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Önkormányzati Értesítő
Újkígyósi

A jövőnk rajtunk, Újkígyósiakon múlik
Újkígyós nagyközség életében igen 

fontos a 2007–2012. közötti időszak. 
Nem azért, mert erre az időszakra esik 
a jelenlegi testület mandátumának nagy 
része, hanem azért, mert világosan lát-
szik, hogy ezen időszak alatt – ami az 
EU költségvetési időszaka – eldől, ki 
marad le és ki fog fejlődni, előrehaladni.

Engem leginkább a jelen feladatai és 
a jövő kihívásai vonzanak, mégis el kell 
ismerni, hogy a múltra, az elődök ered-
ményeire, áldozatos munkájának pro-
duktumára kell jövőnket, szűkebb ha-
zánkat és az egész országot újra felépí-
teni, továbbvinni. Községünk előtt két 
lehetőség állt/áll: stagnálásra, túlélésre 
berendezkedni, fenntartani, megőrizni 
a jelenlegi állapotokat; vagy fejleszteni, 
fejlődést produkálni. az előzőnek van 
a legkevesebb kockázata politikailag 
és gazdaságilag is. Illetve inkább csak 
politikailag, mivel döntéseink felelős-
ségét, súlyát a jelenlegi helyzetben a 
legkönnyebb lenne az ország mostani 
vezetésének nyakába varrni. És ha ezt 
tennénk, valószínű, hogy (részben) iga-
zunk is lenne. Ez azonban a jövőnkre 
nézve semmilyen megoldást nem adhat. 
Ezért nem a kifogásokat keressük, nem 
akarjuk mulasztásainkat más hibáira, a 
felső vezetés helytelen, néha talán az ön-
kormányzatok részére elfogadhatatlan 
döntéseire fogni, hanem minden lehe-
tőséget megragadva közös akarattal és 
munkával töretlenül fáradozunk azon, 
hogy a fejlesztésekhez minél több for-
rást biztosítsunk, hiszen a lehetőségek 
elmulasztása gazdaságilag behozhatat-
lan következményekkel járna és talán 
szakmailag sem védhető.

a baljós előjelek és intelmek ellené-
re testületünk a második változat mel-
lett tette le voksát, mert hisszük, hogy 
nemcsak túléljük ezt a négy évet, hanem 
igenis fejlődést produkálunk, fejlesz-
tünk, és előbbre visszük településünket! 
az egyetlen lehetőség a fejlesztésre a 
beruházások ösztönzése, a közösségi jó 
közérzet, a gazdasági, családi biztonság 
megteremtése, ami kiutat mutathat a 
múltból a jövőbe, a stagnálásból a gya-
rapodás és fejlődés felé. a most közzé-
tett ciklusprogramunk is mutatja, hogy 
milyen irányba szeretnénk községünket 
a lakosság, a civil szervezetek és a vál-

lalkozások összefogásával kormányozni. 
a képviselők többsége elkötelezett a fej-
lesztések mellett. Úgy gondolom, fel kell 
vállalnunk azokat a döntéséket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy a fejlesztések 
elinduljanak.

az első lépéseket megtettük. a vá-
rossá nyilvánítási pályázatot beadtuk, 
ennek eredménye sem lényegtelen jö-
vőnk szempontjából. az egyelőre még 
csak félhivatalos hírek sajnos nem sok 
jóval kecsegtetnek ebben a kérdésben. 
De mindaddig próbálkoznunk kell, amíg 
el nem nyerjük a városi rangot! addig 
is építsük és szépítsük településünket, 
hogy nagyobb esélyünk legyen!

a híradások arról is szólnak, hogy 
az EU pályázatok révén számtalan for-
rás áll majd a pályázók rendelkezésére. 
Egyelőre hiányoznak a konkrétumok, 
ennek ellenére már megtettük a szük-
séges előkészületeket: az önkormányzat 
szerződést kötött két pályázatíró céggel 
is, amelyek elkezdték a munkát. feltér-
képezték községünket, megkeresték a 
vállalkozásokat, magán- és hivatalos 
személyeket, felmérést készítettek a je-
lenlegi, állapotokról, a jövőbeni elkép-
zelésekről, lehetőségekről, az esetleges 
kitörési pontokról. Ez az anyag még 
formálódik, de igen hasznos kiindulási 
pontnak látszik ahhoz, hogy a fejlesztési 
irányokat meghatározzuk. szeretnénk 
minél szélesebb körben véleményez-
tetni a településünk jövőjét lényegesen 

meghatározó tervezetet. a község ve-
zetői azon dolgoznak, hogy a kedvező 
folyamatok minél hamarabb beindul-
janak. Újkígyós fejlesztése, a gazdaság 
élénkítése, a munkahelyteremtés, a 
beruházások kivitelezése a lakosság és 
leginkább a vállalkozók feladata lesz.  
az önkormányzat koordináló, ösztönző 
és támogatói szerepet vállal.

