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Készülődés karácsonyra
Bár az időjárás még nem azt mutat-

ja, de itt van a tél. A télről sokaknak 
inkább negatív dolgok jutnak eszébe. A 
ködös hajnalok és nappalok. Az egyre 
rövidülő napok. A borús, nyálkás, sárda-
gasztó időjárás. A nyirkos, hideg, amely 
minden kis résen a csontunkig hatol. Ez 
az időszak valóban a természet „megha-
lásáról” szólt, az ember is behúzódott, 
elcsendesedett, a természettel, a földdel 
együtt a megújulásra készült. Ilyenkor a 
benti munkák sora volt, az eszközök ja-
vítgatása, a disznóvágás, a rokonlátoga-
tás ideje következett.

Nagy változáson ment keresztül ko-
runk társadalma. A legtöbb ember már 
nem a földből, a földdel él együtt. A 
munkahelyi 8, 10 vagy 12 óra adja meg 
a ciklikusságot, nem az évszakok sora. A 
bevásárlóközpontok ablaktalan műfénye 
nem engedi tudni, hogy nappal van-e 
vagy éjszaka. A disznóvágás sem a régi 
már teljesen. Sok helyen már nem a csa-
lád jön össze, hanem a hentes sitty-sutty 
dolgozza fel a levágott disznót. Ezzel 
együtt az emberi kapcsolatok is lassan-
lassan kihűlnek. 

A világ megváltozott ugyan, de eb-
ben a rohanó világban is egyre többen 
tartják fontosnak, hogy valamit vissza-
csempésszenek életükbe a régmúlt vi-
lágból: a családi kapcsolatok ápolását, a 
téli pihenést, felkészülést a következő 

munkás évre, a testi-lelki megújulást, az 
ádventi készülődést.

Az ádvent szó az „adventus Domini”, 
„az Úr eljövetele” latin kifejezésből szár-
mazik. Vagyis felkészülés Jézus szüle- 
tésének ünnepére, karácsonyra. Felké-
szülés testileg és lelkileg. Nem véletlen, 
hogy az egyház erre az időszakra tette 
karácsony ünnepét, amikor a természet 
szinte „meghal”, amikor a leghosszab-
bak az éjszakák, amikor a legnagyobb 
a sötétség. Ekkor jön a világba a Fény,  
Jézus Krisztus. Ennek a megünneplésé-
re készülődünk ádventben. Kitakarítjuk 
a lakást, karácsonyhoz közeledve süt-
nek-főznek a háziasszonyok, valamilyen 
meglepetéssel készülődünk szeretteink-
nek. Ezek mind-mind fontos részei az 
ünnepi készülődésnek, de fontos, hogy 
ne csak testiekben készüljünk az ünnep-
re, hanem lelkiekben is. Ilyenkor egy ki-
csit ki kell „takarítani” a lelkünket is, és 
a szeretteinkre való gondolás nem csak a 
„plázázásban” kell, hogy kimerüljön. 

Ezt a lelki megújulást is szerettük 
volna segíteni, amikor a Kígyósi Ádvent 
rendezvénysorozatot megszerveztük. 
Ádvent első vasárnapja előtti szomba-
ton kicsik és nagyok versekkel és ének-
kel segítették ezt a lelki készülődést. A 
kézműves foglalkozásokon akár már a 
karácsonyi ajándékokat is elkészíthették 
a gyerekek. Népi iparművészek mutatták 
be mesterségüket és portékájukat, hogy 
ne csak a „műanyag csodák” világából vá-
laszthassunk ajándékot szeretteinknek. 
És a lelki elmélyülést, ráhangolódást se-
gítik azok a hangversenyek, koncertek is, 
amelyek alkalmával neves előadóművé-
szek varázsolják el a hallgatóságot. Ezt a 
hangversenysorozatot is úgy terveztük, 
hogy egyben mindenki számára lehető-
ség nyíljon adományozni, hiszen min-
den alkalommal gyűjtést szervezünk az 
újkígyósi művészeti oktatás támogatá-
sára. Az idei tanévtől sikerült biztos ala-
pokra helyezni a művészeti oktatást. A 
Harruckern János Közoktatási Intéz-
mény tanárai segítségével sajátíthatják 
el a kígyósi iskolások a zene-, a képző- 
és a táncművészet csínját-bínját. Sajnos 
azonban oly kevés pénzt biztosít ehhez 

az állam, hogy emiatt bizony csak sze-
gényes eszközök állnak rendelkezésre az 
oktatáshoz, sok gyermek esetleg a szü-
lők pénzügyi nehézsége miatt nem ve-
hetne részt az oktatásban. Pedig fontos, 
hogy egy tehetséges gyermek se vesszen 
el! Ezen célok megvalósításához várjuk 
az adományokat a hangversenyek után.

