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2010. február 18-án dr. Karsai József, Új-
kígyós város egyéni országgyűlési képvi-
selője a településre látogatott, hogy egy, 
az „éhhalál küszöbén álló”, szerintük 
az önkormányzat által nem támogatott 
személynek különféle anyagi támogatást 
nyújtson. Ebben semmi különös nem 
lenne, ha rendszeresen látogatást tett 
volna Újkígyóson az elmúlt négy évben. 
Tudomásunk szerint azonban erre csak 
négy alkalommal került sor országgyű-
lési képviselőként, ebből háromszor az 
önkormányzat meghívásának tett ele-
get. Viszont városunk iránti érdektelen-
ségét tükrözi, hogy egy alkalommal sem 
tartott képviselői fogadóórát, ezzel kife-
jezte, hogy nem nagyon érdekli az itt élő 
emberek sorsa.

Az alábbi állításokat tette Karsai kép-
viselő úr és pártbéli segítőtársai:
–  A támogatott személy az éhhalál kü-

szöbén állt.
–  Az önkormányzattól segítséget kért 

nevezett személy, de az önkormányzat 
(a polgármester) elutasította, semmi-
lyen támogatásban nem részesítette.

–  A Karsai képviselő úr által támoga-
tott személyt zsarolással vette rá a pol-
gármester a támogatási eseményről 
készült televíziós felvétel adásba kerü-
lésének megtiltására.

Fenti állításokkal kapcsolatosan kije-
lentjük:
–  A Karsai képviselő úr által támoga-

tott személyt ismerjük, szociális mun-
katársainknál „képben van”. Valóban 
kevés jövedelemmel rendelkező, rossz 
anyagi körülmények között élő em-
ber. Aki személyesen ismeri, azonban 
ránézésre is megállapíthatja, hogy egy 
jól táplált személyről van szó.

–  Újkígyós városban jól kiépült szociális 
hálózat működik, munkájukat lelkiis-
meretesen végző szociális munkatár-
sakkal. 

–  Munkatársainktól kért segítséget ne-
vezett személy, amely alapján lakás-

fenntartási támogatást folyósít neki az 
önkormányzat 12 hónapon keresztül, 
a szociális törvény által meghatározott 
mértékben, az egészségügyi és szociá-
lis bizottság döntése alapján.

–  2009-ben és már 2010-ben is kapott 
egyszeri átmeneti segélyt az egész-
ségügyi és szociális bizottság döntése 
alapján.

–  2009 decemberében az elsők között 
kapott 5 mázsa tűzifasegélyt a közel 
60 támogatott közül. A tűzifasegély-
ben részesülők listáját szociális szak-
emberek állították össze, kikérve a 
képviselők és a civil szervezetek veze-
tőinek véleményét.

–  Nevezett személy bejárt ebédelni az 
idősek nappali ellátását biztosító in-
tézménybe, amikor beteg volt, akkor a 
gondozók az ebédet kivitték a lakásá-
ra. Ez akkor szűnt meg, amikor neve-
zett személy az ellátás felfüggesztését 
kérte, hivatkozva arra, hogy munkát 
kapott.

–  Az Ökumenikus Szeretetszolgálat ál-
tal rendelkezésre bocsátott, kb. 12 
kg-os élelmiszersegélyből Karsai kép-
viselő úr által támogatott személy is 
kapott segélycsomagot a 300 támoga-
tott között.

–  Érintett támogatott személy szabad 
akaratából kérte egy lakostól, hogy az 
önkormányzat gépkocsijával szállít-
sák be a polgármesteri hivatalba, mi-

vel szeretne beszélni a közszolgálati 
televízió munkatársaival, ahol a hely-
zet tisztázása után, szabad akaratából, 
szóban és írásban nyilatkozatot tett a 
polgármester, a jegyző, egy újságíró és 
két televíziós munkatárs előtt, hogy 
nem járul hozzá a vele készített tele-
víziós anyag leközléséhez, mert azt 
– utólag kiderült – kampány céljára 
kívánták felhasználni.

