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Vízkeresztkor – január 6-án – kezdő-
dik a farsang időszaka, amely ham-

vazószerdáig, a Húsvét előtti 40. napig 
tart. Az idén ez a nap február 17-ére 
esik, tehát ekkor ér véget a bálok és a 
mulatságok ideje. Ezután a 40 napos 
böjt időszaka következik, amely felké-
szülés a húsvéti ünnepekre. Ekkor már 
nem rendeznek vigasságokat.

A világ számos országában elterjedt 
régi szokás a tél végének és a tavasz kö-
zeledtének megünneplése. Gondoljunk 
csak a velencei álarcos farsangi forgatag-
ra, a mohácsi busójárásra vagy a riói kar-
neválra.

E mulatságok gyökere a régi közép-
kori hiedelmekből, babonákból eredez-
tethető. Bár napjainkban már nem ezek 
az elfeledett tévhitek keltik életre a far-
sangi vigasságokat, a jelmezes-táncos bá-

lok, melyek legfőbb üzenete a téltemetés 
és a tavaszvárás, máig fennmaradtak.

A mi iskolánkban is évről évre meg-
rendezzük a farsangot. A tanulók, ta-
nárok és a szülők lelkesen készítik a 
jelmezeket, maszkokat. Minden osztály 
színes, zenés műsorral mutatkozik be, 
a népes közönség legnagyobb örömé-
re. Nehéz dolga van a zsűrinek, de sze-
rencsére nincs vesztese a versengésnek, 
mindenkinek jár a sütemény. Természe-
tesen az ilyenkor szokásos eszem-iszom, 
tombola, zene és tánc sem maradhat el!

Nekünk itt nem lesz több farsangunk, 
ami némi szomorúságot vegyít vidám-
ságunkba. Nagy várakozással és izga-
lommal készülünk utolsó fellépésünkre, 
melyet szeretnénk mindenki számára 
emlékezetessé tenni.

Vida Martina 8. b osztályos tanuló

„Kongatják a harangot: Űzik már a fársángot”

 „AnyAnyelv, ó mindenség, időt igéző fenség” 

Mit mondtak a külföldiek a magyar nyelvről?
Nicholas Lezard kritikája Szerb Antal 
„Utas és Holdvilág”-járól a The Guar- 
dien-ben, 2004. (Ertl István fordítása):

„A magyarok tulajdonképpen nem is 
földi lények, hanem egy szuperintelligens 
földönkívüli faj, amelynek sikerült egybe-
olvadnia az emberiséggel, s csak műveik 
zsenialitása és nyelvük teljes érthetetlen-
sége árulja el őket.”

*
N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század):

„Olyan a magyar nyelv szerkeze-
te, mintha nyelvészek gyülekezete alkot-
ta volna, hogy meglegyen benne minden 
szabályosság, tömörség, összhang és vilá-
gosság.”

*
George Bernard Shaw drámaíró (az ame- 
rikai CBC-nek adott interjújában sok-
kal bővebben kifejtve) mondta:

„Bátran kijelenthetem, hogy miután 
évekig tanulmányoztam a magyar nyel-
vet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar 
lett volna az anyanyelvem, az életművem 
sokkal értékesebb lehetett volna. Egysze-
rűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől 
duzzadó nyelven sokszorta pontosabban 

lehet leírni a parányi különbségeket, az 
érzelmek titkos rezdüléseit.”

*
Grover S. Krantz amerikai kutató: 

„A magyar nyelv ősisége Magyaror-
szágon (…) meglepő: úgy találom, hogy 
átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkő-
kor kezdetét (…) az összes helyben mara-
dó nyelv közül a magyar a legrégebbi.”

*
Jakob Grimm meseíró (XIX. század), 
aki egyben az első német tudományos 
nyelvtan megalkotója is volt, mondta: 

„…a magyar nyelv logikus és tökéletes 
felépítése felülmúl minden más nyelvet.”

*
Berglund svéd orvos és műfordító:

„Ma már, hogy van fogalmam a nyelv 
struktúrájáról, az a véleményem: a ma-
gyar nyelv az emberi logika csúcsterméke.” 
(Magyar Nemzet, 2003. XII. 2., 5. o.)

*
Teller Ede atomfizikus halála előtt pár 
évvel ezt mondta Pakson: 

„…Új jeles felfedezésem, miszerint egy 
nyelv van, s az a magyar.” (Mai Nap, 
Budapest, 1991. 9.)

