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Vážení spoluobčania, *
T

prihováram sa Vám začiatkom roka 20II a na začiatku ▼ 
nového volebného obdobia, aby som Vám touto cestou ^ 
poďakoval za podporu v komunálnych voľbách a poprial r  
všetkým občanom Fiľakova hlavne veľa zdravia, dobré rodinné * 
zázemie a spokojnosť nielen v osobnom živote, ale aj pri riešení y 
akejkoľvek úradnej záležitosti.
K Vašej spokojnosti budú nasmerované aj rozhodnutia nového * 
vedenia mesta a mestského zastupiteľstva. Jedným z prvých ▼ 
dôležitých zmien bolo napr. zrušenie nestránkových dní na * 
mestskom úrade a v súčasnosti všetci zainteresovaní pracujeme y 
na príprave základného dokumentu mesta -  mestského rozpočtu. T
Mesto začína fungovať v roku 2011 v rozpočtovom provizóriu T 
(tak, ako mnoho iných miest) a teda našou prvoradou úlohou v 
bude pripraviť a schváliť taký rozpočet, ktorý musí vychádzať z * 
danej reality. Musíme a chceme ukončiť projekty, ktoré sú v y 
štádiu realizácie (t.j. rekonštrukcia ZŠ na Školskej ulici, T 
revitalizácia mestského parku, dokončenie prác na hradnom T 
múzeu ), prehodnotiť účelnosť ich ďalšieho rozširovania a ▼ 
následne rozhodnúť o smerovaní mesta v oblasti rozvojových * 
programov v budúcnosti. ▼
Budeme sa snažiť riešiť zamestnanosť v meste cestou spolupráce * 
s tuzemskými podnikateľmi a vytvorením podmienok pre ▼ 
príchod zahraničných investorov, resp. vybudovania hnedého T 
priemyselného parku. T
Medzi naše priority tiež patria tieto úlohy: riešenie odpadového ▼ 
hospodárstva, vybudovanie čističky odpadových vôd a * 
kompostáme, ako aj riešenie protipovodňových opatrení, oprava y 
a údržba miestnych komunikácií, zlepšenie čistoty mesta T 
efektívnejšou a lepšou koordináciou činností aktivačných prác v T 
našom meste. ▼
Čakajú nás aj ďalšie ciele i zmeny, v oblasti kultúry, športu či * 
spoločenského života, a v neposlednom rade musíme riešiť y 
abnormálny stav v oblasti zdravotníctva.
K tomu, aby sme tieto predsavzatia vedeli naplniť, bude potrebná T 
súčinnosť s Vami -  občanmi mesta. Preto chcem zaviesť v 
transparentnosť do všetkých činností a práce mestského úradu a * 
našich organizácií. Zavedieme elektronické aukcie na ▼ 
obstarávanie tovarov a služieb, budeme zverejňovať všetky T 
objednávky a zmluvy a budete informovaní o financovaní y 
všetkých realizovaných projektov.
Úloh, ktoré pred nami stoja, je ešte ďaleko viac a k ich úspešnému J  
napĺňaniu potrebujeme a očakávame aj Vašu podporu. Preto si v y 
tomto roku prajem spolu s Vami najmä dobré zdravie a veľa T 
invencií do našej nie ľahkej spoločnej práce v prospech mesta a y 
jeho občanov. ▼