–  Sajnálatos módon Újkígyóson is sok 
olyan bajba jutott, szegény ember él, 
aki segítségre szorul. Minden segít-
ségre szorulót, aki az önkormány-
zathoz fordul – a rendelkezésre álló 
eszközökkel – igyekszünk támogat-
ni. Ezek az eszközök korlátozottak. 
A korlátokat a Karsai képviselő úr ál-
tal támogatott jogszabályok, illetve az 
önkormányzat korlátozott anyagi for-
rásai jelentik, amelynek ilyetén alaku-
lásához képviselő úr szintén jelentősen 
hozzájárult.

–  Ezen körülményeket figyelembe vé-
ve felszólítjuk Karsai képviselő urat 
és pártbéli segítőtársait, hogy hason-
ló cselekedetekkel és nyilatkozatokkal 
ne háborgasson és hozzon kellemet-
len helyzetbe, ne inzultáljon válasz-
tópolgárokat, ne rágalmazzon meg 
önkormányzati dolgozókat és ezzel ne 
minősítse Újkígyós város szociális el-
látórendszerét.

SAJTÓNYILATKOZAT

KAMPÁNY VAGY RÁGALOM  
avagy a rágalmazás kampányban megengedhető-e?

Kérem, hogy a kiürült Delikát 8 zacskókat a 75 g-ostól az 1000 g-osig vigyék vissza  
a  helyi üzletekbe, küldjék be az iskolába, óvodákba! Értesítsék munkahelyüket, más  
településen lakó barátaikat, rokonaikat, hogy segítsék gyűjtési akciónkat!
Tavaly 1600 település közül a 36. helyen végeztünk. Most kerüljünk az elsők közé!
Az akció augusztus 15-ig tart.

Köszönettel: Gedó Gáborné koordinátor

Kedves városlakók !

2010. évben Újkígyós ismét  
részt vesz a Delikát 8 akcióban, 
melynek nyertesei játszóteret 
építhetnek lakóhelyükön.

Folytatás a 2. oldalon >>
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–  Az esetről általában elmondható, hogy 
még kampányidőszakban is gyomor-
forgató, hogy rágalmazással, hazudo-
zással, mások becsületének meg sér- 
tésével próbál erényt kovácsolni ma- 
gának Karsai képviselő úr, gondolván, 
hogy pénzzel minden és mindenki 
megvásárolható, osztogatással a képvi-
selő munkájának a hibái, bű nei feled-
tethetők.

Karsai képviselő úr nemtelen szándékait 
tükrözi az is, hogy a segítség átnyújtásá-
hoz – a jelen lévő televízió munkatársa-
inak állítása szerint – maga szervezte a 
sajtónyilvánosságot. Feltehető a kérdés: 
miért volt szükség sajtónyilvánosságra 
egy – állítása szerint – életveszélyben lé-

vő személy megsegítéséhez? Azért, hogy 
népszerűséget szerezzen kampányidő- 
szakban vagy azért, hogy az önkormány-
zati szociális ellátórendszer hiányossá-
gaira felhívva a figyelmet, azt negatív 
színben tüntesse fel? Ezeket a feltéte-
lezéseket alátámasztja az is, hogy a se-
gítségnyújtást megelőzően és utána sem 
az önkormányzatot semmilyen módon 
nem kereste meg. Ehelyett az MSZP 
helyi vezetőjével állt kapcsolatban a se-
gítségnyújtás ügyében, aki egyébként 
utólagos egyeztető kérésünket is eluta-
sította.

A fenti üggyel kapcsolatosan a mé-
diában megjelent nyilatkozatokban ta- 
lálható, tényszerűen cáfolható, az ön-
kormányzattal szembeni valótlan állí-

tások alapján, rágalmazás megalapozott 
gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen 
feljelentést tettem.

Amennyiben a választások alapján 
Karsai képviselő úr újra szerepet kapna 
a magyar Országgyűlésben, úgy kérjük, 
hogy Újkígyós várost képviselői mandá-
tumának kezdetétől a végéig tekintse a 
választókerület részeként. Ne csak a vá-
lasztási időszakban lássuk Újkígyóson! 
Egy egyéni országgyűlési képviselőtől 
elvárható, hogy minden érintett telepü-
lésen vegyen részt, munkájával, döntése-
ivel segítse annak boldogulását.

Újkígyós, 2010. március 3.
Szebellédi Zoltán

polgármester

SAJTÓNYILATKOZAT

KAMPÁNY VAGY RÁGALOM  
avagy a rágalmazás kampányban megengedhető-e?

A lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelő-
zése érdekében a legnehezebb anyagi körülmények között 
élők speciális védelmet érdemelnek – az energiaszolgáltatás 
tekintetében is. Ennek eleget téve – az Európai Unió előírá-
sai alapján – került bevezetésre az ún. védendő fogyasztók 
intézménye a villamos energia (2008. január 1-től), illetve a 
gázszolgáltatás (2009. január 1-től) tekintetében. 
Ezen belül két kategóriát – a szociálisan rászoruló és a fo-
gyatékossággal élő fogyasztók csoportját – különítenek el a 
jogszabályok.
Szociálisan rászoruló fogyasztók által igénybe vehető 
kedvezmények:

– fizetési kedvezmények (részletfizetés, fizetési haladék), 
– előre fizető mérő.

Fogyatékossággal élő fogyasztók által igénybe vehető 
kedvezmények:

–  különleges bánásmód a méréssel, leolvasással, számlá-
zással, díjfizetéssel kapcsolatban,

–  szükségáramforrás (a tervezett üzemszünet idejére), il-
letve szünetmentes áramforrás (váratlan üzemzavar kö-
vetkezményeinek megelőzése céljából).

Aki mindkét jogosulti kategória feltételeinek megfelel, ve-
gyesen is igénybe veheti a kedvezményeket. 
Hogyan lehet igényelni a kedvezményeket? 
Az igénylés alapvető feltétele, hogy a szolgáltató az érintett 
fogyasztót – kérelmére – nyilvántartásába felvegye. 

Ehhez az alábbi lépések szükségesek: 
–  a regisztrációhoz szükséges adatlap fogyasztóra vonat-

kozó részének kitöltése és aláírása;
–  az adatlapot ki kell töltetni a védelemre jogosító ellátást 

megállapító igazgatási szervvel is (ez a határozatról le-
olvasható: jellemzően a települési önkormányzat jegy-
zője, illetve a Magyar Államkincstár);

–  a kitöltött és aláírt adatlapot a kiállításától számított 30 
napon belül be kell nyújtani a szolgáltató ügyfélszolgála-
tára, aki 8 napon belül köteles a regisztrációt megtenni.

A nyilvántartásba vételhez, illetve annak meghosszabbításá-
hoz használatos adatlap hozzáférhető a szolgáltatók ügy-
félszolgálatain, letölthető honlapjukról.
A részletes tájékoztatót megtekinthetik a polgármesteri hi-
vatalban, illetve a www.ujkigyos.hu honlapon.
További információ kérhető: 

–  energetikai szakkérdésekkel kapcsolatban: Közleke-
dési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, Ener-
giagazdálkodási és Szabályozási Főosztály, telefon: 
06-1/471-8270,  e-mail: energetika@khem.gov.hu,

–  a szociálisan rászoruló fogyasztói körbe tartozás és a 
fogyatékkal élő fogyasztók nyilvántartásába történő 
felvételre való jogosultság feltételeivel kapcsolatban: 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium, ügyfélszolgá-
lat, lakossági tájékoztatási és tanácsadási osztály, tele-
fon: 06-1/428-9944, e-mail: info@szmm.gov.hu.

>> Folytatás az 1. oldalról

Tájékoztató a védendő fogyasztókat megillető kedvezményekről

Értesítjük a lakosságot, hogy az „EZüStág” gondoZáSi KöZpont alapszolgáltatást nyújtó telephelyén megtalálható szolgáltatásait  
(étkezés, idősek nappali ellátása, gyermekjóléti ellátás, családsegítés) 2010. március 18-tól átalakítási munkálatok miatt ideiglenesen az 
„Ezüstág” Idősek Otthonában találhatják meg (Petőfi S. u. 26–28., postával szemben). Az ügyfélfogadási időben változás nem történik. 

Megértésüket köszönjük!FE
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Újkígyós Város Önkormányzata 2010. februári ülésein három rendeletet alkotott, 
módosított, illetve helyezett egységes keretbe. Ezek közül az első Újkígyós Város 
Önkormányzatának 3/2010. (II. 16.) számú rendelete a közterület-használatról és a 
közterület-használati díj megállapításáról. Ennek 1. számú melléklete:

RENDELETEK „…bízzunk  
a jobb jövőben!”

