ben benyújtott panaszok és petíciók elbírálásának ellenőrzése. „ A főellenőr köteles 

ellenőrző tevékenységet folytatni, ha erre a község képviselőtestülete felszólítja. A saját 

indíttatásból eredő ellenőrzések a főellenőr megfigyeléseiből, tevékenysége közben szerzett 

ismereteiből kifolyólag valósulnak meg“ (törv. §18f písm.h)). 

II. félévben: a főellenőr állásfoglalása a 2023-as költségvetés javaslatához, a község 

adósságának ellenőrzése 2021. decemberével zárva, a község 2022-es költségvetése 

teljesítésének ellenőrzése, a képviselőtestület határozatai teljesítésének ellenőrzése, a 2022-

es banki átutalások ellenőrzése, a pénztárkönyvek ellenőrzése 2022 első felében vlmint 

további ellenőrzések, mely szerint „A főellenőr köteles ellenőrző tevékenységet folytatni, ha 

erre a község képviselőtestülete felszólítja. A saját indíttatásból eredő ellenőrzések 

a főellenőr megfigyeléseiből, tevékenysége közben szerzett ismereteiből kifolyólag 

valósulnak meg“ (törv. §18f písm.h)). 

 

A főellenőr tevékenysége a község képviselőtestületének igényei ill. az adott reális szükségletek alapján 

aktualizálódik. Az ellenőrzések mennyisége függ az ellenőrzött terület problémájának terjedelmétől ill. az 

ellenőrzés folyamán észlelt hiányosságok komolyságától. A 369/1999-es törvényből kifolyólag az év 

folyamán a főellenőr tevékenységének tervét dolgoztam ki a 2023-as évre. Egyébb tevékenységeim: 

a benyújtott panaszok és petíciók bejegyzése és megoldása, hozzájárulok a községi rendeletek és belső 

irányelvek kidolgozásához, jelen vagyok a község képviselőtestületi gyűlésein, iskolázásokn veszek részt, 

melyek az ellenőrzési tevékenység terén nyújtanak ismereteket, felkészülök az ellenőrző tevékenységemre. 

 

                                                                                                                        Ing. Michaela Gembická. 
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Szociális terepmunka 

 

Jánosi község önkormányzata 2016 óta végez szociális terepmunkát, 2019-től a Szlovák Köztársaság 

munka-, szociális és családügyi minisztériumának Végrehajtó Ügynökségével együttműködve, a szociális 

terepmunka támogatására és minőségének javítására irányuló nemzeti projekt (NP TSP II) keretén belül. A 

projekt az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásának köszönhetően 

valósul meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében. 

Szociális terepmunkás: Pálová Eva 

Terepmunkások: Magyarová Katarína, Bohóová Monika 

 

 A szociális terepmunkások feladata az egyéni szociális munka egy adott ügyféllel, annak családjával 

és közösségével, természetes családi környezetében, tehát közvetlen kapcsolatban az emberekkel.  A szociális 

terepmunkások feladata elsősorban a szociális tanácsadás, valamint az ügyfelek kedvezőtlen szociális 

helyzetét segítő hivatalok és intézmények látogatása. Pontosabban a munka-, szociális és családügyi hivatal, 

Szociális Biztosító, bíróság, bírósági végrehajtók, egészségügyi intézmények és biztosítók, rendőrség, 

szociális létesítmények. Továbbá a kompenzációs és gondozási támogatással kapcsolatos intézkedések 

segítése, tanácsadás és segítségnyújtás a társadalombiztosítási járulékokkal kapcsolatban (szülői pótlék, 

anyagi szükséghelyzetben nyújtott ellátások, öregségi és rokkantsági nyugdíj, stb.). Segítség a munkaerő-piaci 

elhelyezkedéshez szükséges munkavégzési szokások elsajátításában vagy helyreállításában, a 

munkakeresésben, állásajánlatok felkutatásában, kérvények és önéletrajzok elkészítésében. Azon felül 

tanácsadás a személyes higiénia területén, valamint a gyermekek és felnőttek számára nyújtott egészségügyi 

ellátás javítása, rendszeres orvosi vizsgálatokon és védőoltásokon való részvétel támogatása, az 

iskolalátogatás felügyelete, az iskolakerülés megszüntetése, az általános iskolákkal, óvodákkal 

együttműködve, az oktatás értékének növelése, beszélgetések a szülőkkel. Feladatkörükbe tartozik a település 

feltérképezése, demográfiai adatok gyűjtése, a célcsoportok és a település szükségleteinek elemzése, 

munkájuk céljainak hosszútávú meghatározása. 

