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Újkígyóson 25 civil szervezet, sport-
egyesület vagy klub működik, ame-

lyek több száz embert mozgósítanak 
különböző ügyek kapcsán. Vannak kö-
zöttük, amelyek sok évtizede működ-
nek, néhány pedig már a fél évszázados 
jubileumon is túl van.

A civil szervezetek között fiatalnak 
számító Összefogás Újkígyósért Köz-
hasznú Egyesület január közepén „ran-
devúra” hívta a többieket. A szervezők 
elmondták, a találkozó legfőbb célja az 
volt, hogy a különböző szervezetek is-
merjék meg egymás tevékenységét, s ve-
zetőik, delegáltjaik vitassák meg, melyik 
közösség mivel tud hozzájárulni a város 
életének felpezsdítéséhez, egy még sze-
rethetőbb település formálásához. 

A meghívott szervezetek több mint 
fele képviseltette magát a találkozón, s a 
kezdeményezést is üdvözölték. A rövid 
bemutatkozók után kiderült, mennyi-
re színes és sokrétű Újkígyós civil élete, 
ám ugyanakkor mennyi mindent nem 
tudnak egymásról a különböző szerve-
zetek. Ennek orvoslására abban állapod-
tak meg a résztvevők, hogy összegyűjtik 
valamennyi közösség ez évi programját, 
hogy azokról folyamatosan hírt lehessen 
adni az önkormányzati értesítőben és a 
város honlapján. 

Elismerően hallgatták a szintén meg-
hívott képviselők is az elhangzottakat, 
hiszen mint néhányan megfogalmazták, 
mindig azok az „őrültek” vitték igazán 
előre egy adott társadalom életét, akik 
időt, energiát nem sajnálva tettek má-
sokért, dolgoztak önzetlenül egy ügyért. 
Szebellédi Zoltán polgármester is „okos 
gondolatnak” nevezte a fórum összehí-
vását, mert mint mondta, a megváltás 
mindig belülről jön, s mindig azokhoz 
érkezik meg hamarabb, akik nemcsak 
várják az örömöket, hanem tesznek is 
érte. 

A tanácskozás részvevői abban ma-
radtak, hogy a civilek találkozójából ha-
gyományt teremtenek.

Magyar Mária

Újkígyós Város Önkormányzata 2011. 
január 24-én lakossági fórumot tartott 
a Petőfi Sándor Művelődési Házban, 
amelyen Szebellédi Zoltán polgármester 

beszámolt az elmúlt év történéseiről. A 
fórumon megjelent 70 fős közönség be-
tekintést nyerhetett – többek között – 
az önkormányzat költségvetési adataiba, 
az adóbevételek alakulásába, megismer-
hették a megnyert, a folyamatban lévő, 
illetve elutasított pályázatokat, a megva-
lósult beruházásokat. 

Az előadás második fele a „kérdések-
válaszok” blokkal folytatódott, melyben 
a polgármester megválaszolta azokat a 
kérdésköröket, melyek korábban a la-

kosság részéről felmerültek. A fórumon 
megjelentek a helyszínen is feltehették 
kérdéseiket, elmondhatták a véleményü-
ket, de ezzel a lehetőséggel csak kevesen 

éltek. A közel háromórás fórum átfogó 
képet adott az önkormányzat 2010. évi 
munkájáról, fejlesztéseiről és a jelenle-
gi helyzetéről. A polgármesteri beszéd 
vázlata a www.ujkigyos.hu oldalon te-
kinthető meg.

n

Ezúton felhívjuk a kedves lakosság fi-
gyelmét, hogy a város több pontján kihe-
lyezett ötletládáinkba továbbra is várjuk 
észrevételeiket, véleményüket, javasla-
taikat.

