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A széles körű  
tájékoztatásért

Újkígyós Nagyközség Képvise-
lő-testülete a lakosság széles körű 
tájékoztatása érdekében havi rend-
szerességgel megjelenő kiadványt 
hozott létre, „Önkormányzati Érte-
sítő” ideiglenes címmel. A kiadványt 
minden újkígyósi lakott ingatlanba 
eljuttatják a polgármesteri hivatal 
dolgozói. Az Ön által kézben tartott 
kiadvány 2.200 példányban, 30.000 
Ft nyomdai költséggel készült, me-
lyet a tartalékalapból fizetett az ön-
kormányzat (120/2006.–XI. 20.).

Elképzeléseink szerint a kiad-
vány tartalmának nagy részét a 
képviselő-testület határozatainak, 
döntéseinek ismertetése adja.

Ez az első leginkább próba-
szám. Négy testületi ülés anya-
gát, valamint a testületi ülések 
közötti időszak közérdekű tör-
ténéseit olvashatják. A jövőben 
az önkormányzat intézményei is 
helyt kapnak e hasábokon.

A kiadvány címe is ideiglenes. 
Várjuk a lakosság értesítőnkkel 
kapcsolatos észrevételeit, vala-
mint javaslatait a végső elneve-
zésre, 2007. január 05-ig, a szer-
kesztőség címére.

Célunk elsősorban a tájé-
koztatás. Ezért választottuk 
a rövid, összefoglaló formát.  
A határozatok, rendeletek nyil-
vánosak, akit bővebben is ér-
dekelnek, azok a polgármesteri 
hivatalban tekinthetik meg a 
dokumentumokat. A könnyebb 
eligazodás érdekében szerepel-
tetjük zárójelben a határozatok, 
rendeletek számát.

Szamosvári Zsolt
szerkesztő

Önkormányzati Értesítő
Kedves Olvasók!

E lapot advent idején a vára-
kozás, a karácsonyra készülődés 
időszakában vehetik a kezükbe. 
Sokak régi vágyát teljesítjük ez-
zel, hiszen számtalanszor felve-
tődött különböző baráti 
társaságokban, hogy 
szükség volna egy 
az önkormányzat 
által kiadott új-
ságra, amely-
ben a képvi-
selő-testület 
munkájáról, 
döntéseiről, 
a Polgár-
mesteri Hi-
vatal és az 
önkormány-
zati intézmé-
nyek aktuális 
híreiről kaphat 
tájékoztatást Újkí-
gyós lakossága. Jogos 
igény ez, amelyet ezúton 
teljesít(ett)ünk. 

2006. október 1-jén, az önkor-
mányzati választáson a választó-
polgárok a változásra szavaztak. 
Új polgármestert választottak, il-
letve a képviselő-testület is rész-
ben kicserélődött. Ezúton is kö-
szönöm a bizalmat az új testület 
nevében! 

Sok nehézséggel állunk szem-
ben nap mint nap. Nehéz időszak 
áll előttünk, úgy a családok, mint 
az önkormányzat és intézményei 
tekintetében. Lesznek örömteli és 
kevésbé vidám időszakok a közös 
munkában. Számítunk minden 

jóakaratú ember segítségére, de 
hogy ezt a jó szándékot elvárhas-
suk, nekünk is meg kell adnunk a 
tiszteletet, a bizalmat, amit azál-
tal is szeretnénk kifejezni, hogy az 

önkormányzati munkáról 
hitelesen tájékoztat-

juk Önöket.
Ez a lap a 

hiteles tájé-
koztatást, az 
együtt gon-
dolkodást , 
közös érté-
keink fel-
mutatását 
szo lgá l ja , 
h ó n a p r ó l 
hónapra. 

S z á n d é -
kaink szerint 

minden hónap 
15-én jelenik 

meg, amelyet min-
den házhoz eljuttatunk. 