Újkígyós Város Képviselő-testüle-
te 2010 februárjában megalkotta a 

város 2010. évi költségvetési rendeletét. 
A költségvetés alapja a 2009. évi tényle-
ges teljesítés értékei, illetve az elfogadott 
2010. évi költségvetési koncepció. 

Az elmúlt időszakban az önkormány-
zat számára kedvező szerződéskötésekkel 
sikerült befolyásolni a költségvetési szá-
mokat. A meglévő és új szerződéseink-
re sikerült a tavalyinál kedvezőbb bérleti 
díjat megállapíttatni, úgy mint telefon-
szolgáltatók vagy az ingatlanok hasznosí-
tására vonatkozó bérleti díjak. Ezenkívül 
sikerült néhány közüzemi szolgáltatóval 
kedvezőbb feltételeket kialakítani a szol-
gáltatás díjaival kapcsolatban. A dologi 
kiadások tekintetében az önkormány-
zat az irodaszerekkel és kellékanyagokkal 
kapcsolatban központi beszerzést folytat, 
ami azt jelenti, hogy az intézményekkel 
közösen vásárolják meg a termékeket, je-
lentős kedvezménnyel.

Ezzel párhuzamosan fennállnak 
olyan tényezők is, melyek negatív ha-
tással voltak a 2010. évi költségvetés ala-
kulására. Az egyik ilyen változás volt 
az áfa mértékének 20%-ról 25%-ra va-
ló növekedése, illetve a fogyasztói árak 
emelkedése. Nehezítő tényező, hogy a 
normatívák általi kötelező feladatellá-
tás nem csökkent, illetve átlagosan csu-
pán 40-50%-ban támogatott, a hiányzó 
forrást pótolni kell. Miből lehet ezt pó-
tolni? Az önkormányzat bevételeiből, az 
önkormányzatot megillető szja-ból és 
egyéb bevételekből. A gazdasági válság 
időszakában ez nem könnyű feladat. 

Pozitívumként kell kihangsúlyozni, 
hogy 2010-ben a város és község között, 
egy tételnél, különbség van. Újkígyós a 
városi cím elnyerése miatt, jövedelem-
különbség-mérséklés címén 14,5 millió 
forint pluszforrásban részesül. 

Az önkormányzat foglalkoztatási fel-
adatait tekintve fontos tény, hogy tart-
juk az eddigi pozíciónkat, sőt, pályázati 
lehetőségekkel növeltük a foglalkozta-
tást. A 2009-es évben 2 fő településőr, 
1 fő ösztöndíjas foglalkoztatott, 2010 
elejétől 8 fő csökkent munkaképessé-
gű foglalkoztatott kezdte meg a munkát 
az önkormányzatnál. A tavalyi közfog-
lalkoztatásban 57 fő vett részt a törvény 
által meghatározott időre. Ebben a te-
kintetben az idén 100 fővel számolunk.

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. Közterületen álló 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 szolgáltatótevékenység 30 Ft/m2/hó

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

Üzleti szállítás vagy 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

A második Újkígyós Város Önkormányzat 4/2010. (II. 16.) számú rendelete az 
önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (III. 03.) sz. rendelet módo-
sításáról, míg a harmadik Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2010(II. 25.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről.

A rendeleteket teljes terjedelmükben megtekinthetik a polgármesteri hivatalban. 
A 2010. évi költségvetéssel kapcsolatos lényeges információkat a „…bízzunk a jobb 
jövőben!” című cikkünkben olvashatják.

Folytatás a 4. oldalon >>

Mint köztudomású, a jelenlegi jogi szabályo-
zás szerint, az idei évben kerülnek lebonyo-
lításra az országgyűlési és a helyhatósági 
választások. Mindkét választás, ezen keresz-
tül a közvetett népképviselet és a demok-
ratikus államberendezkedés alapvetően 
fontos elve, hogy a választáson a választás-
ra jogosultak minél nagyobb számban nyil-
vánítsák ki választói akaratukat.

Ezen szándék biztosítására alkalmazza a 
választójogi törvény többek között a moz-
góurnás szavazás lehetőségét, melynek 
alapvető elveit, alkalmazásának lehetősége-
it a következő gondolatok foglalják össze. 