 

A kiemelt célcsoport a súlyos fogyatékossággal élő lakosság, a kedvezőtlen egészségi állapotú 

polgárok és az idősek, a kedvezőtlen szociális helyzetben lévő állampolgárok, a gyermekek, a felnőtt egyének, 

a családok, a társadalmi kirekesztés veszélyének kitett közösségek, a kirekesztett vagy marginalizált 

csoportok, az iskolázatlan vagy alacsony iskolai végzettségű munkanélküliek, a veszélyeztetett gyermek- és 

ifjúsági csoportok, a tankötelezettséget nem teljesítő serdülők.  

A projekt célja a társadalmi kirekesztésnek régóta kitett csoportok és egyének támogatása és a 

társadalmi depriváció okainak megszüntetése az adott közösségben végzett állandó szociális terepmunka 

révén, a célcsoportok aktivizálása a saját problémáik megoldásába való bevonásukkal, valamint társadalmi 

mobilitásuk növelésével. 

A szociális terepmunkának köszönhetően javult a célcsoport hatóságokkal és intézményekkel való 

kommunikációja, valamint az iskolákkal és az egészségügyi intézményekkel való együttműködése. A 

korábban megvalósult szociális terepmunka projektek által szerzett tapasztalatok alapján ezek sikeresnek 

bizonyultak, és miként az önkormányzat, úgy a roma lakosság is érdekelt a folytatásukban.  

Nőtt a közösség bizalma a szociális terepmunkával kapcsolatban, jobb alapot teremtve a szociálisan 

hátrányos helyzetű polgárokkal való munkához. 

   

                       Bc. Eva Pálová 
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        Óvoda 

 

        Egy heterogén osztállyal 

rendelkezunk, melyet 3 – 6 éves korú 

gyermekek látogatnak. A 2021/2022-

es tanévben 15 gyermek járt óvodába, 
melyből 5 lépett feljebb az 

alapiskolába. A 2022/2023-as tanévre 

15 gyermek jelentkezett be az oviba, 
ebből 8 iskolaelőtti, akik számára az 

óvodalátogatás kötelező. Októberben 

2 gyermeket kijelentettek az oviból, 

így 13-an maradtunk. Az oktató-
nevelési tevékenység az állami iskolai 

program alapján történik, melyet 

a pedagógusok dolgoztak ki. A nevelői munka játékosan zajlik, mely a gyermekekhez legközelebb álló forma. 

Az iskoláskor előttiek a betűkkel és számokkal ismerkednek, nevüket már igyekeznek nyomtatott betűkkel 

leírni. Megismerkednek az év jelentős napjaival és ünnepeivel. Versikéket, dalocskákat, mondókákat és 

játékokat tanultak ezen alkalmakra. Maszkabált szerveztünk, melyen a gyermekek csodaszép jelmezekben 

jelentek meg, melyeket a szülők készítettek. A gyerekek szórakoztak, versengtek, jutalmakat kaptak. Anyák 

napjára is készültünk műsorral, a gyerekek saját készítésű ajándékokkal lepték meg anyukájukat. Júniusban 

elbúcsúztak a jövendő kiselsősök. Októberben az idősekről emlékeztünk meg, ajándékokat készítettünk 

a nagyszülőknek.. Az év végét járványsorozattal zártuk le, így a karácsonyi műsort nem tudtuk megvalósítani. 

A gyermekek viszont így is kaptak ajándékcsomagot, így elégedetten távozhattak a téli szünidőre.  