Fogadják szeretettel ezt az új-
ságot, véleményükkel járuljanak 
hozzá ahhoz, hogy minél szebb, 
minél tartalmasabb kiadványt ké-
szíthessünk. 

Az ünnepi hangulatra utalva 
kezdtem beköszöntő szavaimat, 
most ilyen gondolatokkal is bú-
csúzom: Újkígyós minden lakó-
jának áldott Karácsonyt és békés, 
boldog új esztendőt kívánok a 
képviselő-testület és munkatár-
saim nevében!

Szebellédi Zoltán 
polgármester

Újkígyósi
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Illetmény, költségátalány, 
végkielégítés

A Képviselő-testület Szebellédi 
Zoltán polgármester havi illetmé-
nyét bruttó 404.800 Ft-ban állapítot-
ta meg (98/2006.–X.12.), ezen felül 
illetményének 20%-át, 80.960 Ft havi 
költségátalányt (109/2006.–X. 20.) 
is megszavazott. Alpolgármesternek 
Oláh Timótot (109/2006.–X. 20.) 
választotta, havi 84.000 Ft javadal-
mazással (100/2006.–X.12.). A le-
köszönő polgármester Kovács Lajos 
1.214.400.-Ft kötelezően kifizetendő 
végkielégítést kapott, mely költséget 
és annak 388.608.-Ft járulékai össze-
gét a tartalékalap terhére biztosítot-
ta (105/2006.–X.12.).

Bizottságok, felülvizsgálat, 
programkészítés

A grémium a (102/2006.–X.12.) 
számú rendeletében döntött az ön-
kormányzat bizottságairól és azok 
tagjairól. Ezen az ülésen bízta meg 
az Ügyrendi Bizottságot a Szervezeti 
és Működési Szabályzat átfogó felül-
vizsgálatának, módosításának előké-
szítésével (103/2006.–X.12.). Szintén 
e napon született döntés arról, hogy 
a Településfejlesztési és Gazdasági 
Bizottság készíti el Újkígyós Nagy-
község Önkormányzata Gazdasági 
Programját (104/2006.–X.12.).

A 2006. évi költségvetés három-
negyed éves teljesítéséről szóló be-
számolót a novemberi ülésen fogad-
ta el a testület (118/2006.–XI. 20.).

Mindenki a saját háza előtt…
Az egészségház elé szemétgyűj-

tőt helyeznek ki. Ezen kívül a tele-
pülés több pontjára terveznek még 
hulladékgyűjtőt, melyek helyének 
meghatározását, az ürítés módját, 
az ehhez kapcsolódó árajánlatok be-
szerzését a műszaki csoport felada-
tául szabták. A költségeket a 2007. 
évi költségvetésben szerepeltetik. 
(110/2006.–X. 20.). Szintén a mű-
szaki csoport a felelőse, hogy minél 
hamarabb tárgyalások kezdődjenek 
a DÉMÁSZ Rt. vezetőjével a közvilá-
gítási szolgáltatás feltételeinek javí-

tása érdekében. (114/2006.–XI. 06.). 
Az egyeztetésre Szebellédi Zoltánt 
és Berki László megbízott műszaki 
csoportvezetőt jelölték ki.

Negyedévente kerül sor települé-
si bejárásra az utcafrontok rendjének 
ellenőrzése céljából. Ahol hiányos-
ságokat, szabálytalanságokat tapasz-
talnak, az ingatlan tulajdonosát fel-
szólítják, valamint további lépéseket 
tesznek a rendbehozatal érdekében. 
A feladattal a műszaki csoportot 
bízták meg (115/2006.–XI. 06.).

2006. évi bérleti díj és  
2007. évi tervezet

A Képviselő-testület a mindkét 
település szennyvizeit elvezető és 
tisztító művek üzemeltetésére vo-
natkozó, a Vízmű Kft. által fizeten-
dő éves bérleti díjat 2006. január 01. 
napjától 2006. december 31. napjáig 
terjedő időszakra 2.800.000.-Ft+ÁFA 
összegben állapította meg.