A mozgásában gátolt választópolgárt 
szavazásának lehetővé tétele érdekében – 
kérésére – a szavazatszámláló bizottság leg-
alább két tagja, a szavazatszámláló bizottság 

illetékességi területén belül, a szavazás nap-
ján mozgóurnával felkeresi. A mozgóurnát 
írásban lehet kérni a szavazás napját meg-
előző péntekig a városháza 10-es szobájá-
ban, valamint a szavazás napján a lakóhelye 
szerinti szavazatszámláló bizottságtól. 

Azok a személyek, akik igazolással kíván-
nak városunkban részt venni a szavazáson, a 
003-as szavazókörben – Újkígyós, Arany Já-
nos u. 43. – kell, hogy bejelentsék szavazási 
szándékukat, a mozgóurnát is itt kell kérni-
ük a szavazás napján vagy a szavazás előtti 
péntekig a városházán.

Ezen túl lehetőséget biztosítunk arra, hogy 
a választópolgárok mozgóurnás szavazásra 
vonatkozó igényüket a 06-66/256-100-as te-
lefonszámon (16) melléken jelezzék.

dr. Csatlós László HVI-vezető

Amit a mozgóurna igényléséről tudni kell
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Pályáznak a Felföldi István Tornaterem  
homlokzatfelújítására

17/2010. (II. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az Önkormányzati Minisztérium által meghirdetett, a 
„bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fej-
lesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez” kap-
csolódó pályázatot benyújtja a Felföldi István Tornaterem 
homlokzatának felújítására, valamint födém-hőszigetelésének 
cseréjére. A beruházás összköltségét bruttó 19 976 980 Ft-tal 
fogadja el, melyhez 15 981 584 Ft támogatást igényel. A fej-
lesztés megvalósításához 3 995 396 Ft önerőt biztosít.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2010. február 15.

Levették napirendről a rendelettervezetet
18/2010. (II. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló ren-
delettervezetet leveszi napirendről azzal, hogy azt tárgyalásra 
alkalmasnak tartja. Felkéri a polgármestert, hogy a rendeletter-
vezetet a bizottsági tárgyalásokat  követően a következő ülésre 
terjessze a képviselő-testület elé.  

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2010. február 24.

Ismét szerződést kötnek az ADITUS-szal
19/2010. (II. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az ADITUS Zrt.-vel (1055 Budapest, Balassi Bálint u. 
19.) az előterjesztés mellékletének megfelelően szerződést köt. 
Megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2010. február 26.

Kutyakiképzés az egykori strandon
20/2010. (II. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a kutyakiképzők kérelmét elfogadja, és a strandfürdő terü-
letéből az előterjesztés mellékletét képező helyszínrajz szerint 
kb. 2000 m2-es területet térítésmentesen biztosít a tevékenység 
végzéséhez azzal, hogy az átadott területet a használónak kell 
gondoznia. Megbízza a polgármestert a területhasználati szer-
ződés megkötésével.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2010. február 26.

Eredményes a közbeszerzési eljárás
22/2010. (II. 24.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az ÁROP-1.A.2/A-2008-0194 kódszámú, Polgármes-
teri hivatal szervezetfejlesztése című projekt megvalósítására 
kiírt közbeszerzési eljárást a bírálóbizottság javaslatának meg-
felelően eredményesnek nyilvánítja.

A bírálóbizottság döntési javaslatának megfelelően a KD Konzor-
ciumot (vezető ajánlattevő: KONETT Kft. 1022 Budapest, 
Bimbó út 3.) hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek. A képviselő-
testület megbízza a polgármestert a szerződés megkötésével.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2010. március 17.

HATÁROZATOK

Sajnálatos, hogy közel 1,5 éves előkészítő 
munka után a szociális foglalkoztatásra 
való törekvésünket elutasították, a szük-
séges működési engedélyt nem kaptuk 
meg. Nem adjuk fel az erre vonatkozó el-
képzeléseinket, és mindent megteszünk 
azért, hogy a szociális foglalkoztatást el 
tudjuk kezdeni a városban.

