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Önkormányzati Értesítő
Kedves Olvasók!

Új esztendőben, új szívekkel, új 
elhatározásokkal, új lendülettel…

Kicsit mindannyian megújulunk 
ilyenkor. Karácsonytól a világmin-
denség is látványosan megújul. Egyre 
hosszabbak lesznek a napok, a farsangi 
időszakban „kitomboljuk” magunkat, 
hogy majd a nagyböjtben újra „ma-
gunkra találjunk”, kiadjuk magunkból 
a testi-lelki rosszat és a húsvéti feltá-
madásban a természettel együtt mi is 
megújuljunk, „kitavaszodjunk”. 

a természet részeként nekünk 
is van lehetőségünk a megújulásra. 
szükségünk is van rá, hiszen nagyon 
bele tudunk fásulni önmagunkba. És 
ez nemcsak önromboló, nemcsak a 
saját egészségünknek ártunk ezzel, 
hanem családtagjainknak, munka-
társainknak és mindazoknak, akik-
kel kapcsolatban állunk.

mit is kívánhatnék magunknak 
jobbat, mint Isten áldását, a „klas-
szikus ároni áldás” szavaival: áldjon 
meg minket az Úr és oltalmazzon! 
ragyogtassa ránk arcát az Úr, s legyen 
hozzánk jóságos! fordítsa felénk ar-
cát az Úr és szerezzen nekünk üdvös-
séget! (vö. számok könyve 6, 24-26)

Szebellédi Zoltán polgármester

Újkígyósi

Újkígyós nagyközség napközi otthonos Konyhája

munkatársat keres  szakács munkakörbe.
Általános feltételek:  – magyar állampolgárság; – büntetlen előélet;  

– teljes cselekvőképesség.
Szakmai elvárások:  – szakács végzettséget igazoló szakmunkás bizonyítvány; 

–  legalább kétéves szakmai tapasztalat

Előnyt jelent: –  üzemi konyhán szakácsként szerzett gyakorlat
Illetmény és egyéb juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. tv. szerint. az állás 2007. április 01-től tölthető be.
További felvilágosítás: Botyánszki Pál élelmezésvezetőtől kérhető a 66/256-322-
es telefonszámon. Jelentkezni írásban szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló 
okmányok másolatának megküldésével 2007. február 15-ig lehet az alábbi címen:

Polgármesteri Hivatal – 5661 Újkígyós, Kossuth l. u. 41.

Fogadóóra
szebellédi zoltán polgármester 

minden csütörtökön reggel kilenc 
és dél között várja fogadóóráján a 
különböző ügyekben hozzá fordul-
ni szándékozókat.

Orvosi- és patikaügyelet
az alábbiakban a tervezett ügye-

letet olvashatják. Természetesen a 
változtatás lehetősége fennáll, de 
a 247-787-es telefonszám mindig 
hívható, ahol az üzenetrögzítő tá-
jékoztatást nyújt az ügyeletes orvos 
személyéről és telefonszámáról.

Január 13–14-én Dr. Berczy Ist-
ván, 20–21-én Dr. Hunya Sarolta, 
míg 27–28-án Dr. Gurbity Gábor a 
hétvégi ügyeletes. a február 3–4-ei 
hétvégén Dr. Marossy Lászlóhoz, 
10–11-én Dr. Berczy Istvánhoz, 17–
18-án Dr. Hunya Saroltához, míg 
24–25-én Dr. Gurbity Gáborhoz 
fordulhatnak a betegek.

az újkígyósi Cédrus Patika a 
hétköznapi ügyeleteket a szabadkí-
gyósi gyógyszertárral közösen látja 
el. minden páratlan hét hétfő esté-
től péntek estéig az újkígyósi, míg 
minden páros hét első hétköznap-
jától az utolsó hétköznap zárásáig 
a szomszédos település gyógyszeré-
szei az ügyeletesek.

Péntek estétől hétfő reggelig a 
békéscsabai sas Patikához (Békés-
csaba, szent István tér) fordulhat-
nak sürgős esetekben.