Randevúztak  
a helyi civilek

Lakossági fórum

2011. február 8-án 14 órai kezdettel, 
Újkígyós Város Polgármesteri Hiva-
talának dísztermében tartott szakmai 
fórumot a Békéscsabai kistérség, a 
TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0062 
számú „Első lépés Más-kép(p)” a civil és 
közszféra összefogása alacsony foglal-
koztatási eséllyel rendelkező, képessé te-
vő és önálló életvitelt elősegítő program 
a Békéscsabai kistérségben című pályá-

zati projekt keretében. Szebellédi Zoltán 
polgármester nyitóbeszéde után Nagy 
László projektmenedzser tartott rö-
vid tájékoztatót a projektről, majd Ko-
vács Edina, a Békés Megyei Munkaügyi 
Központ kirendeltségvezetője vázolta 
fel a Munkaügyi Központ által nyújtott 
szolgáltatásokat és támogatási lehetősé-
geket. 

Szakmai fórumot tartottak  
a polgármesteri hivatalban

Folytatás a 3. oldalon >>
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Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köz-
tisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. 

évi XXIII. törvény alapján a polgármesteri hivatal köztisztvi-
selőinek teljesítménykövetelménye alapját képező, 2011. évre 
vonatkozó kiemelt céljait a következők szerint határozza meg: 

I. A képviselő-testület, az önkormányzat működéséhez, 
gazdálkodásához, valamint az önkormányzati gazdálkodá-
si feladatok ellátásához kapcsolódó kiemelt célok:

1. Az elnyert pályázatok megvalósítása 2011. évre üteme-
zett feladatainak teljes körű megvalósítása. A kiírt pályázatok 
folyamatos elemzése, döntésre való előkészítése, a ki nem írt 
pályázatokra való felkészülés érdekében a pályázathoz előre 
láthatólag szükséges dokumentumok, engedélyek előkészítése. 

2. Az önkormányzat gazdálkodásában a forrásszerzési és 
megtakarítási lehetőség folyamatos keresése és feltárása. A 
működés folyamatos racionalizálása érdekében javaslatok ki-
dolgozása.

3. Az adózási morál javítása és a kintlévőségek csökkentése 
érdekében hatékony intézkedések kidolgozása és végrehajtá-
sa. A végre nem hajtható követelések nyilvántartásból törté-
nő törlése.

4. Folyamatosan nagy hangsúlyt kell fektetni a helyi rende-
letek jogharmonizációjára, aktualizálására és a nem szabályo-
zott életviszonyok szükség szerinti rendeleti szabályozására.  

5. Fontos feladat a települési lakókörnyezet fejlesztése, a 
közparkok, közterek állapotának fenntartása és javítása, télen 
a közterületek ütemezett csúszásmentesítése. Gondoskodni 
kell a lakosság körében a lakóház előtti utcafronton lévő köz-
terület gondozásának végrehajtatásáról, a közterület szabály 
szerinti használatáról, különös tekintettel a növényzet gon-
dozására és a járdák síkosságmentesítésére, az ebek közterü-
leten való kóborlásának megakadályozására és a közterületen 
tapasztalt rongálások felderítésére.

6. A településen – a lehetőségekhez mérten – a járdák, utak 
felújítása, járdák építése, az aszfaltozott utak lehetőség szerin-
ti karbantartása.

7. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtá-
sa során a gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása a cél-
szerűségi, hatékonysági és takarékossági szempontok alapján. 
Különös figyelmet kell fordítani a pályázati források biztosí-
tása esetén a költségvetési egyensúly fenntartására. Törekedni 
kell a pályázatok elszámolásának gyorsítására.

8. A képviselő-testület munkájának elősegítése, döntései-
nek pontos, szakszerű, határidőn belüli végrehajtása.

9. A bizottságok munkájának segítése, a széles körű előké-
szítő munka jogi, szakmai feltételeinek megteremtése. A bi-
zottsági munka dokumentálásának végrehajtása.