JUDi: Jaromír Kaličiak, primátor mesta Fiľakovo y

Tisztelt polgárok,

a 2011 -es év elején és egy új választási idószak kezdetén 
szólok Ônôkhôz, hogy ezúton mondjak kôszônetet a 
helyhatosági választások során nyújtott támogatásukért, és Fiilek 
város minden polgárának kívánjak mindenekelótt jó  egészséget, 
boldog családi hátteret és megelégedettséget mind a 
magánélettlkben, mind pedig bárminemtí hivatalos iigyeik 
intézése során.
Az Ônôk megelégedettségét fogják szolgálni a város új 
vezetésének és képviseló-testttletének dôntései is. A kezdeti 
fontos változások egyike pl. az ún. nem hivatalos napok 
megszuntetése volt a városi hivatalban, jelenleg pedig 
mindnyájan a város alapvetó fontosságú dokumentumának -  a 
városi kóltségvetés elókészítésén dolgozunk.
A város a 2011 -es évben kóltségvetési provizórium alapján kezdi 
mukôdését (ahogy sok más város is), így hát elsórendú feladatunk 
az lesz, hogy egy olyan kôltségvetést készítsiink eló és hagyjunk 
jóvá, amely a realitásból indul ki. Be kell és be akaijuk fejezni 
azokat a projekteket, amelyek megvalósítása már folyamatban 
van (az Iskola utcai alapiskola rekonstrukciója, a városi park 
revitalizációja, a vármúzeum munkálatainak befejezése), át kell 
értékelniink a továbbfejlesztéstlk célszerúségét, majd dôntenilnk 
kell a város jóvóbeli irányválasztásáról a fejlesztési programok 
teriiletén.
Minden igyekezetiinkkel azon lesziink, hogy a hazai 
vállalkozókkal egyiittmúkôdve és a kulfoldi beruházók részére 
megfeleló feltételek elókészítése által, ill. bama mezós ipari park 
kiépítésével megoldást találjunk a foglalkoztatottság kérdésére a 
városban.
Prioritásaink kôzé tartoznak még az alábbi feladatok: a 
hulladékgazdálkodás megoldása, szennyviztisztĺtó és 
komposztáló berendezés megépítése, valamint az árvízvédelmi 
intézkedések foganatosítása, a helyi utak kijavítása és 
karbantartása, a város tisztaságának hatékonyabb biztosítása az 
ún. aktivációs munkák jobb koordinálása által városunkban. 
További céljaink is vannak, változásokra lesz sziikség a kultúra, 
sporí és társadalmi élet teriiletén, és nem utolsó sorban meg kell 
oldanunk az egészségiigyben kialakult abnormális helyzetet. 
Ahhoz, hogy ezeket az elhatározásokat teljesíteni tudjuk, 
szUkségUnk van a város polgáraival való jó egyUttmukôdésre. 
Ezért a városi hivatal és városi szervezetek munkáját és minden 
tevékenységét transzparenssé kívánom tenni. Az áruk és 
szolgáltatások beszerzését elektronikus aukció által fogjuk 
biztosítani, minden megrendelést és szerzódést kózzétesziink, és 
informálva lesznek minden megvalósulóban levô projekt 
finanszírozása felól.
Ennél persze jóval tôbb feladat vár ránk, és a sikeres 
megvalósításukhoz sziikséges, és el is váijuk az Ônôk 
támogatását is. Ehhez azt kívánom mindnyájunknak, hogy 
szolgáljon jól az egészségunk, és legyen sok invenciónk a város 
és polgárai érdekében folytatott igényes, kôzôs munkánkhoz.

JUDr. Kaličiak Jaromír, Fiilekváros polgármestere



Oznámenie
V záujme zabezpečenia plynulosti poskytovania služieb 

občanom nové vedenie mesta rozhodlo o zrušení tzv. 
nestránkových dní na Mestskom úrade vo Fiľakove. To 
znamená, že na jednotlivých oddeleniach úradu môžete 

vybavovať úradné záležitosti nasledovne:

pondelok -  štvrtok: od 7.30 hod. do 16.00 hod. 
piatok: od 7.30 hod. do 13.30 hod.

V jednotlivých kanceláriách je zabezpečená stála služba aj počas 
obedňajšej prestávky, t.j. v čase od 11.30 hod. do 12.00 hod. 