Még mindig 
keressük az igazit!

Kiadványunk végleges címének 
eldöntésében kérjük a lakosság vé-
leményét. a jelenlegi Újkígyósi Ön-
kormányzati Értesítő mellett – több 
javaslatból – az alábbi kettőre esett 
még  a választásunk: Kígyózó sorok 
és nyílt lapok.

E három lehetséges elnevezésből 
szeretnénk kiválasztani a végleges 
címet. Javaslataikat 2007. január 25-
éig juttathatják el írásban a műve-
lődési ház címére: 5661 Újkígyós, 
arany János u. 42.
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2007-es iparűzési és  
kommunális adó

az önkormányzat rendeletben 
határozta meg az iparűzési adó  
2007-es mértékét. Ennek értelmé-
ben a közteher az eddigi 1 %-ról 1,2 
%-ra növekedett. fontos tudni azt is, 
hogy ezen adófajta maximuma 2 % 
lehet (27./2006.–XII. 12. Ör.).

a magánszemélyek kommuná-
lis adója is növekedett. az eddigi 
évi 3.500 ft helyett 5.000 ft-ot kell 
ezután fizetni. Ennek az adónem-
nek a mértéke is alatta marad az 
ingatlanonként meghatározható 
maximumnak, hiszen a felső határ 
13.901 ft. (26./2006.–XII. 12. Ör.)

a két adó megemelésével 2007-
ben 8,2 millió forintos többletbevé-
telt remél a testület.

Nagyobb, magasabb  
épületek, osztható telkek
a képviselő-testület megvizsgál-

ta a településrendezési és szerkezeti, 
valamint a helyi építési szabályzat 
tervezetét. 

a következő módosítások várha-
tók: megemelkedik a vegyes építési 
övezetbe tartozó telkek beépíthető-
sége. a kedvezőbb szabályozás lehe-
tőséget teremt arra is, hogy a mező-
gazdasági és ipari besorolású terü-
letek nagyobb részét építhesse be a 
tulajdonos, emellett magasabb ob-
jektumok kerülhetnek kialakításra. 
Korábban nem volt lehetőség a zöld 
területeken, parkokban, játszótere-
ken épületek felhúzására. a tervek 
szerint ez is megváltozna, így kis szá-
zalékban ugyan, de lehetőség adódik 
például pavilonok létesítésére.

lényeges változás továbbá: új 
ingatlanok építésekor az építés kör-
nyezete alakítja majd, hogy milyen 
előkert (0-3-5-10 m) választható.

a 16 m-nél keskenyebb építési 
telkek esetében az oldalkert mérete 
maximum 4,5 m-re csökkenthető 
lakóépületeknél, valamint ezen tel-
keknél csak merőleges nyeregtető 
kerülhet a falakra.

az Öreg u.–Kisfaludy u., vala-
mint az Öreg u.–rózsa u. közötti te-
rületen található telkek megosztha-

tóságának lehetővé tételét is tervezi 
a testület (130/2006.–XII.11.)

További célok 2007-re
a képviselő-testület elfogadta 

a 2007. évi költségvetési koncep-
ciót, egyben leszögezte: a tervezés 
során úgy kell elkészíteni a költ-
ségvetést, hogy a nagyközség, bár 
a tervezés szakaszában elkerülhe-
tetlennek látszik, a későbbiekben 
mindent megtegyen azért, hogy az 
önhibáján kívül hátrányos helyzet-
be kerülő települések (ÖnHIKI) 
számát ne gyarapítsa. mindemel-
lett az elmúlt évben már elfogadott 
fejlesztéseken túl (Egészségház bő-
vítése és rekonstrukciója, község-
rendezési terv készítése, orosházi 
hulladékégető létesítéséhez történő 
hozzájárulás, ivóvízminőség-javító 
program kidolgozása, szélessávú In-
ternet kiépítése, várossá nyilvánítá-
si pályázat benyújtása, a községháza 
akadálymentesítése, településünk 
új honlapjának elkészítése, illetve a 
meglévő PHarE-hitel visszafizeté-
se), további – még elbírálásra váró – 
célokat fogalmaztak meg:

a napközis konyha kapacitásá-
nak bővítése, ételszállító gépkocsi 
beszerzése, járdák felújítása, építé-
se, utak felújítása, üdvözlő-tájékoz-
tató táblák készítése, kihelyezése. 
az utóbbi három már az előző kép-
viselő-testület céljai között szere-
pelt, ám csupán abban az esetben 
kerültek volna megvalósításra, ha 
marad rá keret. az anyagi lehetősé-
gek miatt azonban nem valósulhat-
tak meg ezek a fejlesztések. a testü-
let úgy döntött, hogy ismét beépíti a 
költségvetésbe, de most már önálló 
tételként, hozzárendelve a szükséges 
összeget is.

a pénzügyi lehetőségek figyelem-
be vétele mellett még további elkép-
zelések is szerepelnek erre az évre. 
Ezek sorrendje nem eldöntött:

Intézmények előtti parkoló kiala-
kítása díszburkolattal, Gyulai úti gya-
logátkelők kiépítése, uniós játszóterek 
kialakítása, csatornahálózat bővítése, 
Öreg utcai temető megszüntetése, 

nagyteljesítményű fűnyíró vásárlás, 
sportpálya kerítés építése.

a közcélú és közhasznú mun-
kások foglakoztatására továbbra is 
nagy figyelmet fordít a testület az 
önkormányzat egész területén. 

a törvény értelmében kötelező 
egyhavi külön juttatást – ismertebb 
nevén 13. havi bér – kell fizetni az 
önkormányzatnál foglalkoztatottak-
nak. az összeg január 16-áig kerül 
az alkalmazottak bankszámlájára.

állást foglaltak abban is, hogy 
amennyiben olyan pályázat kerül 
kiírásra, ami Újkígyóson a fejlődést, 
magasabb életminőséget érintené, 
de a pénzügyi keret nem áll rendel-
kezésre, hitelfelvétellel biztosítják a 
saját forrást. 

Ezen felül elrendelték az intézmé-
nyekben a foglalkoztatottak számá-
nak felülvizsgálatát, egyúttal a raci-
onális létszámgazdálkodásra hívták 
fel a figyelmet (131/2006. –XII.11.)

Nyugdíjas T-100-as
a szeméttelep bezárása miatt a 

testület úgy döntött, hogy értékesíti 
a használaton kívüli T-100-as lánc-
talpas erőgépet. az ügylet végrehaj-
tásával a polgármestert bízták meg.  
az eladás három lépcsőben történik: 
elsőként az útépítéssel foglalkozó vál-
lalkozóktól, cégektől kérnek áraján-
latot. sikertelenség esetén a megyei 
napilapban, a helyi kábeltévében, 
valamint településünk honlapján 
hirdetik meg a lánctalpast. amennyi-
ben ez sem vezet eredményre, akkor 
az erőgépet hulladéktelepen értéke-
sítik (133/2006.–XII.11.).

Delegált-váltások
a testület úgy döntött, hogy a 

„medgyesegyháza–Újkígyós–med-
gyesbodzás szélessávú Infrast-
ruktúra fejlesztése” című pályázat 
lebonyolításához létrehozandó, a 
medgyesegyháza–Újkígyós–med-
gyesbodzás szélessávú Informatikai 
Infrastruktúra fejlesztése Beruházá-
si Társulása Tanácsába Kovács Lajos 
helyett Szebellédi Zoltánt delegálja 
(134/2006.–XII.11.).

a Körös vidéki vízgazdálkodá-
si Tanácsban Bozó Imre képviseltre 
irányuló megbízását is visszavon-
ták, egyben az önkormányzat kép-
viselőjeként Oláh Timótot jelölték ki 
(135/2006.–XII.11.).

Jóváhagyták 
a grémium jóváhagyta az önkor-

mányzat és a Majorosné Dr. Hunya 
Sarolta által képviselt Kígyós vitál 
Egészségügyi és szolgáltató Kor-
látolt felelősségű Társaság között 
2006. november 27. napján, a házi-
orvosi feladat ellátására megkötött 
szerződést (136/2006. –XII.11.)