Fórumon köszöntötte  
az önkormányzat  

az újkígyósi vállalkozókat

Újkígyós Város Önkormányzata ja-
nuár 25-én fórumot rendezett 

a Petőfi Sándor Művelődési Házban. 
Meghívót kaptak – a képviselőkön, a 
díszpolgári címmel rendelkezőkön, il-
letve az „Újkígyósért” kitüntetetteken 
kívül – az Újkígyóson működő társas és 
egyéni vállalkozók. A rendezvény cél-
ja az volt, hogy tájékoztassuk a vállalko-
zókat az elmúlt év adózási adatairól, az 
önkormányzat tevékenységéről, külö-
nös tekintettel a pályázatokra és a beru-
házásokra. Szakmai program keretében 
a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi 
Központ képviselői tartottak előadást a 
2010. évi vállalkozásokat érintő támo-
gatásokról. 

A rendezvényt a Békés Megyei Szim-
fonikus Zenekar vonósnégyesének szín-
vonalas előadása színesítette. A fórumon, 
plakett formájában, az önkormányzat ne-
vében elismerést kapott a legnagyobb 
foglalkoztató és a legnagyobb összegű 
iparűzési adót befizető vállalkozás.

Folytatás a 4. oldalon >>
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Eredményes gépbeszerzési pályázat
1/2010. (I. 18.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az univerzális gépbeszerzésre kiírt közbeszerzé-
si eljárást eredményesnek nyilvánítja a beérkezett ajánlatok 
értékelésének, valamint a bírálóbizottság javaslatának megfe-
lelően, és az eljárás nyertesének a PEGAZUS HUNGARY 
Kft.-t (4030 Debrecen, Monostorpályi u. 7. sz.) hirdeti ki.   
Megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester  
Határidő: 2010. február 8.

Új szerződés a TAPPE Kft.-vel
2/2010. (I. 18.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a TAPPE Kft.-vel 2007. január 31-én kötött közszol-
gáltatási szerződést hatályon kívül helyezi, helyette az elő-
terjesztés mellékletét képező szerződéstervezetet jóváhagyja. 
Megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester  
Határidő: 2010. január 31.

Megállapították a nyersanyagnormát  
és a térítési díjakat

3/2010. (I. 18.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
1. A képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg az élel-

mezési tevékenységet folytató intézményekben alkalmazandó 
nettó NYERSANYAGNORMÁT:

Bölcsődei gyermekek 254 Ft
Bölcsődei alkalmazottak (ebéd) 243 Ft
Óvodában óvodások részére (egész napos ellátás) 254 Ft
Óvodai alkalmazottak részére 243 Ft
Napközi otthonos tanulók étkezése, 100%-ot fizetők 309 Ft
Napközi otthonos tanulók étkezése, 50%-ot fizetők 309 Ft
Ingyenes étkezők 309 Ft
Menzát igénybe vevő tanulók, 100%-ot fizetők 218 Ft
Menzát igénybe vevő tanulók, 50%-ot fizetők 218 Ft
Konyhai alkalmazottak 243 Ft
Szociális étkeztetést igénybe vevők 243 Ft
Gondozási központ alkalmazottai 243 Ft
Idősek klubjában étkezők részére (napi kétszeri) 290 Ft
Idősek klubjában étkezők részére (napi egyszeri) 243 Ft
Általános iskolai és napközi otthonos nevelők 243 Ft
Önkormányzati dolgozók 243 Ft
Ezüstág Idősek Otthona, gondozottak 574 Ft
Ezüstág Idősek Otthona, alkalmazottak  
(napi egyszeri) 243 Ft

Külső személyek részére 243 Ft

2. A képviselő-testület a megállapított nyersanyagnorma és rezsi-
költség alapján az alábbi nettó TÉRÍTÉSI DÍJAT állapítja meg:

nyers-
anyag-
norma  

(ft)

Rezsi
(ft)

nettó
(ft)

Áfa
(ft)

Bruttó
(ft)

Bölcsődei alkalmazottak 243 260 503 126 629
Óvodai alkalmazottak 243 260 503 126 629
Gondozási központ alk. 243 260 503 126 629
Általános iskolai nevelők 243 260 503 126 629
Konyhai alkalmazottak 243 260 503 126 629
Önkormányzat dolgozói 243 260 503 126 629
Ezüstág Idősek Otthona 
dolgozói 243 260 503 126 629

Külső személyek részére 243 274 517 129 646
Ezüstág lakói 574 309 883 221 1104

A képviselő-testület felkéri az érintett intézmények vezetőit, 
hogy az ezen határozatban foglalt díjakat 2010. február 1. nap-
jától alkalmazzák.