Ezzel egy időben megbízta a 
Pénzügyi Bizottságot, hogy tekintse 
át a Vízmű Kft. pénzügyi gazdálko-
dását, és ezt követően a decemberi 
képviselő-testületi ülésre írásban te-
gyen javaslatot a mindkét település 
szennyvizeit elvezető és tisztító mű-
vek üzemeltetésére vonatkozó 2007. 
évi bérleti díj megállapítására vonat-
kozóan. (112/2006.–XI. 06.)

Ajándékkönyvek
A képviselő-testület az „Újkígyó-

sért” Közalapítványtól reprezentá-
ciós céllal megvásárolt 100–100 db 
Zsótér József: A falu közepe című, 
Harangozó Imre-Turovszki Kriszti-
án: Mert ennek a hideg télnek nem-
sokára vége szakad… című könyvet 
900-900 forintos áron. A 180.000.-Ft 
összeg a tartalékalap terhére került 
kifizetésre (124/2006.–XI. 20.).

Utalványok Karácsonyra
Az Újkígyósért Közalapítvány 

kérelemmel fordult a képviselő-tes-
tülethez, melyben kérte annak támo-
gatását, a 65 éven felüliek karácso-
nyi ajándékozásához. Az 1.000 Ft-os 
ajándékutalványok megvásárlásá-

hoz a grémium a tartalékalap-
ból 500.000 Ft-tal járult hozzá 
(125/2006.–XI. 20.).

Bezár a szeméttelep
A Körös-vidéki Környezetvédel-

mi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség az újkígyósi szilárd 
hulladéklerakó telepet 2007. janu-
ár 1-jével 16203-002/2006. számú 
határozatával bezárásra kötelezte. 
Ettől az időponttól kezdve a telepre 
hulladékot beszállítani TILOS.

Ezért volt szükséges a környezet-
védelmi rendelet aktualizálása, illet-
ve módosítása.

A fentiekkel több előterjesztés 
is foglalkozott. A hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatásra vonatkozó 
szerződés tervezetét jóváhagyta a 
grémium, a szeméttelep takarásá-
hoz szükséges 1.000 m3 föld beszál-
lításával a TAPPE Kft-t bízták meg.  
A további lépések (földtakarás, kör-
nyezetvédelmi felülvizsgálat, rekul-
tivációs terv készítése) megtételéhez 
szükséges árajánlatok beszerzéséről 
is döntöttek (106/2006.–X. 20.).

A későbbi illegális szemétlerakás 
megakadályozása miatt a szemétte-
lepet őrizni kell. Ennek érdekében 
két fő, hat órában foglalkoztatott 
őrt alkalmaz a polgármesteri hi-
vatal (107/2006.–X. 20.), ezenkí-
vül térfigyelő rendszert is kiépíttet 
(119/2006.–XI. 20.).

A régi épületben,  
de új helyen a védőnők

A gyula–sarkadi ÁNTSZ a védő-
női szolgálatnak a jelenlegi formá-
ban történő elhelyezésére csak ide-
iglenes működési engedélyt adott, 
2006. december 31-ig. Az egészség-
ház bővítésével és korszerűsítésével 
véglegesen megoldódna a szolgálat 
előírásoknak megfelelő elhelyezése, 
azonban az erre vonatkozó koráb-
ban benyújtott pályázatot elutasí-
tották, a folyamatban lévő elbírálása 
pedig csak 2007. év végére várható. 
Ezért volt szükséges dönteni a ho-
gyan továbbról. A testület úgy hatá-
rozott, hogy az egészségházhoz tar-
tozó volt szolgálati lakásban helyezi 

el a védőnői szolgálatot. A megfe-
lelő körülmények megteremtésé-
hez 1.710.000.-Ft-ot szavazott meg 
(111/2006.–XI. 06.).

www.ujkigyos.hu
Az egyre inkább elterjedő Inter-

net miatt egy településről kialakított 
kép már a világhálós rákereséskor 
körvonalazódik. A jelenlegi honlap 
arctalan, tucat-jellegű. A szerződés 
értelmében országos, kormányzati 
híreket is kell tartalmaznia, amelyet 
a szolgáltató nem rendszeresen fris-
sít (a megjelent tartalomba a nagy-
községi önkormányzatnak nincs be-
leszólása).