10. Az önkormányzati vagyongazdálkodás során kiemelt 
figyelmet kell fordítani a vagyontárgyak megóvására, a nem 
használt, feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítésére és le-
selejtezésére. 

11. Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati in-
gatlanok energiatakarékos üzemeltetésére.

12. Biztosítani kell az önkormányzati ingatlanok folyama-
tos hasznosítását, az üres épületek állagának megóvásán túl 

funkcióval való ellátását, mely tevékenység során a munka-
helyteremtés elősegítését kell prioritásnak tekinteni.

13. A közfoglalkoztatottak önkormányzati feladatellátásba 
való integrálását biztosítani kell.

14. Nagy hangsúlyt kell fektetni a testvértelepülési kapcso-
latok kialakítására és ápolására.

15. A rehabilitációs foglalkoztatás keretében törekedni kell 
a jogszabályi létszámkeret erejéig a foglalkoztatás biztosítá-
sáról.

*
II. A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztiszt-

viselőknek az államigazgatási ügyek döntésre való előké-
szítésével és végrehajtásával, valamint hivatali ügyintézés 
ellátásához kapcsolódó kiemelt célok:

1. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a polgármeste-
ri hivatal átszervezése kapcsán – a feladatellátás hatékony-
ságának növelése érdekében – a szervezeti és feladatellátási 
átalakítások szükségességét. Az ellenőrzések megállapításai-
nak megfelelően végezni kell a vonatkozó szabályzatok felül-
vizsgálatát. A szervezetfejlesztésnél figyelembe kell venni az 
elnyert pályázat során hasznosítható ismereteket, tapasztala-
tokat.

2. A szervezet hatékony munkavégzése érdekében integrál-
ni kell a közfoglalkoztatásban részt vevő foglalkoztatottakat.

3. Biztosítani kell az ügyfélfogadás zavartalan működését, 
a polgárbarát és szolgáltató közigazgatást annak érdekében, 
hogy növekedjen az ügyfelek elégedettsége, az ügyintézésbe 
vetett bizalma. A kiépített ügyfélkapu tapasztalatait folyama-
tosan hasznosítani kell.

4. A köztisztviselő munkája, döntései során érvényesül-
jön az objektivitás, a fegyelmezettség, a hatályos jogszabályok 
maradéktalan betartása, betartatása.

5. Minden köztisztviselő fokozott gondot fordítson a mun-
kaköréhez tartozó feladatok pontos, precíz és határidőben 
történő elintézésére.

6. Kiemelt fontosságú a rendszeresen és nagymértékben 
változó jogi háttér és különböző nyilvántartási rendszerek fi-
gyelemmel kísérése.

7. Hatékonyabbá kell tenni a lakosság, az önkormányzat, a 
civil szervezetek, egyesületek, a gazdasági szereplők kommu-
nikációját. 

8. A köztisztviselőknek hatékonyan kell együttműködni a 
civil szervezetekkel, sportegyesületekkel és társhatóságokkal.

9. Elő kell segíteni a gazdasági szférával való együttmű-
ködést, az ügyintézés során elő kell segíteni a vállalkozások 
munkáját.

10. Az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása 
és ezek értékelése.

11. Tovább kell folytatni a csabaszabadi kirendeltséggel fo-
lyó közös munkát, hatékonnyá kell tenni az együttműködést.

12. Folyamatosan kell segíteni a létrejött Újkígyósi Román 
Kisebbségi Önkormányzat munkáját.

13. Hangsúlyt kell fektetni a dologi kiadások és az anyag-
felhasználások területén a környezettudatos szemléletmód ki-
alakítására, továbbfejlesztésére.