Felelős: a határozat közlésére Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: a határozat közlése 2010. január 31.

Elfogadták az intézményvezetők beszámolóit  
és a város kommunikációs tervét

4/2010. (I. 18.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az önkormányzati konyha élelmezésvezetőjének 2009. 
évi szakmai beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2010. január 31. 

5/2010. (I. 18.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az „Ezüstág” Gondozási Központ intézményvezetőjének 
2009. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2010. január 31. 

6/2010. (I. 18.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár intézmény-
vezetőjének 2009. évi szakmai beszámolóját elfogadja. Felhívja 
az intézményvezető figyelmét, hogy a jövő évtől kezdődően az 
intézmény által lebonyolított nagy rendezvények programter-
vét és költségvetését az azt megelőző év novemberéig bocsássa 
a képviselő-testület rendelkezésére. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő:  közlésre: 2010. január 31.,  

terv leadására első alkalommal: 2010. október 31. 

7/2010. (I. 18.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Újkígyós város kommunikációs tervét az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2010. január 31. 

HAtÁROzAtOK
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Újkígyós Város Önkormányzata 2010. január 18-i ülésén két 
rendeletet alkotott, módosított, illetve helyezett egységes keret-
be (a rendelet számában szereplő január 19-i dátum a kihirdetés, 
hatálybalépés időpontja).

Ezek közül az első: Újkígyós Város Önkormányzata 1/2010. 
(I. 19.) számú rendelete a települési szilárd hulladék hulladék-
kezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről hatályon 
kívül helyezésére az önkormányzat névváltozása, a TAPPE Kft. 
címváltozása miatt került sor, és egy jogharmonizált rendeletter-
vezet alapján alkotott új rendeletet a grémium. A rendelet-, illet-
ve a szerződéstervezetbe beépítették továbbá a képviselő-testület 
döntéseit, mint például a zöldhulladék-szállítás időtartamának 
módosítása, valamint december helyett novemberi áralku lefoly-
tatása, és természetesen a korábban jóváhagyott 2010. évi köz-
szolgáltatási díjat.

A második az 1/2007. (I. 30.) számú, az egyes szociális el-
látásokról és intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati 
rendelet módosítása volt.

Bár mindkét rendelet teljes terjedelmében megtalálható váro-
sunk honlapján (www.ujkigyos.hu), a polgármesteri hivatalban 
és a könyvtárban, ez utóbbi módosításhoz, a rendelet tartalmá-

hoz Vida Klára, az Ezüstág Gondozási Központ vezetője nyújt 
bővebb tájékoztatást az alábbiakban.

Szociális ellátások térítési díjai, 2010.
Újkígyós Város Képviselő-testülete a többször módosított 
1/2007. (I. 30.) számú önkormányzati rendeletében az idei évre 
meghatározta az „Ezüstág Gondozási Központ” ellátásainak in-
tézményi térítési díjait. A díjak kiszámításánál a szociális igazga-
tásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított, 1993. évi 
III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások té-
rítési díjáról szóló, többször módosított 29/1993. (II.17.) korm.- 
rendelet szabályait kellett figyelembe venni.

Az intézmény az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a lakosság 
számára:

– étkeztetés,
– házi segítségnyújtás,
– nappali ellátás (idősek),
– családsegítés,
– tartós, bentlakásos elhelyezés (idősek, demens).
A szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek nap-

pali ellátása esetében az előző évi szolgáltatási önköltség (költ-
ségvetésben feltüntetett kiadás) és a tárgyévi normatív állami 
hozzájárulás különbözete adja az intézményi térítési díjat, me-

RendeleteK

Kiemelt célok a köztisztviselők részére
8/2010. (I. 18.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármes-

teri hivatal köztisztviselői részére 2010. évre vonatkozóan a 
teljesítménykövetelmény alapját képező kiemelt célokat a mel-
lékletben foglaltak szerint határozza meg.

A határozat melléklete két kiemelt célt taglal részletesen:
1. A képviselő-testület, az önkormányzat működéséhez, gazdál-

kodásához, valamint az önkormányzati gazdálkodási feladatok 
ellátásához kapcsolódó kiemelt célok.

2. A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőknek 
az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és vég-
rehajtásával, valamint hivatali ügyintézés ellátásához kapcso-
lódó kiemelt célok.

Felelős:  Szebellédi Zoltán polgármester,  
dr. Csatlós László jegyző

Határidő: 2010. december 31.