 

      
 

 

                                                                                                                                

  

                                                                                                                                          Eva Habodászová  
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Alapiskola 
 

A  tanulók létszáma: 18 

Alkalmazottak száma: 3  

2 pedagógus: Mgr. Tóth Monika – igazgató 

                            Milen Gabriela – nevelőnő 

1 takarító-pedellus: Berky Gizella 

A 2022 –es évben az iskola költségvetéséből megvalósult befektetések: 

- az iskola épületének szigetelése és külső falburkolatának felújítása 

Iskolai projektek: Ép testben ép lélek, Földünk segítségért kiált 

Országos projekt: A mi kis kertünk 

Iskolai és iskolán kívüli tevékenységeink 

- Február: farsangi bál 

- Március:  nyílt nap, beiratkozás 

   Ferenczi István országos képzőművészeti verseny 

Április: a FÖLD NAPJA  

        húsvéti kreatív nap 

Május: Folklórfesztivál – Feled 

 Mesedélelőtt az oviban tanulóink előadásában 

 Heuréka talent országos verseny 

- Június: GYERMEKNAP 

- Szeptember: sportnap 

- Október: Helloween – party 

Gömöri hagyományok hete, kézműves foglalkozások – Gesztete 

Gömöri hagyományk hete, mesemondó verseny – Feled 

Gömöri hagyományok hete, népdalverseny – Rimasécs 

- November: Szomszédolás – Nagybalog 

- December: karácsonyi műhely 

    Karácsonyi program az iskolában 

    Ünnepi karácsonyi műsor a református templomban 

                                                                                      

 
 

                                                                                                           Mgr. Monika Tóthová  
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    Iskolai étkezde 

 
     Alkalmzottak száma: 3       

Étkezők száma: óvoda: 13 

              magyar iskola: 13 

              alkalmazottak: 12 

              nyugdíjasok:    25 

              kívülállók:          3 

        ref.egyházi óvoda: 40               
             alkalmazottai:   8  

 

Az étkezdében az elmúlt év folyamán megújult a megvilágítás, mellyel energiamegtakarítást értünk el. Az 

iskolaügyi minisztérium megemelte az étkezés pénzügyi sávját, amely az egy főre eső egy ebéd  árát fejezi ki 

kortól függően. Ez az egyik összetevője az ebéd árának. A másik összetevőt az iskolai étkezde fenntarthatósági 

költsége ( áram, gáz, juttatások stb. ) alkotja, melyet a község határoz meg. Ám ez a költség oly magas, hogy  

nem foglalhatja bele a teljes összeget az étkezés árába, mert így kevesen engedhetnék meg maguknak az 

ebédet.  

 

2019-ben a község a következőképpen határozta meg az étkezések árát: 

oktatási intézmények alkalmazottai: 1,45,-€ 

tanulók: 1,08,- € 

felnőtt:  

nyugdíjas: 2,43,-€ ( ebből a község 0,65,-centet pótol) 

kívülálló: 2,43,-€ 

a község alkalmazottai: 2,43,-€ 

 

2022. júniusától az árak megemelkedtek: 

oktatási intézmények alkalmazottai: 1,54,-€ 

tanulók: 1,21,- € 

felnőtt:  

nyugdíjas: 2,60-€ ( ebből a község 0,65,-centet pótol) 

kívülálló: 2,60,-€ 

a község alkalmazottai: 2,60,-€ 

A nyugdíjasok számára biztosítjuk az ebéd házhozszállítását. 

 

Jelenleg az állam új pénzügyi sávokat határozott meg, mely  2022. január 1-től áremelkedéseket hozott 

magával. A község jelenleg azon dolgozik, hogy az étkezés árának meghatározásánál figyelembe vegye az 

emelkedő energiaárakat is. 

oktatási intézmények alkalmazottai: 2,35,-€ 

tanulók: 1,95,- € 

felnőtt:  

nyugdíjas: 3,20,-€ ( ebből a község 0,65,-centet pótol) 

kívülálló: 5,40,-€ 

a község alkalmazottai: 4,00,-€ 

 

Az iskolai étkezde jelenleg  egy egész hónapra kidolgozott étlap tervén dolgozik az étkezés jobb 

áttekinthetősége végett. Az étlap a község weboldalán megtekinthető. 