A költségvetés bevételi és kiadá-
si főösszege 1 milliárd 422 millió fo-
rint, amely a település eddigi legnagyobb 
költségvetése. Viszont ha jobban rávilá-
gítunk a tényekre, akkor jól látható, hogy 
ez csak látszólag nagy összeg, hiszen en-
nek egy jelentős része a megvalósuló, il-
letve a tervezett, megpályázott – de még 
meg nem nyert – beruházásokkal kap-
csolatos kategóriába tartozik. Az önkor-
mányzat működési kiadásai megközelítik 

a 672 millió forintot, míg fejlesztési célra 
750 millió forintot terveztünk a beadott 
pályázatokat figyelembe véve, amelyből 
586 millió forint beruházási célú ráfor-
dítás. Megnyert pályázatok keretében 
fogjuk megvalósítani a kommunális gép-
beszerzést, belterületi útberuházást, a 
Hazaváró díszkút megépítését, a polgár-
mesteri hivatal szervezetfejlesztéséből az 
eszközbeszerzést. Több pályázatunk vár 
elbírálásra, úgy mint a külterületi útbe-
ruházás, buszmegállók és a piactér kor-
szerűsítése. A felújításokra közel 152 
millió forintot szeretne fordítani az ön-
kormányzat. Ezek között szerepel már 
biztosan a gondozási központ, pályáza-
tot adtunk be a mozi, az egészségház és 
a sportcsarnok rekonstrukciójára, illet-
ve saját forrásból tudjuk megvalósítani a 
polgármesteri hivatal homlokzatának és 

a Petőfi utcai óvoda legszükségesebb fel-
újítását.

A képviselő-testület fontosnak tartja a 
felsőoktatásban részt vevők segítését, így a 
Bursa Hungarica program keretén belül a 
2010-es évben 400 ezer forinttal megnö-
velte a felsőoktatási ösztöndíjat, így több 
mint 2,2 millió forintot fordítunk erre a 
célra. Hitel nincs beállítva, még a koráb-
ban keretmegállapodásként, a számlave-
zető bankkal megkötött folyószámlahitelt 
sem terveztük be a költségvetésbe.

Mint a családok, vállalkozások, úgy 
az önkormányzat is nehéz év elé néz, de 
igyekszünk Újkígyós minden feladatel-
látásában, a lakossággal közösen, a lehe-
tőségeinkhez mérten kitartani, minden 
adódó lehetőséget kihasználni és bízni a 
jobb jövőben.

Szebellédi Zoltán polgármester

>> Folytatás az 3. oldalról

„…bízzunk a jobb jövőben!”
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Kiegészítették a településfejlesztési koncepciót
24/2010. (II. 24.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a településfejlesztési koncepcióját kiegészíti a tervezett 
„K”-i tehermentesítő úttal, valamint a gazdaság fellendítésé-
nek elősegítése miatt további mezőgazdasági üzemi területeket 
jelöl ki. A képviselő-testület Újkígyós város településfejleszté- 
si koncepcióját a kiegészítéssel egységes szerkezetben jóvá-
hagyja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2010. február 28.

Kitüntető címek alapításáról döntöttek
25/2010. (II. 24.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a kultúra, oktatás, egészségügy, sport és gazdaság terüle-
tén kitüntető címeket kíván alapítani.

Megbízza a jegyzőt a kitüntetések alapítása és adományozása 
rendjéről szóló rendelettervezet kidolgozásával.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő: 2010. március 31.

Elfogadták a kistérségi megállapodás módosítását
26/2010. (II. 24.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Tár-
sulás Társulási megállapodásának módosítását a Társulási Ta-
nács elé 2010. 02. 09-én benyújtott 5. számú előterjesztés A 
és B mellékletének megfelelő módosító szövegezéssel egységes 
szerkezetben elfogadja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2010. február 26.

Megvásárolják az ÚFA-s telephelyet
23/2010. (II. 24.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az újkígyósi ingatlan-nyilvántartásban 605/1 hrsz. alatt 
9789 m2 területtel felvett, „Telephely” megjelölésű beépített 
ingatlant 24 600 000 Ft-os vételárért az előterjesztés mellékle-
tét képező adásvételi szerződés szerinti feltételekkel megvásá-
rolja. A vételárat a szerződés szerinti években költségvetésébe 
beépíti. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szer-
ződés aláírásával és a szükséges intézkedések megtételével.