A teljesítmény-követelmények alapját képező 
kiemelt célok 2011. évre
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Vállalkozói fórum
Városunk önkormányzata idén is 
megrendezte a vállalkozói fórumot, 
ahol több témában hallhattak elő-
adást a megjelentek. A Békés Me-
gyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjának munkatársa a köz-
foglalkoztatás változásairól, a Fiat  
Justítia Faktor Kft. ügyvezetője a 
kintlévőségek kezeléséről, a Bé-
kés Megyéért Vállalkozásfejlesztési 
Közhasznú Alapítvány két munka-
társa a Széchenyi-terv és a Békés 
Megyei Termékpiac on-line lehe-
tőségeiről beszélt. 

Az előadásokat Szebellédi Zoltán 
polgármester 2010. évvel kapcsola-
tos beszámolója követte, majd jel-
képes ajándékkal köszöntötte a 
2010. év legnagyobb foglalkoztatóit 
és a legtöbb helyi adót befizetőket. 

A rendezvény közös koccintással 
és kötetlen beszélgetéssel zárult.

A legnagyobb foglalkoztatók és a leg-
több helyi adót befizetők 2010-ben:

Legnagyobb foglalkoztatók (2010)
(Önkormányzat)  (140 fő)
1.  Szent Erzsébet Szo.  56 fő
2. Ergomat Kft. 30 fő
3. Benkó Hús Kft . 29 fő
4. Susán Trans Kft. 19 fő
5. Furnér-Pack Kft. 19 fő
6. Kígyós Fruit Kft. 18 fő
7. Timotex Kft. 16 fő
8. Herholz Kft. 12 fő
9. Vízmű Kft. 12 fő
10. Újkígyósi Sütőipari Bt. 12 fő
11.  Hoch-ker Kft. 12 fő

Legtöbb helyi adót befizetők, 2010. 
(iparűzési adó, gépjárműadó)

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

A fenti kimutatások a 2009. évi 
teljesülések alapján készültek.

Balogné Bagó Gabriella, Békéscsaba Vá-
ros Szociálpolitikai Osztályának közfog-
lalkoztatási csoportvezetője a 2011-es 
közfoglalkoztatás rendszeréről, a köz-
foglalkoztatásban történt változásokról 
beszélt. 

Vida Klára, az újkígyósi Ezüstág 
Gondozási Központ vezetője és Oláhné 

Csík Klára, az újkígyósi polgármesteri 
hivatal szociális referense városunk szo-
ciális helyzetéről számolt be. 

Az előadások után kötetlen beszélge-
tés formájában lehetett kérdéseket fel-
tenni, még több információt megtudni 
a témáról. 

Bővebb információ a www.ujkigyos.
hu oldalon olvasható.

Szakmai fórumot tartottak  
a polgármesteri hivatalban

>> Folytatás az 1. oldalról

„A történelmi mentalitás a szokások,  
gondolkodási formák, tapasztalatok  
olyan tényezőegyüttese, amely egy  
meghatározott időben, egy meghatározott 
közösségben rajtahagyja a lenyomatát.”

(Peter Dinzelbacher)

Manapság, a gazdasági válság ide-
jén, előtérbe kerül az olyan kitö-

rési pontok, fejlődési irányok kutatása, 
melyek nemcsak a túléléshez, hanem a 
jövő megalapozásához vezetnek. Igen 
fontos figyelembe venni egy térség gaz-
dasági lehetőségeinek számbavétele-
kor, valamint a fejlesztés irányainak 
kijelölésekor azt az évszázadok alatt ki-
alakult tényezőegyüttest, amely vala-
milyen formában ma is hat. A Békés 
Megyei Levéltárban folyó kutatások be-
mutatása kilencedik állomásához érke-
zett: Szarvas, Gyula, Békés, Orosháza, 
Gyomaendrőd, Sarkad, Mezőberény és 
Szeghalom után Újkígyós következett. 
Újabb nézőpontból tekinthetünk a me-
gye történetére Újkígyós múltjának a 
felidézésekor. 

A város történetére vonatkozó ku-
tatások eredményeinek bemutatására 
2010. december 13-án tartott konferen-
cián került sor három – egyenként 20 
perces – előadás keretén belül, melynek 
az újkígyósi városháza tanácskozóterme 
adott otthont.

