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TISZTELT HOLLÓHÁZAI LAKOS! 

 

A 2020-as év számtalan változást és  váratlan helyzetet hozott önkormányzatunk életébe, 

ezért szeretném röviden összefoglalni Önöknek a fontosabb eseményeket.  

Hollóháza Község Önkormányzata a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

kormánymegbízottjának kijelölő döntése értelmében a Pálházai Közös Önkormányzati 

Hivatalhoz csatlakozott 2020. január 01. napjától. A megállapodás értelmében Hollóháza 

Polgármesteri Hivatala a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal Hollóházai Kirendeltségeként 

működik tovább.  

A hivatali átszervezés következtében a jegyzői feladatokat Csató Szabolcs, a hollóházai 

kirendeltség hivatalvezetői feladatait Bodnár-Hudák Eszter kirendeltség-vezető látja el.  

Az önkormányzati kiadások költségracionalizálásának érdekében átszervezésre került a 

szociális és gyermekétkeztetési feladatok ellátása, melynek következtében a szolgáltatást 

2020. március 01. napjától a Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ végzi. A Hollóházai 

Gyermekélelmezési Intézmény megszüntetésével önkormányzatunk rendezni tudta az 

intézmény addig felhalmozódott működési tartozásait.  

Hosszú évek óta problémát okozott a helyi óvoda működtetése az alacsony gyermeklétszám 

miatt, a telephely fenntartása komoly anyagi megterhelést jelentett önkormányzatunknak. 

Az óvodai telephelyek vonatkozásában átszervezés következett be, 2020. szeptember 01. 

napjától a hollóházai telephely Nyíri, Füzérkomlós, Kéked és Hollóháza önkormányzatok 

közös fenntartásába került, így a működtetés biztonságossá vált.  

Bővítésre került a szociális alapellátások köre, december hónaptól megkezdte működését a 

szenvedélybetegek, valamint az idősek nappali ellátása.  

Sajnálatos módon a koronavírus járvány okán bevezetett korlátozó intézkedések egyenlőre 

nem teszik lehetővé a szolgáltatások szokványos működtetését. 

A kialakult járványhelyzet megnehezítette a kulturális rendezvények megtartásának 

feltételeit, a gyülekezést tiltó rendelkezések felülírták elképzeléseinket. A gyermeknapi 

rendezvényünket július hónapban tudtuk megtartani, melyen színes program biztosította a 

gyermekek szórakoztatását.   

 

       



 

Augusztus hónapban tartotta meg szabadtéri előadását az Aradi Kamaraszínház, a Juhász 

Zenekar és a Tabán Táncegyüttes közreműködésével.  

 

        

 

Hollóháza 2020-ban csatlakozott a Kulturális Örökség Napja országos rendezvényhez, 

melynek keretében a Római Katolikus Templom megtekintésére nyílt lehetősége az ide 

látogatóknak.  

 

 

   



 

Ezen esemény kapcsán településünkre látogatott Zelei József kerékpáros békenagykövet. 

   

A Barangolók túracsoporttal Önkormányzatunk csatlakozott a Kéktúrázás Napja 

rendezvényhez, melynek keretében szervezett Nagy-Milic túrán vehettek részt az 

érdeklődők.  

               

A családi nap, az idősek napja, valamint a karácsonyi ünnepség megtartására már nem 

kerülhetett sor a korlátozó intézkedések bevezetése miatt.  

A település fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében több pályázati lehetőséget 

megragadtunk. A Magyar Falu program keretében pályázatot nyújtottunk be: belterületi 

kerékpárút építésére, a közterület karbantartását szolgáló mini rakodó beszerzésre, a Miki 

Nándor utca felújítására, játszótér, óvodai sportpálya kialakítására, valamint orvosi eszköz 

beszerzésére.  

Az orvosi eszköz beszerzésére irányuló támogatási igény pozitív elbírálásban részesült, 

melynek keretében 2.999.915 Ft összegben vérnyomásmérő készülék, EKG készülék,  

defibrillátor, sürgősségi táska, pulsoxymeter, otoscop készlet, számítógép, nyomtató, 

hűtőszekrény, hőmérő, műszerasztal, orvosi íróasztal került beszerzésre. 



 

                      

A Miki Nándor utca felújításának támogatási kérelme szintén pozitív elbírálásban részesült. A 

támogatás összege 29.649.645 Ft. A beruházás megvalósításának tervezett kezdete: 2021. 

május. 

Várhatóan 2021. áprilisában kezdődhet meg az óvodai sport alprogram keretében az „Irány a 

pálya” program megvalósítása. A projekt keretében egy többfunkciós 8X16 méteres rekortán 

borítású sportpálya épül majd az óvoda melletti önkormányzati területen. 