A helyi híreket hárman tölthet-
nék fel, a szerkesztőfelületi kódokat 
és a képzést is ezek a személyek kap-
ták. A tapasztalat az, hogy a feltöl-
tés nehézkes, alacsony színvonalon 
lehet megvalósítani a szerkesztőfe-
lület kezdetlegességéből kifolyólag: 
(betűtípus, szövegtördelés, sorköz-
problémák, képméretezés). A szol-
gáltatóval körülményes a kapcsolat-
tartás, sokszor a kapcsolatfelvétel is. 
A testület emiatt foglalkozott a hon-
lap jövőjével és úgy határozott, hogy 
a jelenlegi szolgáltatóval szerződést 
bont, ezzel egyidőben pályázatot ír 
ki új honlap tervezésére, kivitelezé-
sére. A pályázati elbíráláskor előnyt 
élvez az, aki újkígyósi lakosként adja 
be pályázatát (121/2006.–XI. 20.). 
A pályázat beadási határideje 2007. 
I. 31., bővebb információ: a Polgár-
mesteri Hivatalban, Harangozó Nó-
ránál.

Merre tovább…
A képviselő-testület 2007–2008. 

évben 10 fejlesztési cél megvalósítá-
sát tartja legfontosabbnak az alábbi 
(prioritási) sorrendben. Első helyen 
szerepel az egészségház bővítése és 
korszerűsítése, melyet a szélessávú 
Internet kiépítése követ. Dobogós 
még az új óvoda megépítése tan-
uszodával. A negyedik helyen a gyu-
lai úti kerékpárút és átkelők kiépí-
tése szerepel, míg a belterületi utak 
felújítása ötödikként került a listára. 
Ezt egy főtér kialakítási elképzelés 

követi, nyolcadikként a rangsorban 
információs, pályázati iroda létreho-
zása szerepel. A gyermekekről sem 
feledkezett meg az önkormányzat, 
hiszen kilencedik helyre a játszóte-
rek felújítását rangsorolta. A strand-
fürdő rekonstrukciója zárja a sort 
(117/2006.–XI. 20.).

Gyulára kóborolnak az ebek
Újkígyóson elszaporodtak a gaz-

dátlan kutyák. A kóbor ebek befogá-
sa eddig nem, vagy csak részben volt 
megoldott. Az állatvédelmi törvény 
életbe lépése óta még körültekintőbb 
eljárást várnak el a településektől.  
A probléma megoldása halaszthatat-
lanná vált. Ezért került napirendre a 
kérdés. A kóbor kutyák befogásával 
Szekerczés Balázst bízta meg a testület. 
A vállalkozó indokolt esetben közvet-
lenül is hívható a 06-30/303-4613-as  
telefonszámon. A kóbor kutyákkal 
kapcsolatos bejelentéseket termé-
szetesen a polgármesteri hivatalban 
is fogadják.

Az elszállításról és elhelyezés-
ről a Gyulai Állatotthon Alapítvány 
gondoskodik, mely alapítvány gyulai 
telephelyén a költségek megtérítése 
mellett a gazdák átvehetik a befogott 
kóbor ebeket. (122/2006.–XI. 20.).