A Békés Megyei Önkormányzat egy 
programsorozatot indított el 2009-ben 
annak okán, hogy a válsággal szembesül-
ve és ennek kapcsán felmerülő kérdésre – 
mely szerint a kivezető utak keresésekor 
vajon van-e szerepe a múltnak –, választ 
keressen. A kutatások olyan képet sze-
rettek volna bemutatni a településekről, 
amely a mai gazdasági, társadalmi viszo-
nyok között előremutató értékeket tud 
feltárni. A rendezvényt Szebellédi Zoltán 
polgármester nyitotta meg, majd Erdész 
Ádám, a Békés Megyei Levéltár igazga-
tója köszöntötte a megjelenteket. Szat-
mári Imre, a Békés Megyei Múzeumok 
Igazgatóságának igazgatója előadásában 
Újkígyós és környékének régészeti tör-
ténetéről beszélt a kezdetektől a XVII. 
század végéig. Ezután Harangozó Imre 
néprajzkutató mutatta be Újkígyós nép-
rajzának elemeit és azok formálódását. 
Végül Erdész Ádám a XIX. századi dél-
alföldi dohánykertész településekről tar-
tott előadása zárta az estét.

Újkígyós múltjának felidézésekor 
újabb nézőpontból tekinthettünk a me-
gye történetére. Ez a kutatás kísérletet 
tett arra, hogy a múlt porának rétegei 
alól kiássa azokat az értékeket, amelyek-
re ma is alapozni lehet. A múlt nem csu-
pán érdekes történetek sorozata, hanem 
máig ható folyamatok láncolata.

Tömösi Helén

„A múlt máig ható folyamatai 
– értékalapú történeti kutatások 

Újkígyóson”
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Jóváhagyták a terv módosítását
1/2011. (I. 17.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Újkígyós város településszerkezeti tervének módosítását 
jóváhagyja, annak alkalmazását 2011. február 1-től elrendeli.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. február 1.

Elfogadták  
a szakmai beszámolót

2/2011. (I. 17.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár intézmény-
vezetőjének 2010. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. január 31. 

Megállapították  
a nyersanyagnormákat

3/2011. (I. 17.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
1. A képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg az élel-
mezési tevékenységet folytató intézményekben alkalmazandó 
nettó NYERSANYAGNORMÁT:

 forint

Bölcsődei gyermekek 254

Bölcsődei alkalmazottak (ebéd) 243

Óvodában óvodások részére (egész napos ellátás) 254

Óvodai alkalmazottak részére 243

Napköziotthonos tanulók étkezése 100%-ot fizetők 309

Napköziotthonos tanulók étkezése 50%-ot fizetők 309

Ingyenes étkezők 309

Menzát igénybe vevő tanulók 100 %-ot fizetők 218

Menzát igénybe vevő tanulók 50 %-ot fizetők 218

Konyhai alkalmazottak 243

Gondozási központ alkalmazottjai 243

Szociális étkeztetést igénybevevők (napi kétszeri) 290

Szociális étkeztetést igénybevevők (napi egyszeri) 243

Általános iskola és napköziotthonos nevelők 243

Önkormányzati dolgozók 243

Ezüstág Idősek Otthona gondozottak 574

Ezüstág Idősek Otthona alkalmazottak (napi egyszeri) 243

Külső személyek részére 243

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 243 286 529 132 661

Óvodai alkalmazottak 243 286 529 132 661

Gondozási központ alk. 243 286 529 132 661

Általános iskolai nevelők 243 286 529 132 661

Konyhai alkalmazottak 243 286 529 132 661

Önkormányzat dolgozói 243 286 529 132 661
Ezüstág Idősek Otthona 
dolgozói 243 286 529 132 661

Külső személyek részére 243 300 543 135 678
Ezüstág lakói 574 340 914 229 1143

A képviselő-testület felkéri az érintett intézmények vezetőit, 
hogy ezen határozatban foglalt díjakat 2011. február 1. napjá-
tól alkalmazzák.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester (a határozat közlésére)
Határidő: 2011. január 24. 