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►► 
Z rokovania mestského zastupiteľstva 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove na svojom zasadnutí dňa 20. 
januára 2011 schválilo plány práce orgánov mesta na I. polrok 
2011. Sú to plány práce mestskej rady a mestského 
zastupiteľstva. Podľa príslušného ustanovenia zákona mestské 
zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri 
mesiace. Rokovania mestského zastupiteľstva sú zásadne 
verejné. V I. polroku 2011 budú zasadnutia mestského 
zastupiteľstva v týchto termínoch: 24. februára 2011,12. mája 
2011 a 23. júna 2011. Plán práce mestského zastupiteľstva, ako aj 
program rokovaní bude zverejnený na webovej stránke mesta 
www.filakovo.sk. Podrobný program jednotlivých rokovaní 
mestského zastupiteľstva spolu s časom a miestom konania bude 
zverejnený vždy najneskôr tri dni pred konaním mestského 
zastupiteľstva na webovej stránke a na úradnej tabuli mesta. 
Zasadnutia mestskej rady sú neverejné. Na rokovaní 
zastupiteľstva boli zvolení členovia jednotlivých odborných 
komisií mestského zastupiteľstva:

Mestské zastupiteľstvo zvolilo aj členov správnej rady 
neziskovej organizácie Nezábudka, dozornej rady spoločnosti s 
ručením obmedzeným Filbyt, členov likvidačnej komisie a 
členov komisie na vyhodnocovanie cenových ponúk.

Zápisnicu z rokovania mestského zastupiteľstva si môžete 
prečítať na webovej stránke mesta (www.filakovo.sk —► 
Samospráva —» Mestské zastupiteľstvo —» Zápisnice zo 
zasadnutí).

Mgr. Svoreňov á, prednostka MsU

A
a  Ertesites
A
a  A szolgáltatások folyamatosságának biztosítása érdekében a 
A város új vezetése úgy dôntôtt, hogy megszúnteti az ún. nem
* hivatalos napokat a Fúleki Városi Hivatalban. Ez azt jelenti,
a hogy a hivatal egyes osztályain az alábbiak szerint intézhetik 
a hivatalos úgyeiket:
A
* hétfô -  csUtôrtók: 7.30 órától 16.00 óráig

péntek: 7.30 órától 13.30 óráig.

Az egyes irodákban állandó szolgálat múkôdik az ebédsziinet alatt, 
tehát a 11.30 óra és 12.00 óra kôzôtti idószakban is.

▼
▼ Ulésezett a képviseló-testtilet
T A FUleki Városi Képviseló-testtilet 2011. január 20-i Ulésén 
T jóváhagyta a város szerveinek munkatervét a 2011-es év I.
▼ félévére. Ezek a Városi Tanács és a Városi Képviselô-testiilet
▼ munkatervei. A tôrvény idevágó rendelkezése szerint a képviseló- 
^  testulet sziikség szerint, legkevesebbszer azonban három 
T hónaponként egy alkalommal iilésezik. A testulet ulései elvileg
▼ nyilvánosak. A2011-esév 1. félévében a városi képviseló-testtilet 
T Ulései az alábbi idópontokban valósulnak meg: 2011. február 24., 
T 2011. május 12. és 2011. június 23. A testulet munkaterve és az 
t  egyes iilések programja a város www.filakovo.sk honlapján lesz 
T nyilvánosságra hozva. A képviseló-testUlet egyes Uléseinek
* részletes napirendje, idópontja és helye mindig legkésóbb három 
r  nappal a testulet ôsszeulése elótt kôzzé lesztéve a város honlapján
▼ és hirdetôtábláján. A Városi Tanács ulései zártkôrííek. A testulet
* Ulésén lettek megválasztva a kéviselô-testUlet mellett mukôdó 
T bizottságok alábbi tagj ai:

▼ A városi képviseló-testUlet megválasztotta a Nefelejcs nonprofit 
T szervezet igazgatótanácsát, a Filbyt Korlátolt Felelósségú 
T Társaság felUgyelóbizottságát, a likvidáló bizottság tagjait és az 
t  árajánlatértékeló bizottság tagjait is:

J  A képviseló-testUlet Uléséról készUlt jegyzokônyvet a város
▼ honlapján olvashatják (www.fiakovo.sk —» Samospráva -»
▼ Mestské zastupiteľstvo —* Zápisnice zo zasadnutí).
T

T Mgr. Svoreňová, a VH jegyzôje

Komisia výstavby, životného prostredia a územného plánovania -  Építési, kôrnyezetvédelmi és terUletrendezési bizottság: 
Mgr. Balázs Csaba, Ing.arch. Berta Attila, Ing. Kerekes László, Pál Jozef 