Háziorvosi szerződésmódosítás
A Kígyós Med Bt. (képviselője: 

Majorosné Dr. Hunya Sarolta) és az 
önkormányzat között korábban lét-
rejött feladatellátási és használatba-
vételi szerződések módosítását kérte 
a doktornő . Erre azért van szükség, 
mert a korábbi Kígyós-Med Bt. he-
lyett 2007. január 01-től a Kígyós 
Vitál Egészségügyi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság ke-
retében kívánja folytatni háziorvosi 
tevékenységét. A testület jóváhagyta 
az előterjesztésben szereplő doku-
mentumokat (123/2006.–XI. 20.). 

Tiltakozás, várakozás
A kormányzat egyre inkább szor-

galmazza a kistérségi társult intéz-
mények létrehozását. Az így létreho-
zott intézmény-rendszert várhatóan 

magasabb támogatásban is részesíti, 
mint a további önállóság mellett dön-
tő települési szervezeteket. A kistér-
ségi társulások feladatellátás alapján 
igényelhető normatívájának pontos 
összegéről azonban nem tájékoztat-
ta sem a régiókat, sem a települése-
ket, hiszen azok a jövő évi költségve-
tési törvényből derülnek ki, melynek 
elfogadása még nem történt meg.  
A társulásokhoz olyan települések-
nek kell csatlakozni, amelyek együt-
tesen a kistérség lakosságszámának 
legalább 60 %-át magukba foglalják. 
Ez viszont korlátozza a kistérségen 
belüli kistelepülések társuláshoz 
való jogainak szabad gyakorlását.

A képviselő-testület ezért meg-
bízta a polgármestert, hogy a grémi-
um tiltakozásának a lehető legtöbb 
fórumon adjon hangot. A Kistérségi 
Szociális Intézmény létrehozása kér-
désében úgy döntött, hogy a költség-
vetési törvény Országgyűlés általi 
elfogadása után a lehető legrövidebb 
időn belül visszatér az ügy tárgyalá-
sára (116/2006.–XI. 20.).

Egyetemisták, főiskolások 
támogatása

Az Újkígyós Nagyközség Ön-
kormányzata által meghirdetetett 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösz-
töndíjpályázat 2007. évi fordulójára 
összesen 46 pályázat (45 db „A” és  
1 db „B” típusú) érkezett. Az önkor-
mányzat az ösztöndíjpályázat fede-
zetét 2007-ben 1.395.000.- Ft-ban 
határozta meg.

A testület döntött a támogatá-
sok odaítéléséről. Ennek alapján: 39  
„A” típusú pályázó-, míg 1 „B” típusú 
pályázó részesül havi 3.000 Ft támo-
gatásban. Önkormányzatunk elküldi 
a nyertes pályázatokat a megyei ön-
kormányzathoz, onnan továbbítják 
az Oktatási Minisztérium Alapkezelő 
Felsőoktatási Pályázatok Osztályára, 
ahol a támogatási összeget várhatóan 
még kiegészítik.

A képviselő-testület keret hiánya 
miatt 5 pályázatot, határidőn túli ér-
kezés miatt 1 pályázatot elutasított 
(126/2006.–XI. 20.).
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E rovatban a testületi ülések 
közötti közérdekű eseményekről 
tájékoztatjuk az olvasókat.

A hosszabb nyitva tartásért
Az OTP Bank Rt. képviselőivel 

történt megbeszélés alkalmával 
településünk képviselői szóban és 
később írásban is jelezték: mind a 
lakosság, mind a saját tapasztala-
tuk alapján úgy ítélik meg, túl rö-
vid a helyi OTP-fiók nyitva tartási 
ideje, egyúttal kérték annak meg-
hosszabbítását. A megkeresésre 
eddig válasz nem érkezett, de a 
megbeszélésen részt vett megyei 
banki képviselők támogatásukról 
biztosították a delegációt.