Elfogadták  
az élelmezésvezető beszámolóját

4/2011. (I. 17.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az önkormányzati konyha élelmezésvezetőjének 2010. 
évi szakmai beszámolóját elfogadja azzal, hogy 2011. év tekin-
tetében a márciusi ülésre tárja fel a bevételek növelésének, il-
letve a költségek csökkentésének lehetőségét, amennyiben 
szükséges, külső szakemberek segítségével.

Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2011. március 21. 

Ingyenesen szereznének ingatlanokat
5/2011. (I. 17.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az állami tulajdonban lévő Újkígyós, Szent István u. 58. 
és az Újkígyós, Kis u. 22. szám alatti ingatlanok ingyenes tu-
lajdonszerzési szándékát jelzi a Magyar Nemzeti Vagyonke-
zelő Zrt. felé. A képviselő-testület az ingatlanokat az 1990. 
évi LXV. tv. 8. §-a szerint szociális feladatellátási célra kíván-
ja hasznosítani. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a tulaj-
donba adással kapcsolatban felmerült költségeket vállalja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. január 31.

Lemondott  
képviseleti megbízásáról a képviselő

6/2011. (I. 17.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oláh Timót 

képviselőnek a Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács-
ba, Újkígyós képviseletére szóló megbízásról történő lemondá-
sát tudomásul veszi.  

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. január 31. 

HATÁROZATOK
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Képviseleti felhatalmazásokról  
döntöttek

7/2011. (I. 17.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
1. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete felha-

talmazza Szebellédi Zoltán polgármestert, hogy a DAREH 
(DÉLKELET-ALFÖLDI REGIONÁLIS HULLADÉK-
GAZDÁLKODÁSI RENDSZER – a szerk.) taggyűlésében 
képviselje, akadályoztatása esetén helyettesítésére Domokos Ba-
lázs alpolgármestert hatalmazza fel.

2. Mindkettőjük akadályoztatása esetében Nagy Balázs képviselő 
megbízó felhatalmazói levél birtokában képviseli a települést a 
DAREH-taggyűlésben.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző 
Határidő: 2011. január 25.

Elfogadták  
a módosított megállapodást

8/2011. (I. 17.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesz-

tés mellékletének megfelelően elfogadja a Medgyesegyháza–
Újkígyós–Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai Infra - 
struktúra Fejlesztési Beruházási Társulás módosított Társulá-
si megállapodását. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2011. január 31.

Miért volt szükség a módosításra?
(részlet az előterjesztés indoklásából – a szerk.)

„… 2010 végén, az új önkormányzati ciklus kezdetén ülést tar-
tott a Medgyesegyháza–Újkígyós–Medgyesbodzás Szélessá-
vú Informatikai Infrastruktúra Fejlesztési Beruházási Társulás 
Társulási Tanácsa. Mivel két önkormányzat esetén is új polgár-
mester került megválasztásra, szükséges volt a társulással kap-
csolatos alapvető kérdések áttekintése. Ezen tárgyalásnak része 
volt a Társulási megállapodás módosítása is. 

Erre a két tagtelepülés (Medgyesegyháza és Újkígyós – a szerk.) 
által elnyert városi cím átvezetésén, az említett polgármester-
választáson túl – mely miatt elnököt is kellett választani – a jo-
gi személyiséggel rendelkező új társulás jogutódként történő 
megalakítása is fontos cél volt.