Komolyan gondoljuk, hogy döntése-
inket az érintettek minél szélesebb kö-
rének bevonásával kell meghozni. Ezért 
kezdeményeztük az óvoda kérdésében is 
a közmeghallgatást, és a Petőfi utca eset-
leges forgalomszabályozásával kapcsolat-
ban is kikértük az ott lakók véleményét. 

a nagy horderejű, nagyközségünk jö-
vőjét és fejlődését meghatározó stratégiai 
kérdések eldöntése előtt falugyűlésen is 
szeretnénk a lakosságot bevonni, hiszen 
a változások érintenek mindenkit.

fejlődésünk csak közös akarattal, 
minél szélesebb konszenzus mentén 
valósítható meg. Ezért bíztatok minden 
községünkért tenni akaró és tenni tudó 
tisztességes, Újkígyós iránt elkötelezett 
embert, támogassa a fejlődést! Ötlete-
ivel, tanácsaival, jót akaró kritikáival, 
kapcsolataival, információval és nem 
utolsó sorban befektetéseivel is fejezze 
ki elkötelezettségét. Ezúton kérek min-
denkit, vegye ki a részét ebből a mun-
kából, hiszen a siker, településünk sikere 
csak rajtunk múlik!

Oláh Timót, alpolgármester

Talán az eddigi legnagyobb össze-
fogással valósult meg a gyereknap 
településünkön. a május 26-ai prog-
ramokon ingyen vehettek részt kicsik 
és nagyok. a szervezők jóvoltából 
mindenkinek jutott fánk, meleg étel 
és hűsítő ital, amelyhez szintén térí-
tésmentesen jutottak hozzá a résztve-
vők. az egész napos rendezvény során 
vetélkedők, íjász bemutató, gyermek-
műsorok, break tánc produkció, lovag-
lás, játszóház, ugrálóvár, mókás fotók 
készítése, felfújható kalandvár, lufihaj-
togatás, bohócműsor biztosította a jó 
hangulatot, a kellemes kikapcsolódást 
a gyerekeknek, akikért ez az összefo-
gás megvalósult.Jimmy Bohóc és az elkápráztatott közönség.
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Aszfaltozás, kátyúzás
a Képviselő-testület a belterületi 

utak felújítására benyújtott DaRfT-
TEUT támogatás elnyerésére a pályá-
zatához csatolt (51/2007.–Iv.11.) számú 
határozatát rendkívüli testületi ülésen 
módosította. Ennek értelmében határoz-
tak arról, hogy belterületi utak felújításá-
ra pályázatot nyújtanak be a 49,27%-os 
támogatású DaRfT-TEUT elnyerésére. 
az érintett fő utca (Jókai utca – Iskola 
utca közötti szakasz) 1.520 m2 új aszfal-
tot kapna, míg az ady E. utcára (Gyulai út 
– Hosszú utca közötti szakasz) 1.200 m2 
szilárd burkolat kerülne. 16 utcán vé-
geznének el kátyúzást, összesen 620 m2 
felületen. az összesen 12.364.320 ft-os 
beruházáshoz szükséges 50,73%-os, 
6.272.160 ft összegű saját forrást a 2007. 
évi költségvetésében biztosítja oly mó-
don, hogy 3.800.000 ft-ot az út felújítás-
ra betervezett keretből, 2.472.160 ft-ot a 
betervezett pályázati önerő alapból biz-
tosít. az igényelt 49,27%-os támogatás 
összege 6.092.160 ft (82/2007.–v.10.).

(Időközben döntés született a pá-
lyázatról: bár hivatalos értesítést nem 
kapott még az önkormányzat, de az ér-
tékelő hatóság honlapján nem szerepel a 
nyertesek között Újkígyós. A szerk.)