 

 

 
                                                                                                                     Zuzana Ďurianová 
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         Önkéntes tűzoltó egyesület 
 

           A jánosi önkéntes tűzoltó egyesület 25 fiatal tagja, Mgr. Beáta Fülöpová vezetése alatt 2022. november 

12-én részt vett a hivatalos VII. terembajnokságon vlmint a XVIII. nem hivatalos terembajnokságon a 

DPO SR elnökének vándorpoharáért Svit-ben. A fiatalok, a szülők támogatásának is köszönhetően 120 

csapattal versengve sikeresen képviselték községünket. Komoly oklevelekre tettek szert az 5x30 m-es staféta, 

a csomóstaféta és a páros staféta versenyszámon belül. Az önkéntes tűzoltó egyesület területi szervezete 2022. 

december 9-én a Hostinského alapiskola tornatermében megrendezte az ifjú tűzoltók VII. teremjátékát „ 

Tűzoltó játékok Mikulással“ címen. Tűzoltóink ismét sikeresen szerepeltek és megszerezték a tűzoltópáros 

díját vlmint a „ Tudás és gyorsaság“ megmérettetés díját. 

 

 

 
                                                                                   Mgr. Beáta Fülöpová 
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        Időjárás 2022-ben 
     

TÉL  

A 2022-es évet az előző év decemberéből megmaradt hóréteg fogadta, +8 - 9 fokos hőmérséklettel. Január 

2-án jegesedés volt. Az éjjeli hőmérséklet január 7-től a hó végéig fagypont alatti volt ( - 10 fok). Hómentes 

hónap volt esőzésekkel. A február is hasonlóan alakult. Csak a hónap első 2 napján havazott, mely nagyon 

gyorsan el is olvadt. Az év végi tél hőmérsékletbeli rekordokkal ékskedett: jelentős felmelegedést 

tapasztalhattunk. December 12-én és 14-én hullott a hó, ám a magas hőmérséklet miatt el is olvadt. Esőből 

viszont bőségesen jutott (dec. 5-11, 15-15). 

 

TAVASZ 

Március hűvös és száraz volt., éjjeli fagypont alatti hőmérsékletekkel (akár – 9 fokig). Csak 15-16-án és 

30-31-én hullott csapadék. A hónap végén megérkeztek a gólyák is, de idén nem voltak kicsinyeik. 

Valószínűleg a nagyon hűvös és esős idő az oka (reggeli -4 fok, esőzés: 1-3-án, 15-18-án, 22-27-én. 

A május is esőzéssel kezdődött , ám már magasabb nappali hőmérsékletekkel. Hallhattuk az első 

mennydörgést és a szivárvány is megjelent az égbolton. Az első igazi melengető napot május 9-én 

élvezhettük + 25 fokkal. Május 12-én már trópusi meleg érte el területünket + 30 fokkal. 

 

NYÁR 

A nyári hónapok nagyon szárazak, csapadékmentesek voltak rekordnak számító magas hőmérsékletekkel 

+ 36-38 fokkal. Július 22-én már a reggeli órákban + 38 fokot mutatott a hőmérő. A múltban átlagban 2 

ilyen nap volt havonta, 2022-ben 10 ilyen trópusi napot jegyeztek fel havonta. Csapadékból nagyon kevés 

jutott, csak 9 napon frissítette a földet az eső. 

 

ŐSZ 

Az ősz átlagosan melegnek volt mondható. Októberben rekord + 19 fokot is mértek. Az első fagyások 

október 2-án jelentek meg (egy napra). Október 26-án részleges napfogyatkozásnak lehettünk tanúi. Bár 

reggel ködös időre ébredtünk, ám délutánra szétoszlott és láthatóvá vált ahogy a hold beárnyékolja a napot. 

Az egész november komor, borús, szürke volt, a napocska alig mutatkozott. Az első hetekbe + 14-15 fokot 

mérhettünk, a hónap második felében +5-8 fokot. Fagypont alatti hőmérséklet egyáltalán nem volt, 

a reggelek is melegek voltak. 
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A hulladékgyűjtés rendszere 2023-ban 
 

 

          A község lakossága évről évre több hulladékot termel. Ahogy az alul szemléltetett táblázatból is 

kitűnik községünkben nem csökken de nem is nő a hulladéktermelés mértéke, ám a hulladékszállítás ára 

egyre kedvezőtlenebb. Ezen árak csökkentésére  a szeparáció a megoldás. 