A fenti főbb indokokat tartalmazó új, a gesztorönkormány-
zat (gesztor: végrehajtó; ügyletek lebonyolításával megbízott 
személy vagy vállalkozás – a szerk.) által előkészített társulási 
megállapodást a Társulási Tanács elfogadta, azonban ennek ér-
vénybe lépéséhez szükséges a tagtelepülések önkormányzatai-
nak elfogadó döntése is…”

Elfogadták a kiemelt célokat
9/2011. (I. 17.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármes-

teri hivatal köztisztviselői részére 2011. évre vonatkozóan a 
teljesítménykövetelmény alapját képező kiemelt célokat a mel-
lékletben foglaltak szerint határozza meg.

Felelős:  Szebellédi Zoltán polgármester,  dr. Csatlós László jegyző
Határidő: 2011. december 31.

HATÁROZATOK

Simonyi Zsigmond  
helyesírási verseny, iskolai forduló

4. évfolyam:
1. Szamosvári Bence 4. b
2. Békési Anna Kamilla 4. b
3. Rákóczi Ágnes 4. a

„Szép magyar beszéd” verseny,  
iskolai forduló
5–6. évfolyam:

1. Tóth Nikoletta 6. b
2. Szabó Lili 6. b
3. Hankó Ágnes 6. b
    Krucsai Szilvia 6. a

7–8. évfolyam:
1. Deák Dániel 8. b
    Békési Vivien 7. b
2. Széll Nikolett 7. b
3. Krucsai Ildikó 8. a

Országos  
közlekedési ismeretek verseny,  

iskolai forduló 
4. évfolyam: 

1. Csók Tünde Noémi 4. b
2. Papp Rómeó 4. a
3. Balog Bence 4. b
    Barna Barbara 4. b
    Csomor Bianka 4. a

    Oláh Imola 4. b
    Szamosvári Bence 4. b 

8. évfolyam:
1. Kovács Zoltán 8. a
2. Miklós Gergő 8. b
    Vida Sándor 8. a
3. Pintér Máté 8. b
    Szabó Judit 8. b

TELC  
megyei angol verseny

8. évfolyam:
9. Paholló Gergő  8. b

„Szép Magyar Beszéd” verseny  
területi fordulója,  

Mezőhegyes:
3. Szabó Lili  6. b
3. Békési Vivien  7. b

A Széchenyi István Általános Iskola hírei 
Tanulmányi versenyek eredményei
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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, tagjai: Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Magyar Mária, Ecker György,  Szamosvári Zsolt 
Nyomdai előkészítés: Quirt-Wizard Kft. – Várhegyiné Szántó Anikó • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

AnyAkönyvi HírEk
2011. január hó:

SzületéSek:
Seres Rebeka (3920 g, 53 cm), Békéscsaba, 2011. január 21., édes-

anyja: Araczki Zsuzsanna, édesapja: Seres Tamás.
Biró Kata (2800 g, 48 cm), Gyula, 2011. január 25., édesanyja: 

Borka Katalin, édesapja: Biró Gyula.
Biró Gyula (2700 g, 47 cm), Gyula, 2011. január 25., édesanyja: 

Borka Katalin, édesapja: Biró Gyula.
Forrás Máté (2640 g, 47 cm), Békéscsaba, 2011. január 28., édes-

anyja: Török Mónika, édesapja: Forrás László.
HaláleSetek:

Nagy József, született: 1923. október 20., elhunyt: Gyula, 2005. 
október 15., volt Szabadkígyós, Ókígyósi u. 49. szám alatti lakos 
(az elhunyt urnás temetése 2011. januárjában volt – a szerk).

Németi Lászlóné Huszka Ilona, született: 1928. március 23., el-
hunyt: Békéscsaba, 2011. január 11., volt Szabadkígyós, 
Ókígyósi u. 49.  szám alatti lakos.

Lipták Györgyné Huszka Vilma, született: 1925. március 20., el-
hunyt: Gyula, 2011. január 12., volt Szabadkígyós, Ókígyósi u. 
135. szám alatti lakos.