Ad hoc bizottság 
a várossá válás ügyében 
az új testület is egyetért telepü-

lésünk várossá válási törekvéseivel, 
ezért megerősítve a korábbi döntést 
úgy határozott, hogy a cím elnyeré-
sére pályázatot nyújt be.  Ezzel egy 
időben a Pécsi Tudományegyetem 
Természettudomány Kar földraj-
zi Intézete által elkészített pályázat 
munkaanyagának áttekintésére ad 
hoc bizottságot hozott létre, mely-
nek elnöke Tömösi Károly, tagjai 
Harangozó János, Balogh József 
képviselők, valamint Berki lászló 
mb. műszaki csoportvezető és Ha-
rangozó nóra pályázati referens 
(138/2006.–XII.11.).

Pénzadomány szoborra
az önkormányzat egy, a révko-

máromban felállítandó egészalakos 

bronzszobor költségeihez is hozzá-
járult. a Palatinus Polgári Társulás 
kérelmére megítélt 10.000 forintos 
támogatást a tartalékalap terhére 
biztosítják (139/2006.–XII.11.).

Bérleti díjak
meghatározták a szabadkígyós 

és Újkígyós szennyvizeit elvezető és 
tisztító művek üzemeltetésére vo-
natkozó, valamint az önkormányzat 
tulajdonában lévő hígtrágya tároló 
művek üzemeltetésére vonatko-
zó éves bérleti díjakat is. az előb-
bit 4.000.000 ft + áfa, az utóbbit 
200.000 ft + áfa összegben állapí-
tották meg. a díjak 2007. január el-
sejétől december harmincegyediké-
ig érvényesek (141/2006.–XII.21. és 
142/2006.–XII.21.)

Nem a közösködésre
a grémium a méltányossági köz-

gyógyellátási igazolvány megállapí-
tására – a tartalékalap terhére – to-
vábbi 500.000 forintot biztosított.  
a 2006. évi költségvetés tárgyalása-
kor 1.161.000 ft keretet határozott 
meg erre a célra a testület. a jog-
szabályi változások miatt volt szük-
ség az újabb félmillióra (143/2006.–
XII.21.). Döntött arról is, hogy nem 
csatlakozik a Gyula és Környéke 
Többcélú Kistérségi Társulás által 
– intézményfenntartói társulás ke-
retében – fenntartott közös szociális 
intézményhez (144/2006.–XII.21.). 
a lakosság széles körű tájékoztatá-
sa érdekében havi rendszeresség-

gel megjelenő kiadvány költségeit 
a 2007. évi költségvetésbe építik be 
(145/2006.–XII.21.).

Taggyűlési képviselet
a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javí-

tó Konzorcium Tanácsának Taggyű-
lésén az önkormányzat képviselője 
Oláh Timót lesz. az alpolgármestert 
egyben megbízták a taggyűlés mű-
ködéséhez szükséges önkormány-
zati képviseleti feladatok ellátásával.  
a képviselőnek a taggyűlésen történ-
tekről be kell számolnia a képviselő-
testület előtt (147/2006.–XII.21.).

Víz- és csatornadíjak
a Pénzügyi Bizottság áttekintet-

te az Újkígyósi vízmű Kft. pénzügyi 
helyzetét. a jövő évi gazdálkodás 
biztonságának megteremtésének ér-
dekében a 2007. évi lakossági, illetve 
közületi víz- és csatornadíjak a kö-
vetkező módon változnak: 

a vízért a lakossági fogyasztók és 
az önkormányzati intézmények 140 
ft/m3 helyett 147 ft/m3-t fizetnek; 
a közületi fogyasztók által fizetendő 
összeg 168 ft/m3-ről 176 ft/m3-re 
emelkedett.

a csatornadíj a lakosságnak az ed-
digi 140 ft/m3 helyett 147 ft/m3 fo-
rintjába kerül, míg a közületi fogyasz-
tókra számított összeg 240 ft/m3-ról 
252 ft/m3-ra nő, ami mindkét díjnál 
átlagosan 5% áremelkedést jelent.

a fenti összegekkel módosították 
a 2/1998.(I.31.) számú rendelet 3. sz. 
mellékletét.
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Megkapták az engedélyt
a védőnői szolgálat 2008. decem-

ber 31-ig kapta meg működési enge-
délyét. az egészségházban lévő volt 
szolgálati lakás átalakítása megtörtént, 
a költözés folyamatban van.