Míg 2022-ben a Brantner Gemer s.r.o. cég 7,1%-kal emelte a hulladékszállítás díját. 2023-ban már újabb 

7,4%- kot számlázott hozzá. Igyekezetünk arra irányul, hogy ezeket az áremeléseket minél kevésbé 

hárítsuk a lakosságra, inkább szeparálni kell és így csökkenteni a felhalmozott hulladékanyag mennyiségét 

és elszállításának gyakoriságát. 

 

A hulladéktermelés és árának változásai   
 2018 2019 2020 2021 2022 

hulladéktermelés/ tonna 243,26 247,60 259,69 246,01 255,00 

1 lakos/ kg 184,56 186,72 189,83 177,49 184,91 

a hulladékszállítás ára 14 924 18 385 19 305 44 566 35 980  

1 lakos/ szemétadó 10-Eur  10.-Eur  20.-Eur  26.-Eur  26.-Eur  

 

 

A hulladékelszállítás reális ára 2023-ban így  37,40.-€/fő lenne.  

 

HULLADÉK 

Elektromos hulladék – 
2x egy évben szállítják el 

községünkből. Ide 

tartozik: világító-, 

fűtőtestek elemek, 

akkumulátor, TV, rádió, 

számítastechnikai 

eszközök, irodai 

eszközök, vízforraló, 

kávéfőző, mosógép, kézi 

elektroms 

munkaeszközök, 

mobilok stb. 

 

 

 

Apró építkezési törmelék -  ezt 

a hulladékot a községgel egyeztetve 

konténerekbe lehet likvidálni ( 1kg 

hulladék= 0,105,-€). Csak a megtelt 

konténer szállítódik el. 

 Papír – begyűjtése mobil 

felvásárlással történik  2x egy évben, 

mely teljesen ingyenes. Ide tartozik: 

újságok, füzetek, könyvek, irodai 

papír, papírzsakuk, kartondobozok, 

borítékok, szórólapok 

csomogolópapír, krepp papír stb. 
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üveg – az üveghulladékot a községben 

elhelyezett üvegtárolókba hordjuk, 

melyeket 6x egy évben szállítanak el. 

Ide tartozik:minden ami csak üvegből 

készült, poharak, ablaküvegek, 

kozmetikai üvegcsék. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

       

műanyag és fémes hulladék – a sárga 

zsákokban tároljuk, melyeket 8x egy 

évben szállítanak el 

a hulladékbegyűjtők. Ide tartozik: 

műanyag flakonok, fóliák, táskák, 

tasakok, vödrök, higiéniai és 

háztartási tisztítóeszközök flakonjai, 

műanyag játékok, joghurtos, tejes 

dobozok, műanyag csövek, fémes 

dobozok az energiaitalokról, 

konzervekről stb. Nem tartozik ide: 

kémiai eszközök által szennyezett 

flakonok, padlóburkolat, molitan stb.  

 

                                    Fontos: a flakonokat likvidálás előtt nyomjuk össze! 

         

biológiai hulladék – erre a hulladéktárolásra szellőztetőnyílással ellátott barna színű hulladéktároló szolgál, 

melyet a községi hivatalban 

szerezhetnek be. Ide tartozik: fű, 

levelek, kérgek, gyom, gallyak, 

konyhai hulladék, gyümölcs- és 

zöldséghéj, tojáshéj, kávé és 

teamaradék, dióhéj stb.  

Fontos: A nagyobb gallyakat fel 

kell darabolni! Nem tartozik ide: 

gyógyszerek, olajak, állati eredetű 

maradványok,, főtt gyümölcs, 

szénhamu, haj, kutya és 

macskaürülék, elhunyt állatok 

maradványai. 

Minden lakos komposztolhat, de 

csak az előírt rendeletek 

betartásával.   

               

veszélyes háztartási hulladék – az elektronikai hulladék begyűjtésével párhuzamban történik. Jól lezárt 

tárolóban kell leadni. 
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háztartási olajok és zsírok – az ilyen hulladékot lezárt flakonban kell beadni, melyre évente 2x adódik 

lehetőség a papírelszállítással párhuzamosan. 

 

gyógyszerek – mindennemű gyógyszert vigyünk be a legközelebbi 

gyógyszertárba. Ha erre nincs lehetőségük, behozhatják a községi hivatalba. 

Az üres  gyógyszertárolók a műanyagra szánt hulladéktárolóba tartoznak. 