Több jelentős támogató segítette a 
fenti célok megvalósítását, az előadók 
nagy része is ingyen ajánlotta fel a fel-
lépését, sokan segítenek a rendezvények 
zökkenőmentes lebonyolításában. Kö-
szönjük mindenkinek a segítségét, a fel-
ajánlását!

Azt kívánom minden olvasónak, hogy  
a karácsonyra készülődés lélekben is 
gazdagítsa mindannyiukat. Ennek a ké-
szülődésnek talán a legfontosabb része 
lehet a DERŰ. Simon András grafikus-
művész, költő – akinek a kiállítása még 
december végéig látható a templomban 
– egy gondolatával kívánok szép ádven-
ti készülődést és családi körben eltöl- 
tött, lélekben gazdag karácsonyt min-
denkinek.

„Bármilyen picinyke és
törékeny  vagy is,
senki sem akadályozhat meg abban,
hogy szívből mosolyogj, s így
– mint Isten kedves virágszála –
a Szeretet jó illatát áraszd
ebben a kedvetlen világban.
Te magad légy az Isten mosolya!”

Szebellédi Zoltán polgármester

Bizalom II. – Simon András grafikája 
(Forrás: www. simongaleria.hu)

A művész a Kígyósi Ádventen
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Az ádventi időszak első hétvégéjén, 
november 28-án rendezte meg má-

sodik alkalommal településünk a Kígyósi 
Ádventet. A tavalyi évhez hasonlóan a 
városháza előtti, lezárt útszakaszon állí-
tották fel a rendezvénysátrat, amelyben 
a fellépőkön túl a mesterségbemutatók, 
a játszóházi foglalkozások is helyet kap-
tak, valamint itt lehetett vásárolni az Új-
kígyóssal kapcsolatos kiadványokból és 
Simon András grafikusművész alkotásai-
ból. A művész munkáiból kiállítás is nyílt 
a római katolikus templomban, mely de-
cember végéig látogatható. A grafikák 
megvásárolhatók.

A korábbiaktól eltérően a sátor mel-
lett felállított pavilonokban kaptak he- 
lyet mindazok, akik kézműves terméke-
ket árusítottak.

Szebellédi Zoltán polgármester meg-
nyitóját követően a Csabai Színistúdió 
Krampusz Kórusa lépett színpadra, őket 

az óvoda két csoportjának műsora, vala-
mint az Ezüstág Idősek Otthonában la-
kó Andrási Károlyné Klári néni szavalata 
követte.

A városháza tanácskozójában pol-
gármesteri megnyitóval kezdődött a 
csorvási Hudák család kéziszövő műhe-
lyének kiállítása, az alkotó, Hudák Ma-
riann jelenlétében. Délután újabb két 
óvodai csoport és a kétegyházi Kalá-
ris Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény néptáncosai (felkészítőjük Bacsa 
László) adtak nagy sikerű műsort, majd 
„Húzzad édes muzsikásom!…” címmel 
a Békés Banda tagjai szórakoztatták az 
érdeklődőket.

Az ádventi gyertyagyújtást ádventi 
énekek előzték meg, az általános iskola 
énekkara (vezetőjük Zubán Károlyné) és 
a Tengelic Énekegyüttes előadásában.

Az estet Simon András grafikusmű-
vész alkotásai kiállításának megnyitó-

ja, valamint Horgas Eszter fuvolaművész 
és a Jazz trió nagy sikerű hangversenye 
zárta.

Szamosvári Zsolt
Fotók: Szamosvári Anita, Berki László

Kígyósi Ádvent – 2009.