Elfogadták a jegyző teljesítményéről szóló értékelést
9/2010. (I. 18.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a jegyző 2009. évi teljesítményéről szóló értékelést elfo-
gadja. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2010. december 31.

Tételes elszámolás a polgármester költségtérítésére
11/2010. (I. 18.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

2010. évben a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő költ-

ségeket a polgármester tételes költségelszámolásával téríti meg. 
Megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetésben a tételes költség-
elszámolással tervezzen a 2009. évre meghatározott költségek 
mértékéig.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző 
Határidő: 2010. február 28. 

Igen az ivóvízminőség-javító  
társulásra

12/2010. (I. 18.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a „Dél-békési” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulásban részt vesz. A társulás alapító okiratát és társulási 
megállapodását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Az 
alapítói vagyonhoz 28 320 Ft-ot biztosít a 2010. évi költség-
vetés terhére.

Hozzájárul ahhoz, hogy a társulás munkaszervezetének feladata-
it az újkígyósi polgármesteri hivatal lássa el.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2010. január 23.

Polgármesteri képviselet  
a taggyűlésben

13/2010. (I. 18.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 147/2006. (XII. 21.) számú határozatának visszavo-
násával Oláh Timót alpolgármesternek a Dél-alföldi Ivóvíz-
minőség-javító Konzorcium Tanácsának taggyűlésében az 
önkormányzat képviseletére irányuló meghatalmazását  – ké-
résének megfelelően – visszavonja. 

Egyben megköszöni Oláh Timót alpolgármesternek a képviselet 
során elvégzett munkáját.

A képviselettel a továbbiakban Szebellédi Zoltán polgármestert 
bízza meg.

HAtÁROzAtOK
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lyet gondozottra, ételadagra, szolgáltatási órára, napra kell meg-
határozni.

Bentlakásos elhelyezés esetén az előző évi szolgáltatási önkölt-
ség (költségvetésben feltüntetett kiadás) és az előző évi normatív 
állami hozzájárulás különbözete az intézményi térítési díj, me-
lyet ellátottra, hónapra és napra kell meghatározni.

Az intézményi térítési díjat szolgáltatásokra lebontva kell 
meghatározni, melyek összege az előző évekhez hasonlóan jóval 
alacsonyabb összegben került megállapításra.

Az intézményi térítési díj meghatározása után minden egyes 
gondozottnak – az előző évi jövedelemvizsgálat alapján – az in-
tézményvezető személyi térítési díjat határoz meg.

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem:
a)  30%-át étkeztetés,
b)  25%-át házi segítségnyújtás,
c)  30%-át a házi segítségnyújtás mellett étkezést igénybe ve-

vők,
d)  15%-át a nappali ellátás, illetve 30%-át a nappali ellátás és 

ott étkezés,
e)  80%-át tartós elhelyezés (bentlakás) esetében.
A családsegítést a továbbiakban is térítésmentesen kell biztosí-

tani az igénybevevőknek.
Az „Ezüstág Gondozási Központ” gondozottjai, lakói írásban 

tájékoztatást kaptak a személyi térítési díjukról.
A személyi térítési díjak 2010. február 1-jétől érvényesek, azaz 

a február hónap elszámolásakor vehetők először figyelembe.

RendeleteK

Újkígyós Város Önkormányzata a Dél- 
alföldi Regionális Fejlesztési Tanács-
hoz pályázatot nyújtott be univerzá-
lis gép beszerzésére, mely pályázaton  
9 384 200 Ft támogatást nyertünk. 
Az önkormányzat a támogatási szer-
ződés megkötését követően közbe- 
szerzési eljárást folytatott le, ahol kivá-
lasztásra került a gép beszállítója. 
Az összességében legkedvezőbb aján-
latot a PEGAZUS HUNGARY Kft. (Deb-
recen) tette 11 203 750 Ft-os szállítási 
árral.
Beszerzésre kerülő gépek, eszközök:
• Pronar 320 AMK kommunális kistraktor
• Kacper PU-2100 hóeke
• Pronar T655 egytengelyes pótkocsi
• Orsi Energy 155 kalapácsos rézsűkasza
•  Orsi River Compact 355 gémes rézsű-

kasza
• Peruzzo T3 ágaprító
• Agrex SF-500 só-, műtrágyaszóró
• 2 db kézi motoros fűkasza kompletten 

A városi cím elnyerése óta január 
29-én először tartott Újkígyós Vá-

ros Önkormányzata lakossági fórumot a 
Petőfi Sándor Művelődési Házban. 