Elfogadás, köszönet, 3. körzet
a Képviselő-testület Dr. Hunya Sa

rolta, Dr. Marossy László háziorvosok,  
Dr. Salajkó Erika házi gyermekorvos és 
Dr. Laczó Attila fogszakorvos 2006. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóit elfo-
gadta, egyúttal köszönetét fejezte ki az 
orvosok és asszisztenseik áldozatos mun-
kájáért. megbízta a polgármestert, hogy 
az érintettek bevonásával vizsgálja meg a 
3. háziorvosi körzet kialakításának felté-
teleit, és számoljon be arról a soron kö-
vetkező testületi ülésen (83/2007.–v.21.)

Elfogadott kérelem
a testület tagjai hozzájárultak ah-

hoz, hogy Dr. Hunya Sarolta háziorvos 
az általa használt orvosi rendelőben 
rendelési időn kívüli, általa végzett fog-
lalkozás-egészségügyi tevékenységet 
folytathasson. a polgármestert bízták 
meg a használat feltételeiről szóló tár-
gyalás lefolytatásával, és az erről szóló 
megállapodás következő képviselő-
testületi ülésre történő előkészítésével 
(89/2007.–v.21.).

Óvoda a központban
a „Kistornaterem” és a volt Gyógy-

szertár (Kossuth utca 33-35.) területére 
eső részt kívánja új, központi óvoda építé-
sére felhasználni a testület. az engedélyes 
tervek elkészítésére meghívásos pályáza-
tot írnak ki. a legjobb ajánlattevő tervező 
kiválasztásával és az építéshez szükséges 
szakhatósági állásfoglalás beszerzésével 
kapcsolatos lépések megtételére a polgár-
mestert hatalmazták fel. szintén települé-
sünk első emberét bízták meg az aditus 
Kft. és a advocata Kft. pályázatírókkal 
– az előkészítendő pályázat sikerdíja te-
kintetében – folytatandó tárgyalások le-
bonyolításával (84/2007.–v.21.).

Vízműves eredmény
a képviselők elfogadták a vízmű Kft. 

2006. évi gazdálkodásáról készült beszá-
molót. Úgy döntöttek, hogy a mérleg sze-
rinti egymillió-kilencszázkilencvenhá-
romezer ezer forint eredményt az ered-
ménytartalékba kell átvezetni. felkérték a 
vezetőt, hogy a belső hálózat korszerűsí-
tésére vonatkozóan készítsen ütemtervet 
és jelezze a finanszírozásra vonatkozó el-
képzelését. a jegyzőt bízták meg a vízóra 
leolvasással és a hígtrágya legális elhelye-
zésével kapcsolatos lakossági kötelezett-
ségek – és azok megszegése esetén –, a 
szankcionálás lehetőségek rendeleti sza-
bályozásának előkészítésével.

az ad hoc Bizottság feladatául szab-
ták – a vízminőség javításával kapcso-
latosan – az Ivóvízminőség-javító Kon-
zorciumban való részvételre vonatkozó 
javaslattételt (85/2007.–v.21.).

Betűfestés igen, lánckorlát 
egyelőre nem

az emlékmű bizottság alapító tagjai 
kérésének helyt adva hozzájárultak a 
képviselők az I. és II. világháborús Em-
lékmű felújításához (a megkopott vésett 
betűk újrafestéséhez) azzal, hogy azt a 
legközelebbi megemlékező ünnepségig 
elkészíttetik. a felújítás költségét a tar-
talékalap terhére biztosították. (A felújí
tás megtörtént, a megemlékezést meg
tartották. A szerk.)

Nem járultak viszont hozzá az em-
lékmű körüli lánckorlát felállításához. 
Kérték azonban az alapító tagokat, hogy 
erre vonatkozó kérésükkel keressék 
meg az alkotót és véleménye kikérése 
után készítsék el új kezdeményezésüket 
(91/2007.–v.21.).

Gyermekvédelem, gyermekek 
védelme, nem a kérelemre
a testület tagjai elfogadták a gyermek-

jóléti és gyermekvédelmi feladatok 2006. 
évi ellátásáról szóló átfogó értékelést 
(86/2007.–v.21.) Döntöttek arról, hogy a 
madách–Wesselényi utca sarkán lévő ön-
kormányzati terület madách utcai olda-
lán a gyermekek védelme érdekében 8 x 
4 m-es kerítéshálót építtetnek, valamint a 
Wesselényi u. 27. számú ingatlan melletti 
hálót ilyen méretűre alakíttatják át. 

a kerítésháló megvalósításához 
46.000 ft-ot + áfa összeget biztosítottak 
a tartalékalap terhére (92/2007.–v.21.)