Komisia podnikateľská, regionálnej politiky a cestovného ruchu -  Vállalkozói, régiófejlesztési és idegenforgalmi bizottság: 
Anderko Zoltán, Jelínek Juraj, Krpeľan Ľubomír, Ing. Szókeová Eva 

Komisia finančná a mestského majetku -  PénzUgyi és városivagyon-kezeló bizottság:
Gallová Csilla, Mács Ondrej, Sáfrányová Margita, PaedDr. Tankina Tóth Timea 

Komisia školstva, športu a mládeže -  Oktatásugyi, ifjúsági és sportbizottság:
Gallo Miroslav, Bc. Mojzeš Ondrej, Mgr. Laboda Róbert, Zupko Ladislav 

Komisia ochrany verejného poriadku a dopravy -  Kôzrendvédelmi és kôzlekedési bizottság:
Bc. Benčík Gabriel, Czupper Tibor, Murín Mikuláš, Tóth Zoltán 

Komisia kultúry -  Kulturális bizottság:
Mgr. Agócs Attila, Mgr. Farkasová Gabriela, Mgr. Mráz František, Bc. Véghová Eva 

Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí -  Egészségugyi és szociálisugyi bizottság:
Ing. Baláž Csaba, Farkašová Klára, MUDr. Gladiš Štefan, Mgr. Szacsková Monika

Správna rada pri n.o. Nezábudka -  a Nefelejcs nonprof. sz. igazgatótanácsa: Ing. Belko Róbert -  predseda/elnôk, Agócs Jozef, 
Szakó Ladislav, Eibner Róbert, Cirbus Vladimír
Dozorná rada s.r.o. Filbyt -  a Filbyt nonprof. sz. feliigyelóbizottság: Ing. Belko Róbert -  predseda/elnôk, Agócs Jozef,
Ing. Estergomi Štefan, Szakó Ladislav, Bc. Szabová Erika
Komisia na vyhodnotenie cenových ponúk -  Árajanlatértékeló bizottság: Ing. Belko Róbert, Eibner Róbert,
Ing. Fehér Ladislav, Tankina Jozef, Ing. Varga Zoltán
Likvidačná komisia -  Likvidáló bizottság: Anderko Zoltán, Ing. Balážová Agáta, Gyetvaiová Mária

http://www.filakovo.sk
http://www.filakovo.sk
http://www.filakovo.sk
http://www.fiakovo.sk


Mestská polícia vo Fiľakove oznamuje,
že úradné hodiny mestskej polície sú každý pracovný 
deň od 06.45 hod., pričom oznámenia je možné podať 
počas celého dňa osobne alebo na telefónnych číslach 

43 822 90 alebo 0918 270 852.

A Fuleki Városi Rendôrség tudatja
hogy a városi rendôrség hivatali órái minden 

munkanapon 06.45 órától tartanak, és a bejelentéseket 
az egész nap folyamán fogadják mind személyesen, 

mind telefonon: 43 822 90,0918 270 852.
► ►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►► A

Oznámenie Értesítés

Mestský úrad vo Fiľakove, správne oddelenie, oznamuje * 
širokej verejnosti, že dňom 1. januára 2011 nadobudol účinnosť A 
zákon č. 513/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. A 
571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku. Jednou z a  
najvýznamnejších zmien, ktorú do praxe zavádza uvedená A 
novela, je zníženie rodičovského príspevku o 50 % zákonnej A 
sumy tým rodičom, ktorí najmenej tri po sebe nasledujúce A 
kalendárne mesiace nedbajú o riadne plnenie povinnej školskej A 
dochádzky ďalšieho dieťaťa v ich starostlivosti. Podrobnejšie A 
informácie záujemcom poskytnú na úradoch práce, sociálnych a  
vecí a rodiny. A
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►* 