  
Ha bizonytalanok... 

és nem tudják eldönteni melyik tárolóba tartozik hulladékuk, dobják inkább a vegyes hulladékok közé, melyet 

az üzemekben a hulladékosztályzó szalagon kiválogatnak.  

Azon dolgok, amiket már nem használnak, nincs rá szükségük, de még nem a hulladéktárolókba valók (ruha, 

cipő, játékok,könyvek) ajándékozzák jótékonysági egyesületeknek, árvaházaknak vagy kínálják fel bazáros 

weboldalokon. 

 

Köszönjük, hogy szeparálják a hulladékot. 

 

 

A vegyes hulladék  tárolása és elszállítása 2023. április 4-től 
 

Vegyes hulladéknak nevezzük azokat a hulladékanyagokat, melyek a szeparáció után megmaradtak, tehát ami 

már nem újrahasznosítható. 2023-tól a hulladék begyűjtésének és likvidálásának illetékét az elvitel 

gyakoriságának, a díjszabásnak és a hulladéktároló (kuka) térfogatának szorzata határozza meg. Ez azt jelenti, 

hogy azon lakosok, akik becsületesen szeparálnak, a hulladékelszállítási illetéken megtakaríthatnak némi 

összeget. Tehát a lakos számára akkora illeték mérhető ki, amennyi hulladékot halmoz fel, amekkora 

hulladéktárolóval rendelkezik és azt milyen gyakran szállíttatja el. Erről a lakos és a község közt megállapodás 

születik. A hulladékelvitel minimális gyakorisága: 1fő/6x / év. A fizetendő összeg tehát: az 1 háztartásban élő 

személyek száma x6 elszállítás x a megszabott díj (a község által 1/2022-es rendelet alapján meghatározott 

összeg: 0,03608,-€/ l liter. 

 Egy személyre tehát a hulladékszállításért meghatározott illeték 1 személyre évi 6 – szori alaklomra szól. Ha 

a hulladéktárolót évente többször üríttetik ki, a többletet ezen felül kell megtéríteni. 

A hulladéktárolók vonalkóddal lesznek ellátva, hogy az elszállítás mennyiségét jegyezni lehessen. Ezeket 

a kódokat a lakosok a községi hivatalban kapják meg a község és a lakos közötti megállapodás aláírását 

követően. Ha hirtelen meggyűlik a tároló és nem fér bele a hulladék, a községházáról lehet szintén előírásnak 

megfelelő hulladékzsákot igényelni. A hulladékelszállítók csakis a megjelölt hulladéktárolókat szállítják el. 

A vonalkóddal nem ellátott hulladéktárolók 2023. áprili 4-től már nem lesznek kiürítve. Községünkben 

a hulladékelszállítás hetente 2x történik, melyeket nem szabad túltelíteni és a ház elé  lezárva kell kirakni. 

Egy 240 literes hulladéktároló kiürítése 8,65,-euróba kerül, így mindenki számára célszerűbb szeparálni 

a hulladékot, és a ház elé valóban csak a teljesen megtelteket kirakni. 

Az illegális hulladéklerakodóhelyek kialakulásának megelőzéseképp a község fokozottabb ellenőrzéseket fog 

végezni és magasabb bírságot fog kivetni a szabályszegőkre. A község kéri a lakosságot, figyeljen és 

akadályozza meg az illegális szemétlerakodóhelyek kialakulását, hisz azok felszámolása mindnyájunk 

költsége. 

A hulladékelszállítási terveink 2023-ra a következők: 

2023. január 1-től március 31-ig: előkészületi szakasz - a község szert tesz a QR kódokra, előkészíti 

a lakosokkal megkötött megállapodások formáját, felszólítja a lakosokat és elmagyarázza az új rendszer 

lényegét majd következik a megállapodások aláírása, a hulladéktárolók kóddal való ellátása. 

2023. április 1-től december 31-ig: a hulladékelszállítás csak a kódokkal ellátott hulladéktárolókkal rendelkező 

lakosoknál valósul meg. 