Óvodások műsoraBékés Banda

Előkészületek a lángossütéshez
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Az Ezüstág is megvendégelte a látogatókat Egész nap játszóház várta a gyerekeket

Kígyósi Ádvent – 2009. A rendezvény megvalósításában az 
alábbi intézmények, szervezetek 
működtek közre: 
Polgármesteri hivatal, római katolikus 
egyházközség, Széchenyi István Álta-
lános Iskola, napközi konyha, Közös 
Igazgatású Óvodai és Bölcsődei In-
tézmény, Ezüstág Gondozási Köz-
pont, Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár, Nyugdíjasok Érdekvé-
delmi Egyesülete, Tengelic Ének-
együttes, Naplemente Nyugdíjas Klub, 
Újkígyósi Polgárőrség, KARITÁSZ, 
római katolikus egyházközség család-
csoportja, Újkígyósi Nagycsaládosok 
Köz hasznú Szervezete, Vöröskereszt 
Újkígyósi Szervezete, Összefogás Új-
kígyósért Közhasznú Egyesülete, Bé-
kés Megyei Népművészeti Egyesület, 
Kaláris Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény. 
A szervezők külön köszönik Sódar Jó-
zsef (technikus úr) segítségét!

A Csabai Színistúdió Krampusz Kórusa

A Hudák-kiállítás megnyitóján

A Kaláris művészeti iskola néptáncosai

Az Ezüstág Idősek  
Otthona nevében  
Andrási Károlyné,   
Klári néni mond verset
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Újkígyós az elmúlt évben hagyo-
mányteremtő szándékkal rendez-

te meg a Kígyósi Ádventet. Ebben az 
évben, az egynapos programon túl, jó-
tékonysági hangversenysorozatot is hir- 
detett a település a tehetséges és rá-
szoruló újkígyósi művészeti iskolások 
tanulmányainak támogatására, a művé-
szetoktatáshoz szükséges eszközök vá-
sárlására.

A jótékonysági hangversenyeket az 
újkígyósi Szűz Mária Szent Neve kato-
likus templomban rendezték/rendezik, 
amelyhez a következő előadókat sike-
rült megnyernie a szervezőknek:

Horgas Eszter fuvolaművész és a Jazz 
trió, Mága Zoltán hegedűművész – aki a 
100 templomi jótékonysági koncertjei 
egyik állomásául választotta városunkat 
–, Somogyi-Tóth Dániel orgonaművész 
és Uhrin Viktor hegedűművész – akik 
a felújított műemlék orgona avatá-
sára vállalkoztak –, és a szentegyházi 
Gyermekfilharmónia százötven fős kó-
rusa, Haáz Sándor vezetésével. 

A fellépők nagy része ingyen vállal-
ta a hangversenyt, természetes azonban, 
hogy támogatók nélkül nem tudta volna 
megvalósítani jótékonysági célját a te-
lepülés. Itt mond hát köszönetet Újkí-
gyós a város önkormányzatának, a Paksi 
Atomerőmű Zrt.-nek, a MAVIR Zrt.-
nek, az Országos Takarékpénztár Zrt.-
nek, a Gallicoop Zrt.-nek és utóbbi 
elnök-vezérigazgatójának, Erdélyi Ist- 
vánnak, valamint a római katolikus egy-
házközségnek.

A hangversenyek ingyenesek, azon-
ban a helyszínen adománygyűjtő ládákat 
helyeztek ki a szervezők. Természetesen 
nem csak a helyszínen járulhattak/járul-
hatnak hozzá a jótékonysági cél meg-
valósításához, adományaikat az alábbi 
számlaszámokra is befizethetik:

Szamosvári Zsolt

A békéscsabai SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat a nap 24 órájában várja a segélyhívásokat ingyenes elérhetőségein
ELérhETőSégEk:  Telefon:  06/66 441-300 (a 66-os és 68-as körzetből hívók számára ingyenes). honlap: www.sos505.hu

Jótékonysági hangversenysorozat a várakozás idején

Horgas Eszter

Szentegyházi Gyermekfilharmónia

Zimmermann Kornélia

Újkígyósért Közalapítvány: 
11733199-20010379-00000000
Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú 
Egyesület (általános iskola): 
11733199-20020316-00000000

Somogyi-Tóth Dániel

Mága Zoltán
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Pályázat külterületi tehermentesítő útra
158/2009. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
1. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 154/2009. 

(X. 19.) számú KT-határozatát visszavonja.
2. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a DAOP-2009-3.1.1/B kódszámú pályázati kiírás alap-
ján az úgynevezett külterületi tehermentesítő út megépíté-
sére pályázatot nyújt be. A beruházás tervezett összköltségét  
323 246 250 Ft-ban jóváhagyja, mely összegből 274 759 312 Ft  
vissza nem térítendő támogatást igényel. A pályázat megvaló-
sításához szükséges 48 486 938 Ft saját forrást 2010. évi költ-
ségvetésében biztosítja. 