Z činnosti oddelení mestského úradu T

•  Činnosť oddelenia správy mestského majetku, daní a ▼
poplatkov v mesiaci január 2011 bola zameraná hlavne na ▼ 
spracovanie a preverenie opodstatnenosti doručených žiadostí o T 
poskytnutie zníženia dane z nehnuteľností, ako aj zníženia T 
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ▼ 
odpady a o odpustenie dane za psa na tento rok. Súčasne sa ▼ 
podávali aj daňové priznania v prípadoch, že u daňovníkov * 
nastali zmeny na vyrubenie dane z nehnuteľnosti. Okrem týchto T 
činností boli vypracované nové zmluvy na vykonávanie t 
množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného ▼ 
stavebného odpadu na rok 2011 pre 46 subjektov. Začiatkom T 
januára boli vyrubené platobnými výmerami miestne dane za T 
všetky predajné automaty a nevýhemé hracie prístroje, ktoré sú v ▼ 
prevádzke na území mesta Fiľakovo. ▼
Reklamná spoločnosť z Košíc doručila na oddelenie žiadosť pre * 
umiestnenie 15 ks mobilných panelov na území mesta formou T 
záberu verejného priestranstva v trvaní cca 2 mesiacov a 6 ks ▼ 
informačných tabúľ formou prenájmu Časti mestských ▼ 
pozemkov v nadväznosti na zahájenie reklamnej kampane na T 
blížiaci sa termín odovzdania a otvárania nového supermarketu v T 
našom meste. Posúdenie tejto žiadosti je v štádiu riešenia. t
•  Mesto Fiľakovo v rámci prenesenej kompetencie štátnej správy ▼
vykonáva činnosť na úseku stavebnej správy a životného * 
prostredia prostredníctvom oddelenia výstavby a životného T 
prostredia . Oddelenie na úseku životného prostredia začiatkom ▼ 
bežného roka vydáva rozhodnutia o poplatkoch za znečisťovanie ▼ 
ovzdušia. Základom pre vydanie rozhodnutia sú nahlásené * 
údaje od podnikateľských subjektov prevádzkujúcich malé T 
zdroje znečisťovania ovzdušia - vykurovacie zariadenia na tuhé, t 
kvapalné a plynné palivá s maximálnym príkonom do 200 kW. ▼ 
Dávame preto do pozornosti dotknutým podnikateľským T 
subjektom, že ohlasovaciu povinnosť v zmysle zákona o ochrane T 
ovzdušia treba splniť do 15.februára 2011. ▼
V mesiaci január oddelenie v spolupráci s Verejnoprospešnými T 
službami mesta Fiľakovo vypracováva v rámci prenesenej * 
kompetencie v oblasti odpadového hospodárstva „Ročný výkaz o T 
komunálnom odpade z obce za rok 2010,, do termínu 31.1.2011 s ▼ 
možnosťou predĺženia termínu o 15 dní. Vyzývame preto ▼ 
organizácie podnikajúce v odpadovom hospodárstve, aby ako * 
vykonávatelia zberu nahlásili množstvo a druh vyzbieraného T 
komunálneho odpadu za predchádzajúci kalendárny rok 2010 na ▼ 
Mestský úrad vo Fiľakove, pokiaľ tak ešte neučinili.
Oddelenie výstavby a ŽP v oblasti ochrany prírody a krajiny * 
vydáva povolenia na výrub drevín rastúcich mimo lesa T 
nachádzajúcich sa v intraviláne mesta. Upozorňujeme občanov ▼ 
na skutočnosť, že výrub je  možný len na základe vydaného T 
povolenia, a to v čase vegetačného pokoja, od 1.októbra do * 
31 .marca príslušného roku. T

A Fuleki Városi Hivatal kôzigazgatási osztálya értesíti Ônôket, 
hogy 2011. január 1-jével hatályba lépett a Tt. 513/2010. sz. 
tôrvény, amely által módosul és kiegészítést nyer a 
gyermekgondozási segélyról szóló Tt. 571/2009. sz. tôrvény. A 
tôrvénymódosításban szereplô változások kôzíil az egyik 
legfontosabb az, hogy 50%-kal csôkken a gyermekgondozási 
segély ôsszege, ha a sziilô három egy másután kôvetkezô hónapon 
át nem biztosítja további iskolakôteles gyermeke rendszeres 
iskolalátogatását. További információkat az érdeklódôk a 
munka-, szociális és családiigyi hivatalokban szerezhetnek..