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

HATÁROZATOK

Gépjárműadó-változások
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) hatályos 
szabályozása szerint a gépjárműadóban a tételes összegű adó-
mértékek időszakonkénti valorizálása – a bevételek reálértéké-
nek megőrzése érdekében – elengedhetetlen, ezért egy részleges  
– átlagban 15 százalékos mértékű – értékkövetésre került sor. 
Személygépkocsik, illetve motorkerékpárok esetén kW-ban kife-
jezett adóalap után

–  gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/ki-
lowatt,

– gyártási évet követő 4–7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követő 8–11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követő 12–15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
–  gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő nap-

tári években 140 Ft/kilowatt
az adó mértéke.
A tehergépjárművek után fizetendő adó mértéke 2010. január 
1-től minden megkezdett 100 kg után 1200 Ft-ról 1380 Ft-ra vál-
tozott.

Helyi iparűzésiadó-változások
A helyi iparűzési adó mértéke 2007. január 1-től változatlan, mér-
téke az adóalap1,2%-a. 
A 2010. május 31. napjáig beérkezett bevallásokat az önkormány-
zat dolgozza fel, a feldogozott adatokat az APEH felé továbbítja.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az ingatlan tulaj-
donjogában (adásvétel) bekövetkezett változásokat a szerződés 
napját követő 15 napon belül bejelenteni szíveskedjenek, ingat-
lan-nyilvántartásunk aktualizálása, pontosítása érdekében!

polgármesteri hivatal,
Újkígyós

Tisztelt Adózó!
Felhívom a figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló – többször 
módosított –2003. évi XCII. számú törvény 14. § (1) bekezdése 
alapján a vállalkozók kommunális adójára, valamint a helyi ipar-
űzési adóra vonatkozó bevallását az adóévet követő május 31-ig 
kell megtennie.
Tájékoztatom, hogy a helyi iparűzési adó mértéke 2007. január 1.  
napjától a 27/2006. (XII.12.) önkormányzati rendelettel módo-
sított, 18/1998. (XII.16.) számú önkormányzati rendelet alapján  
az adóalap 1,2%-a. 
Tisztelettel felhívom a figyelmét, hogy a bevallást interneten a 
www.ujkigyos.hu oldalon töltheti le vagy személyesen a polgár-
mesteri hivatal információs pultjánál igényelheti. 
A kitöltött bevallásokat 2010. május 31. napjáig a pénzügyi 
osztályunkhoz (adócsoport, 7-es szoba) megküldeni szíves-
kedjék!

dr. Csatlós László 
jegyző

2010. február hónapban a POlgárőr EgyESülET 
választási közgyűlést tartott.  
Az új vezetőség: 

Elnök: Tomán Zoltán. Alelnökök: Mancz János és Simon Ti-
bor. pénzügyi vezető: Sütő Balázsné. titkár: Mazán Csaba.

Ebben a felállásban kezdte meg munkáját az új elnökség.  
E rövid idő alatt nagy lendülettel indult be a munka. Jelenleg 
5 fő új polgárőr felvétele van folyamatban, és több érdeklődőt 
is feljegyeztünk már. Folyamatban van az igazolványok elké-
szíttetése, formaruhák beszerzése és anyagi, technikai eszkö-
zök vásárlása.

Tomán Zoltán elnök
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Újkígyósi Önkormányzati Értesítő. Újkígyós város havonta megjelenő, ingyenes időszaki kiadványa 
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húsvéti  GYEREKKLUB 6–12 éves gyerekeknek
Játék, vetélkedő, bibliai történetek, vidámság, éneklés, jókedv, 
kéz művesség (húsvéti dekorációk), délben közös ebéd a helyszí-
nen. Jó idő esetén a lovaglást is kipróbálhatod.

Szeretettel várunk március 27-én 10–14 óráig.
Újkígyósi Baptista Imaház, gyulai út 44/1.

A szülők is részt vehetnek a klubfoglalkozáson!
Ha messze laksz vagy kellemetlen az időjárás: hívd a gyerektaxit!

Információ: 06-20/445-3422.

AnyAKönyvi hírEK
SzületéSek:

Albert László Márk (2930 g, 52 cm), Békéscsaba, 2010. január 29., 
édesanyja: Herczeg Katalin, édesapja: Albert László.

Marossy Gábor Máté (3930 g, 55 cm), Békéscsaba, 2010. február 
3., édesanyja: Sviszt Nikolett, édesapja: Marossy Gábor.