3. A saját forrás biztosítása érdekében lehetőség szerint az érin-
tett vállalkozókat bevonja. A képviselő-testület megbízza a 
polgármestert a pályázat benyújtásával és a szükséges egyezte-
tések lefolytatásával.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: pályázat benyújtására: 2009. november 16., egyezteté-

sek lefolytatására: 2009. december 31.

Elfogadták a költségvetés teljesítéséről  
szóló beszámolót

159/2009. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi 

költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámo-
lót elfogadja. 

A I–III. negyedév gazdálkodási tapasztalatait a további gazdál-
kodás során figyelembe kell venni.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. november 20.

Szerződést kötöttek az Újkígyósi Vízmű Kft.-vel
160/2009. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Újkígyósi 

Vízmű Kft.-vel a hulladéklerakó telep üzemeltetésére az elő-
terjesztésnek megfelelően szerződést köt. Megbízza a polgár-
mestert a szerződés aláírásával.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. november 17.

Megbízás belső ellenőrzésre
161/2009. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kis-
térségi Társulás Belső Ellenőrzését megbízza, hogy az alábbi 
témaköröket vizsgálja meg 2010. évben: 

Polgármesteri hivatal tekintetében:
– 2009. évi közbeszerzések szabályozottsága és lebonyolítása 

(szabályszerűségi ellenőrzés),
– 2009. évi pénzmaradvány-kimutatás ellenőrzése (pénzügyi el-

lenőrzés).

HATÁROZATOKAnyAkönyvi hírek
SzületéSek:

Kata Bence  (2940 g, 49 cm), Békéscsaba, 2009. október 30., 
édesanyja: Matucsek Szilvia, édesapja: Kata László.

Priskin Zita (3940 g, 52 cm), Gyula, 2009. november 10., 
édesanyja: Bondár Ildikó, édesapja: Priskin János.

házaSSágkötéS:
Házasságkötés időpontja: 2009. november 21., menyasszony: 

Rákóczi Erika újkígyósi lakos, vőlegény: Sajben Árpád Gá-
bor gerendási  lakos.

haláleSetek:
Rövid Imréné Horváth Ida, született: 1938. január 19., elhunyt: 

Újkígyós, 2009. november 11., volt Újkígyós, Kossuth u. 
118. szám alatti lakos.

Bacsa Istvánné Nagy Magdolna, született: 1935. november 29., 
elhunyt: Újkígyós, 2009. november 14., volt Újkígyós, Új-
köz u. 23. szám alatti lakos.

Németh Béla, született: 1931. szeptember 9., elhunyt: Békés-
csaba, 2009. november 17., volt Újkígyós, Gyulai u. 18. 
szám alatti lakos.

Csatlós Ferenc, született: 1956. január 4., elhunyt: Békéscsaba, 
2009. november 18., volt Újkígyós, Kossuth u. 124. szám 
alatti  lakos.

Szabó Józsefné Csatlós Magdolna, született: 1942. szeptember 
12., elhunyt: Gyula, 2009. november 23., volt Újkígyós, Új-
köz u. 30. szám alatti lakos.

Lipták János Mihály, született: 1952. november 25., elhunyt: 
Újkígyós, 2009. november 26., volt Újkígyós, Tulipán u. 1. 
szám alatti lakos.

Juhász András, született: 1949. január 20., elhunyt: 2009. no-
vember 27., volt Szabadkígyós, Kölcsey u. 13. szám alat-
ti lakos.

Az Önkormányzati Minisztérium pályázatot ír ki 
a „Távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának 
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének  
(ÖKO-program), valamint az egycsatornás gyűjtőedények  
(termofor kémények) felújításának támogatására”.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. május 31.
A beérkezett pályázatok feldolgozása folyamatosan történik.
Részleteket olvashatnak a www.otm.gov.hu weboldalon.

Újkígyós Város Önkormányzata a település közterületein

ÚjrAélESZTő KéSZüléKET 
kíván elhelyezni. 
Ennek okán a 135/2009. (IX. 14.) számú képviselő-testületi 
határozatában felhívást intéz Újkígyós lakossága felé  
a készülék megvásárlásához szükséges adakozásra. 
Amennyiben segíteni tud, kérjük, járuljon hozzá a készülék 
megvásárlásához! 
Adományaikat a 11733199-20010379 számú bankszámlára 
utalhatják át (megjegyzés rovatban „újraélesztő készülék”), 
vagy csekk kérhető az újkígyósi polgármesteri hivatalban.