A városi hivatal egyes osztályainak tevékenységébôl

•  A vagyonkezeló-, adó- és i 11 etékosztály tevékenysége 2011 
januárjában fôként az adó- és illetékfizetôk által benyújtott, az 
ingatlanadók, a kommunális hulladék és a kisebb építkezési 
hulladékok helyi illetékének ez évi csôkkentését, valamint az 
ebadó-fizetés alóli felmentést érintó kérelmek feldolgozására és 
azok jogosságának elbírálására irányult. Ugyanakkor 
adóbevallások benyújtására is sor kerúlt olyan esetekben, ha az 
adófizetôknél az elmúlt adózási idószakban bármilyen 
ingatlantulajdon-változás állt be. Jeleň tevékenységeken kívúl 
kidolgozásra keriilt 46 szerzôdés, amelyek az érintett alanyokat 
biztosítják afelôl, hogy meghatározott idókôzônként elszállítják 
tóliik a mennyiségi kommunális hulladékot. Január elején letiek 
kiróva a helyi adók a fuleki szórakozóhelyeken mukôdtetett 
elárusító és nem pénznyerô automatákra is.
Egy kassai reklámiigynôkség kéréssel fordult városunkhoz, 
miszerint a város terúletén kb. 2 hónapra 15 db reklámpanelt 
szeretne elhelyezni, valamint a bérleti szerzôdés megkôtése után 
további 6 db információs táblát szerelne fel tartóoszlopokra. Ez 
annak a reklámkampánynak lenne része, amely a hamarosan 
átadásra keríiló új szupermarketre irányul. A kérelem elbírálása 
folyamatban van.
•  Fúlek városa az államigazgatásnak az épitésugy és 
kômyezetvédelem terúletén belúl átruházott hatáskôrét a városi 
hivatal épitésúgyi és kômyezetvédelmi osztálya által 
érvényesíti. Az osztály a kômyezetvédelmi szakhatósági eljárás 
keretében az év elején határozat formájában szabja meg a 
levegôszennyezési díjat. A díjkiszabás a „kis légszennyezô 
forrásokat“ uzemeltetó egyéni vállalkozók és cégek által 
bejelentett adatok alapján tôrténik. Ebbe a kategóriába tartoznak 
azok a szilárd-, cseppfolyós- és gázfútésú berendezések, 
melyeknek maximális teljesítménye nem haladja meg a 200 kW - 
ot. Ezúton is felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a 
levegótisztaság-védelemi tôrvény értelmében 2011. február 15- 
ig tegyenekeleget bejelentési kôtelezettségúknek
A Fuleki Város Kôzhasznú Vállalattal karôltve az osztály a 
hulladékgazdálkodás terúletén átruházott hatáskoréhen eljárva 
elkésziti a város 2010-es évre vonatkozó jelentését a telepúlési 
hulladékról. Mivel a jelentés elkészitésének határideje 2011 
január 31, 15 napos hátáridótúllépési lehetóséggel, felhívjuk a 
városban múkôdó, hulladékgyújtés terúletén szolgáltatásokat 
nyújtó cégeket és egyéni vállalkozókat, hogy amennyiben még 
nem tették meg, jelentsék be a 2010-es évben begyújtôtt hulladék 
mennyiségét és típusát érintó adatokat a városi hivatal épitésúgyi 
és kômyezetvédelmi osztályára.
Osztályunk a természet- és tájvédelem terúletén szakhatósági 
eljárásban engedélyezi a város belterúletén található fák (az erdôs 
terúleten élôk kivételével) kivágását. Felhívjuk a lakosság 
figyelmét, hogy kivágást csak hatósági engedéllyel lehet 
végrehajtani, kizárólag a fa vegetációs nyugalmi állapotának 
idószakában, azaz október 1 -jétôl március 31 -ig..