Stummer János, született: 1932. november 17., elhunyt: Újkígyós, 
2011. január 12., volt Újkígyós, Újköz u. 17. szám alatti lakos.

Horváth Mihály, született: 1939. október 21., elhunyt: Békés-
csaba, 2011. január 19., volt Szabadkígyós, Munkácsy M. u. 35. 
szám alatti lakos.

Deák Ferenc, született: 1931. szeptember 20., elhunyt: Békéscsa-
ba, 2011. január 27., volt Szabadkígyós, Zrínyi u. 55. szám alat-
ti lakos.

Bánfi Ferenc, született: 1924. október 6., elhunyt: Újkígyós, 2011. 
január 28., volt Újkígyós, Kossuth u. 64. szám alatti lakos.

Az Újkígyósi Önkormányzati Értesítő 
tájékoztatója

Tisztelt Olvasóink!
Mint sokuk által ismeretes, január első napjától változás 
történt a lap szerkesztőbizottságában (az új összetételt a 
hátsó oldal alján található impresszumban olvashatják). 
A szerkesztőbizottság társadalmi megbízatásban, ingye-
nesen végzi munkáját. A szerkesztőbizottság tagjai ren-
delkeznek főállással, ezért munkájukat szabadidejükben 
látják el. Mindez nem veszi el lelkesedésüket, törekvé-
süket egy közérthető, színesebb, tartalmában és némileg 
külsejében is megváltozott értesítő létrehozásában.

A szerkesztőbizottság üléseinek időpontját – a tagok 
elfoglaltságai miatt – nehéz egyeztetni, ezért kérjük, vár-
ják türelemmel a megújult lapot.

Az Újkígyósi Önkormányzati Értesítőt elsődlegesen 
az önkormányzat rendeletei, határozatai és közérdekű in-
formációk közzétételére hozták létre. Ezen az alapfelada-
ton nem kívánunk változtatni. Azonban várjuk olvasóink 
észrevételeit, javaslatait a szerkesztőség címére eljuttatott 
levélben, e-mail címen.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy  
a közeljövőben lehetőség lesz 

lakossági apróhirdetés ingyenes közlésére
és fizetett hirdetések, illetve reklámok,  

PR cikkek megjelentetésére.
Hirdetési áraink:

1 oldal (A/4): 36 000 Ft + áfa = 45 000 Ft
½ oldal (A/5): 18 000 Ft + áfa = 22 500 Ft
¼ oldal (A/6): 9 000 Ft + áfa = 11 250 Ft

Ettől eltérő méretű hirdetés megjelentetésére is lesz lehe-
tőség, árajánlatot a szerkesztőbizottság címén kérhetnek.

A szerkesztőbizottság

Tisztelt Lakosság!
Az újkígyósi napközis konyha (Újkígyós, Arany J. u. 43.) ez-
úton tájékoztatja a lakosságot, hogy 2011. február 1-től 
külső személyek részére lehetőség van ebéd elvitelére 
678 Ft/adag áron. Érdeklődni a 66/256-322-es telefonszá-
mon lehet.
2011. február 1-től a konyha vállalja ételek elkészítését kü-
lönböző rendezvényekre (szalagavató, ballagás, keresztelő, 
névadó stb.). Az étkezésekhez – 60 főig – a napközi ebédlő-
jében férőhelyet biztosítunk.

Invitaţie
Stimate minoritate română!

La 2011. februarie 25 ora 17:00 în Casa de cultura  
Sandor Petőfi, 

va avea o întâlnire cu deputaţi şi cu alţii membri  
de minoritate romănâ.
Vă aşteptam cu mult drag!

Meghívó
Tisztelt román kisebbség, tisztelt érdeklődők!

2011. február 25-én 17.00 órától a Petőfi Sándor 
Művelődési Házban közmeghallgatást tartunk  

az újkígyósi román kisebbség részére  
a román kisebbségi képviselőkkel.

Várjuk sok szeretettel!