 

                                                                                                                     a község alkalmazottai 
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Az illetékek változása 2023. január 1-től 
 

A kultúrház bérlete – bál, családi összejövetel eredeti ár   ár 2023. 

január 1-től 

nyári időszak – tartós lakhellyel rendelkezőknek  130 130 

téli időszak - tartós lakhellyel rendelkezőknek 150 150 

nyári időszak –  tartós lakhellyel nem rendelkezőknek 200 200 

téli időszak– tartós lakhellyel nem rendelkezőknek 250 250 

   

konyha bérlete   

nyári időszak 30 30 

téli időszak 40 40 

   

a kultúrterem bérlete ( tor)   

nyári időszak –konyha nélkül 10/nap 10/nap 

nyári időszak-konyhával 20/nap 30/nap 

téli időszak-konyha nélkül 20/nap 20/nap 

téli időszak-konyhával 30/nap 40/nap 

   

a kultúrterem bérlete (1 napnál kevesebb időre)   

nyári időszak 70 70 

téli időszak 80 80 

   

az ülésterem bérlete   

nyári időszakban-1 órára  10 10 

téli időszakban-1órára  12 12 

nyári időszakban 1 napra  30 30 

téli időszakban 1 napra  40 40 

   

asztalok és székek kölcsönzése   

új székek kölcsönzése  nem 

lehetséges 

régi székek kölcsönzése 0,10/nap 0,20 

asztal kölcsönzése 0,20/nap 0,30 

kerti ülőszett kölcsönzése  0,50/nap 4 

   

fax használata   

1 oldal 0,50 0,50 

   

 fénymásolás   

 1 oldal  0,10 € 0,20 

2 oldal  0,20 € 0,40 

   

hangszóró    

tartós lakhellyel rendelkezők bérmentes bérmentes 

tartós lakhellyelnem rendelkezők 3 5 
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Illetékek a temetőn és a halottas házban2023. január 1-től 
 

 illeték 

Sírhely 10.- 

sírhelybérlet – 1 hely vagy urna, 15 évre  

tartós lakhellyel rendelkezőnek 20 

tartós lakhellyel nem rendelkezőnek 40 

tartós lakhellyel rendelkzőnek a következő évekre  2/év 

tartós hellyel nem rendelkzőnek a következő évekre 4/év 

 a szertartási helység bérlete  

halottas ház használata, koporsó hűtőhelységben való tárolása 3 

nap folyamán - tartós hellyel rendelkezőnek  

12 

minden következő nap 4 

halottas ház használata, koporsó hűtőhelységben való tárolása 3 

nap folyamán - tartós hellyel nem rendelkezőnek 

24 

minden következő nap 8 

a halottasház bérlete egyébb alkalmakra (virrasztás) 10 

 

 

 

 

 

Elérhetőségek 

 

A D R E S A : 

Obecný úrad Rimavské Janovce  č. 301 980 01 Rimavské Janovce 

Tel.: 047 / 56 77 116 , 047/ 58 11 950 

E-mail:  info@rimavskejanovce.sk, obec@rimavskejanovce.sk 

WEB:  www.rimavskejanovce.sk 

 

Roman Uhrin, a község polgármestere 0915 859 933 

Edita Čuvajová, Katarína Uhrinová, Helena Kovácsová  - 047 / 58 11 950 

Ing. Michaela Gembická- a község főellenőre 

Szociális dolgozók : 

Bc. Eva Pálova, Katarína Magyarová, Monika Bohóová  047 / 58 11 951 

Óvoda: 047 / 56 77 138 

Alapiskola:  047 / 56 77 136 

Halottasház: Erika Molnárová Rimavské Janovce č. 200 -  0948 322 805 

 

A községi hivatal fogadóórái: hétfő – péntek:  07.30  - do 15.30 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@rimavskejanovce.sk


20 

 

 
 

 
A mobilaplikációt a Google Play-en keresztül kereshetik ki: Obec Rimavské Janovce - stiahnúť 

 

2023 január 20-tól a községházán már banki kártyával is lehet fizetni. 
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Fénykép a Čierne na bielom koni film bemutatójáról, melyet a Jánosi születésű Rastislav Boroš  ( jobb oldalon ) rendezett. 

 

       
a siralomház ablakainak és ajtóinak cseréje                   a siralomház tetőszerkezetének cseréje  

 

                   

                   Májfa állítása - Matica helyi szervezete                           Fülöp Zoltánra való megemlékezés 