Kis Bence (2880 g, 49 cm), Békéscsaba, 2010. február 21., édes-
anyja: Kis Magdolna. 

HaláleSetek:
Mülek Antalné Bohus Zsófia, született: 1922. április 3., elhunyt: 

Újkígyós, 2010. február 4., volt Újkígyós, Öreg u. 17/1. szám 
alatti lakos.

Farkas Jánosné Varga Mária, született: 1936. július 30., elhunyt: 
Újkígyós, 2010. február 4., volt Újkígyós, Arany János u. 60. 
szám alatti lakos. ,

Gajda Béláné, született: 1944. augusztus 30., elhunyt: Újkígyós, 
2010. február 4., volt Újkígyós, Fő u. 51. szám alatti lakos.

Márton Zoltán Miklós, született: 1961. február 23., elhunyt: Új-
kígyós, 2010. február 6., volt Újkígyós, Petőfi u. 93. szám alat-
ti lakos.

Zsóri Imréné Prágai Ilona, született: 1937. január 28., elhunyt: 
Újkígyós, 2010. február 6., volt Újkígyós, Arany János u. 38. 
szám alatti lakos.

Bús András, született: 1929. október 16., elhunyt: Csorvás, 2010. 
február 6., volt szabadkígyósi lakos.

Rácz Lászlóné Szikora Mária, született: 1938. január 25., elhunyt: 
2010. február 6., volt Újkígyós, Arany János u. 12. szám alat-
ti lakos.

Hernádi Andrásné Oláh Anna, született: 1949. január 29., elhunyt: 
Gyula, 2010. február 7., volt Újkígyós, Újköz u. 63. szám alat-
ti lakos.

Ancsin István, született: 1942. február 1., elhunyt: Újkígyós, 2010. 
február 7., volt Újkígyós, Bem u. 30. szám alatti lakos.

Czipó Istvánné Zsótér Ilona, született: 1926. december 17., el-
hunyt: Békéscsaba, 2010. február 9., volt szabadkígyósi lakos.

Tripe János, született: 1930. május 29., elhunyt: Csanádapáca, 
2010. február 10., volt csanádapácai lakos, volt Újkígyós, 
Apponyi u. 5. szám alatti lakos.

Bálint Ildikó, született: 1970. május 26., elhunyt: Gyula, 2010. 
február 14., volt Újkígyós, Árpád u. 1/1. szám alatti lakos.

Laczi Józsefné Füzesi Klára, született: 1938. március 22., elhunyt: 
Ruzsa, 2010. február 15., volt újszentiványi lakos.

Judik Jánosné Bajusz Anna Amália, született: 1925. június 21., el-
hunyt: Gyula, 2010. február 18., volt gyulai lakos.

Újkígyós Város Polgármesteri Hivatala 
a köztisztviselők jogállásáról szóló,  

1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet

Újkígyós Város Polgármesteri Hivatala 
AdóüGYi üGYiNTéző 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2010. 
december 31-ig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5661 Újkígyós, Kossuth La-
jos utca 41. 

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) 
korm.-rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó 
feladatkörök: pénzügyi igazgatási feladatok. 

Ellátandó feladatok: helyi adók, talajterhelési díj, mezőőri járu-
lék kivetése, beszedése, könyvelési feladatok ellátása. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: adóügyi 
igazgatási feladatok ellátása. 

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény meg-
állapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
•  középfokú képesítés, középiskolai végzettség és közgazdasági 

szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; közép-
iskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemző- és szak-
statisztikai ügyintéző, banki ügyintéző, számítógép-kezelői és 
számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítés. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közigazgatásban szer-
zett tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzett-
séget igazoló okmányok másolata. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legko-
rábban 2010. április 15. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Csatlós 
László jegyző nyújt a 30/515-9007-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak 
a Újkígyós Város Polgármesteri Hivatala címére történő megkül-
désével (5661 Újkígyós, Kossuth Lajos utca 41. ). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 747/2010., valamint a munkakör megnevezé-
sét: adóügyi ügyintéző. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 7. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• Újkígyósi Önkormányzati Értesítő – 2010. március 10.

• Újkígyós város hirdetőtáblája – 2010. március 10.

• Újkígyós város honlapja – 2010. március 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.
ujkigyos.hu honlapon szerezhet.