Népesség számokban
az elmúlt évben településünkön 

47 gyermek született. 21 leány és 26 
fiú gyarapítja a lakosság számát. 15 

pár mondta ki a boldogító igent, 135-
en költöztek Újkígyósra, 139-en hagy-
ták el a nagyközséget. Összesen 85-en 
hunytak el, 35 nő és 50 férfi.

Széchenyis sikerek
az általános iskola az elmúlt év 

utolsó tanítási napján meghitt, benső-
séges ünnepen búcsúztatta az óévet. a 
diákok ekkor vehették át a hagyomá-
nyos narancs Díjakat is.

NAPRÓL NAPRA… PONTOSíTÁS
Településünk korábbi polgár-

mestere, Kovács lajos kérésére az 
alábbi helyreigazítást tesszük:

„...a nagyközség egykori első 
embere végkielégítéseként kötele-
zően kifizetett 1.214.400 Ft bruttó 
összeg, ebből természetesen levo-
násra kerültek az ilyenkor kötele-
ző járulékok, adóelőleg.”

a félreérthető fogalmazásért 
elnézést kérünk!
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Újkígyós nagyközség havonta megjelenő ingyenes időszaki kiadványa.
Kiadja: Újkígyós nagyközség Önkormányzata.  •  szerkesztő: szamosvári zsolt.

szerkesztőség: 5661 Újkígyós, arany János u. 42.  •  Telefon: 66/254-844.  •  E-mail: muvhaz@ujkigyos.hu
nyomdai előkészítés: Grafikai művek Bt.; nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

az új év is jól kezdődött a közok-
tatási intézmény polgárai számára: az 
országos simonyi zsigmond Kárpát-
medencei Helyesíró verseny megyei 
döntőjében a Harangozó Dóra, Kása 
Árpád és Kovács Máté Bendegúz al-
kotta csapat 82 induló közül a 10. he-
lyen végzett. felkészítő pedagógusaik: 
Csiernik Pálné és Lenhardt Enikő.

Kézilabdásaink is ünnepelhettek: 
az aDIDas Gyermekbajnokságon az 
1992-es születésű lányok I. helyezést ér-
tek el, míg az 1995-ben napvilágot látott 
fiúk a dobogó második fokára állhattak. 
Előző csapat edzője: Laurinyeczné Bu-
day Veronika, utóbbié Dézsi Róbert.

Vérüket adták
Ismét sikeres véradást könyvelhet 

el a vöröskereszt Újkígyósi alapszer-
vezete. Rozsnyai Istvánné titkár arról 
tájékoztatott, hogy propagandájuk és 
a véradók önzetlenségének köszön-
hetően január negyedikén és ötödikén 
106-an nyújtották kezüket embertár-
saik megsegítése érdekében.

A sikeres pályázatokért
a jövőben benyújtandó pályázatok 

sikeressége érdekében az önkormány-
zat két kft-vel köt megállapodást. az 
aDITus Tanácsadó és szolgáltató 
Kft., és az advocata Kft. feladata a te-
lepülés számára kedvező pályázatok 
figyelése, a pályázatírás, a rendszeres 
konzultáció, a folyamatos szakértői 
munka.

Felmondták, kiírták
a település honlapját üzemeltető 

via Design studio Kft-vel megtörtént 
a szerződésbontás. az új portál el-
készítésére kiírt pályázat megjelent.  
a részleteket a www.ujkigyos.hu, illet-
ve a www.kigyosihirado.fw.hu oldala-
kon olvashatják.