Upozornenie
Školský úrad vo Fiľakove upozorňuje rodičov, ktorí nesplnili • 
svoju povinnosť týkajúcu sa zápisu ich dieťaťa do 1. ročníka • 
základnej školy v termíne určenom riaditeľom školy, aby tak \ 
učinili najneskoršie do 15. februára 2011 na sekretariáte vybranej . 
školy. Mesto Fiľakovo ako zriaďovateľ základných škôl je • 
oprávnené v zmysle svojho všeobecne záväzného nariadenia \ 
kontrolovať zápis detí a je oprávnené uložiť pokutu až do výšky . 
331,50 € v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neprihlási dieťa • 
na povinnú školskú dochádzku.

Úrady na úrade

Figyelmeztetés
A Tanugyi Hivatal fígyelmezteti a szíllôket, akik nem tettek 
eleget a gyermekuknek az alapiskola 1. évfolyamába tôrténó 
beíratásával kapcsolatos kôtelességiiknek az iskolaigazgató által 
meghatározott idôpontban, hogy tegyék azt meg legkésôbb 
február 15-ig a kiválasztott iskola titkárságán. Fiilek város mint 
iskolafenntartó jogosult általános érvényú rendelete alapján 
ellenórizni a beíratást, és 331,50 €-ig ôsszegig terjedó bírságot 
kiróni azokra a szulókre, akik nem jelentették be gyermekuket a 
kôtelezó iskolalátogatásra.

Hivatalok a hivatalban

Každý Fiľakovčan vie, že v historickej budove radnice sídli a  
Mestský úrad vo Fiľakove. Naši občania sa už naučili, že v tej A 
istej budove treba hľadať v prípade potreby mestskú políciu, ako A 
aj to, že sa tam nachádza aj matričný úrad, ktorý vybavuje všetky a  
úradné záležitosti súvisiace s narodením, úmrtím občanov, či A 
uzavretím manželstva, overuje podpisy a hodnovernosť kópií A 
listín. Už menej obyvateľov mesta vie, že v tejto budove majú a 
svoje sídlo aj ďalšie úrady, a to školský úrad a Spoločný obecný a 
úrad so sídlom vo Fiľakove. Oddelenie hospodársko-správnych A 
činností na úseku školstva uvedeného úradu vedie účtovníctvo A 
základných a materských škôl, základnej umeleckej školy, centra a  
voľného času, školských klubov detí a školských jedální v A 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo, ako aj ich A 
personálnu a mzdovú agendu, spolu s agendou škôl a školských ▲ 
zariadení ďalších 9 obcí. V rámci spoločného obecného úradu A 
funguje aj oddelenie stavebného poriadku, tzv. stavebný úrad, A 
ktorý vykonáva činnosti podľa stavebného zákona týkajúce sa a 
povoľovania stavieb a ich zmien (napr. územné, stavebné a A 
kolaudačné konanie, konanie o odstránení stavby), a to okrem A 
Fiľakova aj pre ďalších 18 obcí. a

Ponuka  p rog ram ov  *

05.02. Ples Cscmadoku ▼
19.00 hod. Miesto: Dom kultúry - Klub, organizátor: MO Csemadok T

07.02. IludobnépredstavenieprežiakovZS ▼
Účinkujú umelci LETart produktion z  Martina ▼
8.30.10.00. 12.15hod. Miesto: Mestskékultúmestredisko-organizátor: MsKS T

09.02. Divadelné predstavenie Divadla Tliália pre žiakov ZS ▼
-rozprávková hra: Kocúr v í  ižmách ▼
9.00. 11.00 hod. Miesto: Mestské kultúrne stredisko, organizátor: MsKS ▼

12.02. Fašiangová rómska zábava ▼
19.00 hod. Miesto: Mestské kultúrne stredisko, organizátor: Ing. Ladislav Rácz ▼

19.02. Matifná zábava T
I9.00hod. Miesto: Dom kultúry-Klub, organizátor: Dom Matice slovenskej ▼

26.02. Estrádny program
18.00 hod. Miesto: Mestské kultúrne stredisko, organizátor: MsKS ▼

Oznámenie vydavateľa periodickej tlače A

V zmysle §6 ods. 3 zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a A 
agentúrnom spravodajstve a zmene a doplnení niektorých A 
zákonov (tlačový zákon) je vydavateľ periodickej tlače, ktorý je a 
právnickou osobou, povinný v prvom čísle periodickej tlače A 
vydanej v kalendárnom roku uverejniť oznámenie o štruktúre * 
vlastníckych vzťahov vydavateľa periodickej tlače podľa stavu k A 
31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. a