A fórum összehívásának alapvető 
célja volt, hogy a lakosság elmondhas-
sa a véleményét a most készülő 2010. évi 
költségvetési rendelettel kapcsolatban. 
A fórumon lehetőséget akartunk terem-
teni az önkormányzat működését érintő 
bármilyen kérdés, vélemény felvetésé-
re is, hiszen a közmeghallgatások alkal-
mával csak a meghirdetett napirendhez 
lehet hozzászólni. Fontosnak tartjuk, 
hogy közösségünk valamennyi tagja 
mind egyénileg, mind szervezett fóru-
mok keretében beleszólhasson a dön-
tések előkészítésébe vagy véleményével 
segítse a döntéshozatalt, illetve szükség 
esetén informálódjon, kérdéseket te-
hessen fel. A rendezvényről videofelvé-
tel készült, melyet a kábeltelevízióban a 
szolgáltató közvetíteni fog. 

A fórumon körülbelül 40 ember je-
lent meg. Szebellédi Zoltán polgármester 
úr prezentációs anyag felhasználásával 

bemutatta az önkormányzat 2009. év-
ben elért eredményeit. Ennek keretében 
beszámolt többek között az önkor-
mányzat részére biztosított normatí-
vákról, a vállalkozások működéséről, az 
adózás alakulásáról, főbb beruházások-
ról, elnyert, folyamatban lévő és elutasí-
tott pályázatokról.

Ezek után több kérdés és észrevé-
tel hangzott el a lakosság részéről a kö-
vetkező témákban: az ivóvíz biztosítása, 
annak díja, a városi lét előnyei, hátrá-
nyai, a hulladékszállítási díj, az útberu-
házással kapcsolatos közműfejlesztési 
hozzájárulás, a település központját el-
kerülő, meglévő és kiépítendő utak, a 
belvízhelyzet kezelése, a képviselők ak-
tivitása és a kiadott naptár szerkesztése. 
Szóba kerültek az előző önkormányza-
ti ciklus pályázati lehetőségei is, különös 
tekintettel a 2004 után megnyílt pályá-
zati forrásokkal való szembeállításukra.

A fórumot sikeresnek értékeljük, és 
kérjük, hogy a lakosság minél nagyobb 
számban jelenjen meg ezen rendezvé-
nyeken. Dr. Csatlós László jegyző

Lakossági fórum Újkígyóson

A 2. és 3. helyezettek egy gravírozott 
üveg bort vehettek át Szebellédi Zoltán 
polgármestertől. A tavalyi évben a leg-
nagyobb foglalkoztató az Ergomat Bt. 
31 fővel, a legtöbb iparűzési adót fizető 
a Susán Trans Kft. volt. A foglalkozta-
tottak számát tekintve az Ergomat Bt.-t 
csak az önkormányzat és a Szent Erzsé-
bet Szeretetotthon előzte meg. 

A rendezvény egy újévi pohárkö-
szöntővel és közös koccintással zárult, 

ahol az egybegyűltek kötetlen beszélge-
tés keretén belül megvitathatták az őket 
érintő kérdéseket, problémákat.

Az elismerésre és a tájékoztatásra a 
tavalyi évben került sor először. Remél-
jük, a fenti rendezvénnyel hagyományt 
teremtettünk, hisz fontos dolognak tart-
juk, hogy legyen egy olyan fórum, ahol 
be tudunk számolni Újkígyós gazdasági 
szereplőinek sikereiről.

Dr. Csatlós László  
jegyző

Fórumon köszöntette az önkormányzat  
az újkígyósi vállalkozókat

>> Folytatás az 1. oldalról

Tisztelt Lakosság!
A Központi Statisztikai Hivatal a 

KSH elnöke által 2010. évre engedé-
lyezett, önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvételt végez 
Újkígyóson a következő témákban: 
munkaerő-felmérés és kiegészítő felvé-
telei, időmérleg-felvétel, a lakosság uta-
zási szokásai. 

Az adatgyűjtést hivatalos, megbí-
zással rendelkező, igazolvánnyal ellá-
tott kérdezőbiztosok hajtják végre, a 
kapott adatokat bizalmasan kezelik. 

A KSH arra kéri a lakosságot, 
hogy legyenek munkatársaik segít-
ségére az adatfelvétel sikeres lebo-
nyolításában, melyet folyamatosan 
végeznek.