Csak egy éjszakára…
a fenti címmel rendezett a telepü-

lés kamaraszínházi előadást a Petőfi 
sándor művelődési Házban, 2006. 
december 6-án. a rendezvényre az 
újkígyósi lakosokon kívül békéscsabai, 
szabadkígyósi és kunágotai vendégek 
is érkeztek. a produkciót közel százan 
tekintették meg.

Találkozó a TOP 20-szal
2006. december 8-án a helyi ipar-

űzési adóról szóló, többször módosí-
tott 18/1998.–XII. 16. Önkormányzati 
rendelet módosításának előkészítésé-
vel kapcsolatosan megbeszélésre hív-
ták annak a 20 vállalkozásnak a képvi-
selőjét, akik 2005. évben a legtöbb helyi 
iparűzési adót fizették be. a megbeszé-
lés célja az adókorrekciót tekintve elő-
zetes tájékoztatás, illetve a további kap-
csolódási pontok keresése volt.

Tájékoztató  
strandfürdő ügyben

Harangozó János meghívására tá-
jékoztatót tartott a polgármesteri hi-
vatalban Imre Tímea, az aquaprofit 
műszaki, Tanácsadási és Befektetési 
zrt. Területfejlesztési és Turisztikai 
Üzletág igazgatója. a strandfürdő le-
hetséges hasznosításával kapcsolatos 
tanácskozáson a hivatal érintett dolgo-
zóin kívül több képviselő is részt vett. 
az igazgató bemutatta az általa kép-
viselt cég tevékenységét, illetve általá-
nosságban elmondta a témakörrel kap-
csolatos lehetőségeket. szóba jött egy, a 
strandfürdő-szabadidőpark lehetséges 
hasznosításával kapcsolatos tanulmány 
elkészítése. az illetékesek kérték, hogy 
egy ezzel kapcsolatos megállapodás 
tervezetet készítsenek el.

Szakértőhöz fordulnak
a közelmúltban megbeszélés tör-

tént Kalmár ferenccel, a DÉmász 
nyrt. regionális önkormányzati kap-
csolatok felelősével. az általános be-
mutatkozáson túl a találkozón tovább 
konkretizálták a korábban felvetődött 
kérdéseket. az áramszolgáltató azóta 
egy együttműködési megállapodást 
juttatott el a polgármesteri hivatalhoz, 
amelyet átvizsgálva sok kérdés vető-
dött fel. Ezeket az illetékesek minden-
képpen tisztázni szeretnék, mielőtt 
a képviselő-testület elé terjesztik. az 
ügyben energetikai szakértőkhöz for-
dult szebellédi zoltán polgármester.

Szülői értekezlet az új óvodáról
2006. december 13-án a Petőfi sán-

dor művelődési Házban összevont 
óvodai szülői értekezletet tartottak.  
az összejövetelnek a lehetséges új óvo-
da kialakítása volt a témája. a tanács-
kozáson a képviselő-testületet szebel-
lédi zoltán és oláh Timót képviselte. 
a tájékoztatás mellett a megbeszélés 
elsődleges célja a szülői vélemények 
felmérése volt azzal kapcsolatosan, 
hogy a lehetséges új óvoda egy köz-
ponti helyen kialakítandó összevont 
intézmény legyen, vagy továbbra is 
két telephelyű egységben gondolkoz-
zanak a döntéshozók. az összejövetelt 
viszonylagos érdektelenség kísérte, az 
érintett szülők kevesebb, mint 15%-a 
vett részt rajta, ezzel szemben a dolgo-
zók szinte kivétel nélkül megjelentek. 
mindennek ellenére aktívak voltak a 
megjelentek, akik nagy többséggel an-
nak a véleménynek adtak hangot, hogy 
az esetleges beruházás után is működ-
jön tovább a fő utcai óvoda. az alpol-
gármester úr által képviselt vélemény 
is megerősítést kapott, hogy egy eset-
leges új intézmény elszívó hatással len-
ne a megmaradó régire is, amely annak 
fokozatos kiürülését eredményezné.
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