Mesto Fiľakovo ako vydavateľ Fiľakovských zvestí -  FUleki A 
Hírlap oznamuje, že je  výlučným vlastníkom uvedeného A 
mesačníka samosprávy.

Nincs fíileki, aki ne tudná, hogy a városháza tôrténelmi 
épúletében a Fíileki Városi Hivatal székel. Már azt is megtanulták 
a polgárok, hogy szúkség esetén ott kell keresniiik a városi 
rendôrséget is, valamint, hogy ott található az anyakônyvi hivatal 
is, amely a szuletésekkel, elhalálozásokkal, házasságkôtésekkel 
ôsszefiiggó valamennyi Ugyletet intézi, aláírásokat és okirat- 
másolatokat hitelesít. Azt már kevesebben tudják, hogy az épiilet 
olyan további hivataloknak is otthont ad, mint a Tanugyi Hivatal 
és a Kôzôs Kózségi Hivatal. Jeleň hivatalnak az oktatásiigy 
gazdasági-igazgatási tevékenységeivel foglalkozó osztálya 
vezeti a Fiilek város fenntartói hatáskôrébe tartozó alapiskolák és 
óvodák, múvészeti alapiskola, szabadidôkôzpont, napkôzik és 
iskolai étkezdék kônyvelését, valamint azok személyzeti és 
bérfejtési iigyeit további 9 kôzség iskoláinak ilynemíí íigyeivel 
egyiitt. A kôzôs kôzségi hivatalon belúl építési osztály, ún. építési 
hivatal is múkôdik, amely az építési tôrvény értelmében az 
építkezések és módosításaik engedélyezésével ôszzefúggú 
tevékenységeket (teruletrendezési, építési, használatbavételi 
engedély kiadását, építmény eltávolítását érintó eljárások) 
biztosítja, mégpedig Fuleken kíviil további 18 kôzség részére is.

Míísorajánló
02.05. Magyar bál

19.00 óra Helyszin: Klub Kultúrház. szervezô: Csemadok h.sz.
02.07. Zenés elôadás alapiskolások részére

kô/rcm iíkôdik a LETart produktion Martinból
8,30. 10,00,12,15 óra Helyszin: Városi Múvelôdési Kôzpont. szervezô: VMK 

02.09. A Thália Színház mesejátéka - Csizmás K andúr címmcl
az Al diákjai részére
9.00,11.00 óra Helyszin: Városi Múvelôdési Kôzpont, szervezô: VMK 

02.12. Farsangi romabál
19.00óra Helyszin: Városi Múvelôdési Kôzpont .szervezô: Rácz LászlómémOk 

02.19. Matica bál
19.00 óra Helyszin: Klub Kultúrház, szervezô: Matica slovenská Háza 

02.26. Esztrádmíísor
18.00 óra Helyszin: Városi Múvelôdési Kôzpont, szervezô: VMK

Az idószaki kiadvány kiadójának értesítése

Az idószaki kiadványokról és a hírtigynôkségekról, valamint némely 
tôrvények módosításáról és kiegészítéséról szóló Tt. 167/2008. sz. 
tôrvény (sajtótôrvény) 6. § /3./ bek. értelmében az idószaki 
kiadványok kiadói, ha jogi személyek, kôtelesek az idószaki kiadvány 
naptári évben megjelenó elsó számában értesítést kózzétenni az 
idószaki kiadvány kiadójánál fennálló tulajdonviszonyok felól az 
elózó naptári év december 31 -i állása szerint.
Fiilek Város mint a Fiľakovských zvestí -  FUleki Hírlap kiadója 
tudatja, hogy a fenti ônkormányzati havilapnak kizárólagos 
tulajdonosa.
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