Segítségüket köszönjük!
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Újkígyósi Önkormányzati Értesítő. Újkígyós város havonta megjelenő, ingyenes időszaki kiadványa 
Kiadja: a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 5661 Újkígyós, Arany János u. 42. • Telefon: 66/254-844. • E-mail: muvhaz@ujkigyos.hu 

A szerkesztőbizottság elnöke: Kunstár Anna, a Széchenyi István Általános Iskola igazgatóhelyettese; tagjai: Ecker György, Oláh Timót, Szamosvári Zsolt 
Nyomdai előkészítés: Várhegyi és Társa Nyomdaipari és Szolgáltató Bt. • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár – könyvtár tekinte-
tében: 
– befektetett eszközök állományba vétele, értékcsökkenés elszá-

molása (pénzügyi ellenőrzés).
Minden önállóan gazdálkodó intézmény tekintetében:
– állami normatívát megalapozó adatszolgáltatás ellenőrzése 

(szabályszerűségi ellenőrzés).
Megbízza a jegyzőt, hogy a jóváhagyott 2010. évi belső ellenőr-

zési tervet a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulásnak küldje meg. 

Felelős: dr. Csatlós László jegyző 
Határidő: 2009. november 17.

Félmillió mederkotrásra
162/2009. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Gyulai úti szabadidőpark területén lévő tó mederkot-
rásának mellékmunkáira bruttó 500 000 Ft-ot biztosít a 2009. 
évi költségvetés tartalékalapjának terhére. Megbízza a polgár-
mestert a munkák elvégeztetésével.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. december 31.

Javaslatok a megye munkaprogramjához
163/2009. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Békés Megye Képviselő-testülete és bizottságai 2010. évi 
munkaprogramjához az alábbi javaslatot teszi:

– 4431-es és 4432-es út kereszteződésében a körforgalom kiépí-
tése,

– Békéscsaba–Újkígyós–Pusztaottlaka–Medgyesegyháza össze-
kötő út megépítése,

– Újkígyós belvizeit befogadó csatorna megépítése,
– Fürjesi összekötő út kétsávos közlekedésre alkalmassá tétele. 
A képviselő-testület a napirendek előadóját és tárgyalásának idő-

pontját nem határozza meg.
Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. december 11.

Lemondott egyhavi tiszteletdíjáról az alpolgármester
164/2009. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Oláh Timót alpolgármester egyhavi tiszteletdíjáról való 
lemondását elfogadja.

Megbízza a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy a költségvetést érin-
tő szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. november 30.

Lemondott két havi képviselői tiszteletdíjáról
165/2009. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Harangozó János képviselő kéthavi tiszteletdíjáról való lemon-
dását elfogadja. Megbízza a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy a 
költségvetést érintő szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. november 30.

Pályázat a volt mozi fejlesztésére, korszerűsítésére
166/2009. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktu-
rális fejlesztése, valamint közösségi intézmények/terek fejlesz-
tésére DAOP-2009-4.1.3/A,B,C kódszámon kiírt pályázati 
lehetőség „A” komponensére a mozi épületének felújítására és 
korszerűsítésére pályázatot nyújt be. A beruházás összköltség-
ét bruttó 56 000 000 Ft-tal fogadja el, melyből 50 000 000 Ft 
vissza nem térítendő támogatást igényel. A megvalósításhoz 
szükséges 6 000 000 Ft saját forrást 2010. évi költségvetéséből 
biztosítja. Megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. december 1.

Támogatás a nagycsaládosoknak  
a 2010-es tartalékalapból

168/2009. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 10 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Szervezetét 
(Újkígyós, Széchenyi u. 64/1.) támogatási kérelmének meg-
felelően 110 000 Ft támogatásban részesíti a 2009. évi költ-
ségvetés tartalékalapjának terhére. Megbízza a polgármestert 
a támogatási szerződés megkötésével, és kéri, hogy a pénzügyi 
utalással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. november 30.

Új gőzüst vásárlásáról döntöttek
169/2009. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a napközi otthon konyhája részére – a régi gőzüst elhasz-
nálódása miatt – 280 literes gőzüst vásárlására 1 300 000 Ft + 
áfát biztosít (mely tartalmazza a szállítás, beüzemelés és a be-
tanítás költségét, illetve 1 év garanciát) a 2009. évi költségvetés 
tartalékalapjának terhére. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. november 20.

HATÁROZATOK