GÉPBESZERZÉS
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Az Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
rium a kormány által 2009. április 20-án 
kiadott válságkezelő program IV.4.2. 
pontja alapján, a közrend és közbizton-
ság erősítése érdekében pályázatot hir-
detett.

Önkormányzatunk számára, a sikeres 
pályázati szereplést követően, mód nyílt 
két fő településőr alkalmazására, 2009. 
december 1-től 2010. december 31-ig. 

A településőrök, Domokos László és 
Simon Tibor újkígyósi lakosok, a közbiz-
tonsági feladatokon túl, első tevékeny-
ségükként elkezdték a lakóházak előtti 
utcafrontokon és egyéb közterületen lé-
vő, a lakosság által elhelyezett különféle 
tárgyak és anyagok feltérképezését, do-
kumentálását. Ennek keretében felmérik 
a romos ingatlanokat, elhanyagolt utca-
szakaszokat, a csúszásmentesítési köte-
lezettség teljesítésének elmulasztását, és 
minden olyan jelenség dokumentálását, 
melyek a településképet negatív irányba 
befolyásolják, vagy engedély nélküli, il-
letve jogsértő cselekményre utalnak.

Ezen munkájuk során, a felderítő te-
vékenységet követően, a polgármesteri 
hivatal hatósági tevékenységében köz-

reműködve, érvényt fognak szerezni a 
közterület használatáról szóló 7/1995. 
(II.27.) számú Kt.-rendelet rendelke-
zéseinek. Ennek egyik fontos eleme a 
közterületen tárolt anyagok, tárgyak en-
gedélyeztetésének kérdése. 

Nem célunk a szankcionálás, azon-
ban fontosnak tartjuk, hogy aki a közte-
rületre bármilyen oda nem való anyagot, 
tárgyat helyez el, azt a legrövidebb időn 
belül eltávolítsa, és ha ez nem lehetsé-
ges, akkor annak tárolására engedélyt 
kérjen.

A közterület-használati engedélyt a 
polgármesteri hivatal műszaki csoport-
jánál kell kérni személyesen vagy írás-
ban. A kérelemnek tartalmaznia kell a 
kérelmező nevét, címét, a közterület-
használat pontos helyét, az elfoglalni 
kívánt terület nagyságát, a közterület-
használat formáját, a közterület-haszná-
lat időtartamát, valamint 1500 Ft értékű 
illetékbélyeget. 

Kérjük, hogy segítsék a településőrök 
munkáját, hozzájárulva az élhető tele-
pülés kialakításáért folytatott erőfeszí-
téseinkhez.

Dr. Csatlós László jegyző

A fenti rendelet alapján, jelenleg a közterület használatáért az alábbi díjakat 
kell fizetni:

Ssz. A közterület-használat megnevezése Nettó ár

1.
A közterületben 10 cm-en túl benyúló üzlet-homlokzat,  
kirakatszekrény, üzleti védőtető, előtető (ernyőszerkezet), 
hirdetőberendezés (fényreklám), cég- és címtábla, kerékpártároló

125 Ft/m2/hó

2. Árusító- és egyéb fülke 250 Ft/m2/hó
3. Önálló hirdetőberendezés 125 Ft/m2/hó
4. Totó-lottó láda 85 Ft/m2/nap
5. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék 30 Ft/m2/hó
6. Idényjellegű árusítás 450 Ft/m2/hó

Alkalmi és mozgóárusítás 150 Ft/m2/nap
Alkalmi és mozgóárusítás tejtermékekre 50 Ft/m2/nap
Javító és szolgáltató tevékenység 30 Ft/m2/hó

7. Film- és televíziófelvétel 300 Ft/m2/nap
8. Vendéglátó-ipari előkert 85 Ft/m2/hó

Üzleti szállítás v. rakodás alkalmával hordók, ládák, göngyölegek  
elhelyezése, árukirakodás 120 Ft/m2/nap

9. Kiállítás 150 Ft/m2/hó

10. Alkalmi vásár 85 Ft/m2/nap
250 Ft/m2/hó

Mutatványostevékenység 200 Ft/m2/nap
Vándorcirkusz 10 Ft/m2/nap
Népművészeti és iparművészeti igazolvánnyal rendelkezők 10 Ft/m2/nap

11. Közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása 15 Ft/m2/év
12. Útlezárás, útkeresztmetszet ideiglenes csökkentése 33 Ft/m2/nap
13. Járdalezárás, járdakeresztmetszet ideiglenes csökkentése 15 Ft/m2/nap

Településőrök a városképjavításért

Megyei levelező irodalmi verseny
3–4. osztályosok kategória:

  3. helyezett:  Labos Júlia (4. b)
10. helyezett: Laurinyecz Emese (4. b)
10. helyezett: Gyulai Gergő (4. b)

Spiel und Gewinn  
levelező német nyelvi verseny  

(az egész ország területéről)
1. helyezett: Lipták Ingrid és  
 Labos Júlia (4. b)
2. helyezett: Laurinyecz Emese és  
 Simon Dóra (4. b)
3. helyezett: Vozár Mercédesz és  
 Pálfi Barbara (4. b)
9. helyezett: Horváth Edina és  
 Horváth Magdolna (4. b)
„Szép Magyar Beszéd” verseny,  

területi forduló, Mezőhegyes
3. helyezett: Deák Dániel (7. b)

VERSENYEREDMÉNYEK

A Széchenyi István 
Általános Iskola hírei

Legnagyobb foglalkoztatók (2009)
(Önkormányzat) (195 fő)
(Szent Erzsébet Szo.) (55 fő)
1. Ergomat Bt. 31 fő
2. Benkó Hús Kft. 28 fő
3. Harangozó Kft. 27 fő
4. Timotex Kft. 19 fő
5. Furnér-Pack Kft. 18 fő
6. Gazdaszövetkezet 14 fő
7. Herholz Kft. 14 fő
8. Békés Megyei Vízművek Zrt. 13 fő
9. Merdik Kft. 13 fő
10. Susán Trans Kft. 13 fő

Legtöbb iparűzési adót befizetők 
(2009)

1. Susán Trans Kft.
2. Timotex Kft.
3. Ergomat Bt.
4. OTP Bank Nyrt.
5. Furnér-Pack Kft.
6. Fekete Béla
7. Vízmű Kft.
8. Herholz Kft.
9. Benkó Hús Kft.
10. Merdik Kft.

2008. évi tényadatok és a 2009-es befize-
tések alapján alakult a sorrend.
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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

AnyAkönyVi hírek
SzületéSek:

Bánfi Hanna Kinga (4200 g, 52 cm), Békéscsaba, 2010. január 7., 
édesanyja: Csatlós Marianna, édesapja: Bánfi Richárd.

Orvos Bence (3650 g, 50 cm), Gyula, 2010. január 9., édesanyja: 
Gyucha Tímea, édesapja: Orvos Zoltán.

Székely Richárd (2830 g, 47 cm), Békéscsaba, 2010. január 16., 
édesanyja: Lukácsik-Lipták Edit, édesapja: Székely Imre.

Zsilák Márton (4300 g, 52 cm), Gyula, 2010. január 17., édesany-
ja: Sódar Erika, édesapja: Zsilák Pál.

HaláleSetek:
Bárány Mihályné Bánfi Julianna, született: 1925. október 19., el-

hunyt: Újkígyós, 2010. január 1., volt Újkígyós, Széchenyi u. 
34. szám alatti lakos.

Bodzsár János, született: 1959. március 1., elhunyt: Újkígyós, 
2010. január 22., volt Újkígyós, Kis u. 22. szám alatti lakos. 

Oláh Tamásné Pajkó Mária, született: 1942. augusztus 15., el-
hunyt: Újkígyós, 2010. január 25., volt Újkígyós, Temető u. 3. 
szám alatti lakos.

A BékéS MegyeI AgrárkAMArA  
tisztelettel meghívja az érdeklődő gazdálkodókat  
soron következő előadására 2010. február 18-án 8.30 órától  
a művelődési házba (Újkígyós, Arany János u. 42.). 
előadások témaköre:  
MoNItorINg  AdAtSzoLgáLtAtáS. 
Előadó: Csányi Marianna 045. Fórum – kérdések és válaszok.
kérjük, hogy az MVh regisztrációs számát hozza magával, 
mert ez az aláíráshoz szükséges. A rendezvényen való részvétel 
mindenki számára ingyenes.
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Újkígyósi egészségház bővítése, korszerűsítése, komplex aka-
dálymentesítése. DAOP-2009-4.1.1/A Egészségügyi szolgáltatá-
sok fejlesztése / Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése, 
alap-, járóbeteg-szakellátás korszerűsítése című pályázat
Az egészségház bővítésére és korszerűsítésére azért van szükség, 

mert az egyéb egészségügyi előírásoknak, szabványoknak és a 
mai kor követelményeinek már nem felel meg. Elektromos és 
fűtési rendszere elavult, korszerűtlen, hőszigetelése, nyílászárói 
nem felelnek meg a mai hőtechnikai szabványoknak, akadály-
mentes megközelítése nincs megoldva.