Hollóháza  idén csatlakozott a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesületéhez, így lehetősége 

nyílt LEADER pályázatok benyújtására. Támogatási igényt nyújtottunk be kulturális 

rendezvény megvalósítására, valamint a „gázfogadó telep” környezetének felújítására és 

kerékpáros pihenő kialakítására. 

A Belügyminisztérium felé a temető partfal helyreállítására vis maior keretből, valamint a 

Jeruzsálem és Steiner László utca felújítására belterületi utak felújítására kiírt keretből 

igényeltünk támogatást.  

A temető partfal helyreállítására 2.000.000 Ft összegben 2021 tavaszán kerül sor.   

Az Általános Iskola tornaterem mennyezetének szigetelésére és nyílászáró cseréjére 

vonatkozó, 2018. évben kivitelezett beruházás utólagos ellenőrzése 2020. januárjában 

megtörtént. A kivitelezés hiányosságai miatt előírt munkálatok 2020. decemberében 

kerültek lezárásra. A tornaterem további energetikai felújítására irányuló tervei és az ahhoz 

kapcsolódó költségvetés módosítás benyújtásra került a Magyar Államkincstárhoz.  

Folyamatban van a Piactér kialakítására irányuló pályázat kivitelezési helyszínmódosításának 

kérelme a Kék-túra emlékparkba történő áthelyezésre. 

Az Istványi Ferenc utca, Jeruzsálem utca, illetve a Steiner László utca csapadékvíz elvezetés 

vízjogi engedélyének kiadása megtörtént, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás 2021. 

január hónapban kiírásra kerül. 

A település egészét érintő szennyvízhálózat kialakításához kapcsolódó egyeztetések 

folyamatban vannak, erről a döntések megszületése után tájékoztatjuk a lakosságot. 

2019. december 31. napjával befejezte működését a Biztos kezdet gyerekház, mivel 2019. 

áprilisától nem teljesültek a gyermeklétszámra irányuló feltételek. A program kapcsán az 

Önkormányzatnak 15.428.099 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Az összeg 

beépítésre került az Önkormányzatok rendkívüli támogatási kérelmébe. A 

Belügyminisztérium támogatásával eddig 10.500.000 Ft visszafizetésre került.  



 

Beszerzésre került egy 21 személyes kisbusz, ami jelenleg az óvodás bejáró gyerekeket 

szállítja szükség szerint, de a lakosság részére is elérhető lesz.  

A Hősi emlékműre kihelyezésre került a második emléktábla, így jelenlegi ismereteink szerint 

teljes lett településünk hősi halottjainak névsora. 

 

          

 

Hollóháza közbiztonságának megerősítésére a település két belépési pontjának közelében 

kihelyezésre került egy-egy térfigyelő kamera. 

A közfoglalkoztatási program keretében felújításra kerültek a település közterületein eddig 

elhelyezésre került buszmegállók, közkutak, térbútorok, kialakításra került a Kéktúra-park 

korlátja, megkezdődött a Kossuth Lajos utca tetején elhelyezkedő pihenőpont kialakítása, a „ 

régi játszótér” rendbetétele.  

 

   



 

            

 

Elindítottuk a település elhanyagolt, az önkormányzat tulajdonában levő területeinek 

gazmentesítését, kitakarítását, a közterületek virágosítását. 

 

          

                         

                                                                                  

 



 

     

Az önkormányzat kézműves műhelyében az ünnepkörökhöz kapcsolódó ajándéktárgyakon, 

öko csomagolóanyagokon, a színházi díszleteken kívül, a tavasszal előállt vírushelyzet 

szükségleteire reagálva elkészültek a lakosság részére kiosztásra kerülő textil szájmaszkok.  

     

 

Fontos és közös feladatunk településünk illegálisan elhelyezett szeméttől történő 

megszabadításának folytatása, melyhez ezúton is kérném a lakosság támogató 

közreműködését, a szelektív gyűjtőedények használatát!  

 

Ismételten szeretnénk köszönetet mondani azoknak a lakosoknak és egyesületnek, akik 

munkájukkal segítették a település életét. A teljesség igénye nélkül a sportpálya 

környezetének rendbetételét, a lélekharang megjavítását, a konditerem felújítását, a színházi 

rendezvény, a gyermeknap, a Mikulás kaland, a „ Hollóházi Alkotók” megvalósításában, a 

túrák előkészítésében és lebonyolításában nyújtott segítséget. Mindenkire számítunk a 

továbbiakban is! 



 

                

          

 

Megköszönve az eddigi támogatást és bízva a további sikeres együttműködésben, 

eredményekben gazdag új esztendőt kívánva  

 

Hollóháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete nevében tisztelettel: 

        Fűzériné Odrobina Gabriella s.k. 
polgármester  