A friss információkért
Bemutatkozó látogatást tett 

önkormányzatunknál a Békés 
Megyei Munkaügyi Központ Bé-
késcsabai Kirendeltségének új 
vezetője és egyik főmunkatársa. 
A központ felajánlotta együtt-
működését az önkormányzattal 
a foglalkoztatás elősegítése ér-
dekében, és egyben segítségé-
ről biztosított a Foglalkoztatási 
Információs Pont (FIP) kialakí-
tására, mely várhatóan a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban kap 
helyet.

Megbeszélés az Újkígyósért 
Közalapítvány kuratóriumával

Az Újkígyósért Közalapítvány 
Kuratóriumának elnöke, Haran-
gozó Imre arról tájékoztatta az 
önkormányzat illetékeseit, hogy a 
titkári feladatokat a jövőben Gécs 
Zoltán helyett Farkas István látja 

el. Jelezte továbbá, hogy szüksé-
ges átalakítani az ösztöndíj-rend-
szert, mivel a jelenlegi formában 
az alapítvány szinte minden pén-
zét e szociális alapú támogatásra 
fordítja.

Minisztériumi delegáció  
a várossá válásról

A minisztériumi látogatás cél-
ja, hogy személyes tapasztalatot 
szerezzenek településünkről. A jó 
benyomások ellenére tájékoztat-
ták az illetékeseket: a szigorodó 
szempontoknak egyre nehezebb 
megfelelni. Kiemelték továbbá: az 
elmúlt évben hét olyan pályázó 
település volt, amelyek megfelel-
tek ugyan a követelményeknek, 
mégsem kapták meg a városi cí-
met és várhatóan ismét beadják 
kérelmüket. További nehezítő 
tényező még, hogy Békés megyé-
ből másik két pályázat is várható 
(Medgyesegyháza, Körösladány).

A pályázat elkészítése egyéb-
ként jó ütemben halad, annak 
munkaanyaga már el is készült, 
mely anyag az ujkigyos.hu, vala-
mint a kigyosihirado.fw.hu hon-
lapokon megtekinthető és arra 
észrevétel tehető. Pályázatunkat 
2007. január 31-ig adjuk be. 

Intézkedési terv az intézményi 
átalakításról

Intézkedési terv készült a Kis-
térségi Belső Ellenőrzés által ja-
vasolt, az intézményi struktúrát 
érintő intézkedések ütemezésé-
ről. 

A vizsgálat ugyanis megálla-
pította, hogy a Közös Igazgatású 

Művelődési Intézmény (tagjai: ál-
talános iskola, könyvtár, napközi 
helyett konyha, művelődési ház), 
mint szervezet már nem felel meg 
a jogszabályban rögzített lehetsé-
ges intézményi formának, így azt 
mindenképpen át kell alakítani.

Számos lehetőség merült fel, 
melyek megvalósíthatóságának 
vizsgálata külső szakértők bevoná-
sával folyamatban van.

A környezetbarát szemlélet 
kialakításáért

Szebellédi Zoltán kérésére öt 
intézményben – mindkét óvoda, 
általános iskola, művelődési ház, 
polgármesteri hivatal – helyeztek 
el szárazelemgyűjtőt. Ezen túlme-
nően a Polgármesteri Hivatalban 
– amely területeken lehetséges – 
áttérnek a 100 %-ban újrahaszno-
sított papír használatára. Kérjük 
Újkígyós lakóit, hogy a szárazele-
meket ne a kukába dobják, hanem 
a fent felsorolt intézményekben 
elhelyezett szárazelemgyűjtők 
valamelyikében.

Gazdasági és esztétikai 
megfontolásból

Az óvoda tornatermét, fejlesz-
tő szobáját és a logopédiai fel-
adatellátás helyiségét áthelyezték 
a napköziben kialakított három 
tanterembe. Az itt található dél-
utáni iskolai tanulócsoportok az 
általános iskola épületében kap-
tak helyet. A kialakított torna-
teremben továbbra is működik 
a felnőttek számára szervezett 
gyógytorna.
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