Újkígyós várost tehermentesítő külterületi út megépítése
DAOP-2009-3.1.1/B Önkormányzati tulajdonú belterületi köz-

utak fejlesztése című pályázat
A tehermentesítő út megépítése azért szükséges, mert a külterü-

leten elhelyezkedő, de nagy teherforgalmat bonyolító József-
major, illetve eperjesi telepek jelenleg csak belterületen lévő 
lakóutakon közelíthetők meg. Az utak teherbírása, szélessé-
ge nem erre a terhelésre lett méretezve, valamint a nagy te-
herforgalom a lakosság nyugalmát is zavarja. A teherforgalom 
belterületen kívülre való elterelése forgalomtechnikai és bal-
eset-megelőzési szempontból is indokolt.

többfunkciós közösségi tér – Újkígyós városi kulturális cent-
rum kialakítása I. DAOP-2009-4.1.3/C Közösségi terek fejlesztése
A volt mozi épületének felújítása azért szükséges, mert az újra 

használatba vételével kialakul egy 456 m2 alapterületű, energia-
takarékosan üzemeltethető többfunkciós tér, amely a közösség  
rendelkezésére áll, megszüntetve ezzel a párhuzamosság okozta 
ütközéseket. A megfelelő nagyságú színpad és a hozzá tartozó 
infrastruktúra biztosítja a nagyobb előadások, önkormányzati 
rendezvények megtartását. Ezenkívül a 300 főt befogadó épü-

let biztosítja a rendezvények egy épületben való megtartását, 
kiküszöbölve más helyszín keresését. A lebontott tsz-iroda he-
lyén létesülő parkoló megoldhatja a település parkolási gondja-
it. Ezentúl Újkígyós lakossága újra használatba vehet egy több 
mint 10 éve üresen álló ingatlant, így megújul a város épített 
környezete, élhetőbbé, vonzóbbá válik a város. 

Többfunkciós kulturális és közösségi tér kialakítása pályá-
zat – piactér felújítása
Támogatás mértéke: 100%. Igényelt támogatás: 32 931 754 Ft.
Újkígyós Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a piactér 

felújítására. Az általános funkcionális, gazdasági szempontokat 
figyelembe véve, illetve azokat konkretizálva a következő főbb 
építési feladatok elvégzésére kerül sor nyertes pályázat esetén: 
piactér körüli kerítés készítése, térburkolat építése, fedett-nyi-
tott árusítópavilonok építése, piaciroda, nyilvános illemhely és 
üzlethelyiségek kialakítása, ivókút építése, szemétgyűjtő hely, 
valamint parkolóhelyek kialakítása.

társadalmi Infrastruktúra operatív Program keretében 
könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesz-
tése – „tudásdepó expressz” támogatására
Újkígyós város könyvtára a csorvási könyvtárral együtt pályázatot 

nyújtott be. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirde-
tett pályázat célja, hogy erősítse a könyvtárak oktatási-képzé-
si szerepét. A közoktatás támogatása érdekében megteremtse a 
feltételeket a könyvtárak együttműködésén alapuló szolgáltatá-
sok fejlesztéséhez, a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és 
információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű 
hozzáféréshez. Sikeres pályázat esetén korszerű számítógépek, 
operációs rendszer, monitorok, multifunkcionális készülék vásár-
lása valósulna meg. Az új eszközök beszerzésével új, korszerűbb 
szolgáltatásokat tudna nyújtani intézményünk. Létrehoznánk 
egy elektronikus adatbázist, és a kölcsönzések is ezen történné-
nek, melyekkel európai szintű szolgáltatásokat nyújthatnánk.  

Folyamatban lévő pályázatok

Az Újkígyósi Önkormányzati Értesítő 2010. januári számában tech-
nikai okok miatt hiányosan jelent meg a szociális kártya újkígyósi 
elfogadóhelyeinek listája. A felsorolásból kimaradt a Sláger ABC 
(Merdik Kft). Az üzlettől ezúton elnézést kérünk, és az alábbiakban 
közöljük a helyes listát: 

Sláger ABC  ❙  CooP ABC  ❙  reáL Fűszer-Csemege   
Cédrus gyógyszertár  ❙  Sarki Fűszeres  ❙  Brazil ABC  
Paletta Papír-Írószer  ❙  kossuth Csemege  ❙  Vízmű kft. 
kínai üzlet (kossuth utca)  ❙  100 Ft-os bolt