Határozat született arról is, hogy 
a „szemem fénye” Beteg Gyermeke-
kért alapítvány által benyújtott ké-
relmet nem részesítik támogatásban 
(93/2007.–v.21.).

A régi az ideiglenes új
Határozat született arról, hogy 2007. 

július 1-jétől 2007. július 31-éig a szé-
chenyi István általános Iskola igazgatói 
állásának betöltésével az iskola jelen-
legi irányítóját, Buday Györgyöt bízzák 
meg. Illetményét változatlanul hagyták 
(87/2007.–v.21.).

Felterjesztés kitüntetésre
a testület a „Békés megyéért” kitün-

tető díjra 2007. évben Harangozó Imrét 
javasolja. Településünk első emberét 
bízták meg a részletes érdemi indok-
lás kidolgozásával, valamint a javaslat 
tételével kapcsolatos intézkedésekkel 
(95/2007.–v.21.).

Segítség családi fészekhez
Újkígyós Nagyközség Önkor-

mányzata a többszörösen módosított 
(5/1991.–Iv.29.) számú önkormányzati 
rendelet alapján három házaspárt ré-
szesített az első lakáshoz jutók támoga-
tásában. a döntés értelmében Ioja Ma
rius Vicentu és neje (96/2007.–v.21.), 
Bajka Barnabás és neje (97/2007.–
v.21.), valamint Bús Csaba és neje 
(98/2007.–v.21.) részesül a házaspá-
ronként 200.000 ft vissza nem térin-
tendő anyagi hozzájárulásban. 

Elérték céljukat
az Újkígyósi fC labdarúgói jó tavaszi 

szereplésükkel teljesítették célkitűzésü-
ket, így a következő szezonban is a me-
gyei másodosztályban lépnek pályára.
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Hazavárt elszármazottak
az Újkígyósról elszármazottak talál-

kozójának elnevezése „Újkígyósi Haza-
váró” lesz, időpontja 2007. szeptember 
15., szombat. a programtervezetet és 
hozzávetőleges költségvetést a képvise-
lők a júniusi soros testületi ülésre kérték 
előterjeszteni (88/2007.–v.21.).

A strandon fürdenek  
az izzadságban

Döntés született arról, hogy a strand-
fürdő öltöző épületét az Újkígyósi 
Erősport Egyesület határozatlan időtar-
tamra, edzőterem létrehozása és üze-
meltetése céljából ingyenesen haszná-
latba kapja. feltételként szabták, hogy az 
egyesület fizesse az épület rezsiköltségét, 
valamint azt, hogy a karbantartást és ál-
lagmegóvást is a sportolók végezzék. Ki-
tétel volt továbbá, hogy jövedelemszerző 
tevékenységet nem folytathatnak.

az épület használhatósági felújítá-
sához a grémium ötszázharmincezer 
forintot biztosít a tartalékalap terhére. 
a használati szerződés elkészítésével 
és megkötésével a polgármestert bízták 
meg, akinek a soron következő testületi 
ülésen kell beszámolnia az elvégzett fel-
adatról (90/2007.–v.21.).

Helyi közélet-politika
A jövőben – e rovat keretein belül –  

tudósítani szeretnénk közéleti és politikai 
eseményekről, történésekről. Amennyi
ben eljuttatják szerkesztőségünkhöz rö
vid híreiket, helyet biztosítunk azoknak. 
A szerk.

Tisztújítás a FIDESZ-ben
a fIDEsz mPsz Újkígyósi szerve-

zetében tisztújító közgyűlést tartottak. 
Ecker György, a régi-új elnök mandátu-
ma újabb két évre szól.

Apróhirdetés az értesítőben
a jövőben szeretnénk segíteni Új-

kígyós lakóit, hogy apróhirdetéseiket 
megjelentethessék az Újkígyósi Ön-
kormányzati Értesítőben. a hirdeté-
seket magánszemélyek tehetik közzé, 
térítésmentesen. a szöveget az Újkí-
gyós, arany János u. 42. címre juttat-
hatják el. a hirdetéseket a szerkesz-
tőség jeligével látja el, az érdeklődők 
a hirdető nevét, elérhetőségét a fenti 
címen kérhetik.

TEmETéSI SEGély, köZTEmETéS
az önkormányzat temetési segélyt ál-

lapíthat meg annak, aki a meghalt személy 
eltemettetéséről gondoskodott, de a teme-
tési költség viselése a saját illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti. a temetési 
költségek viselésére a jogosult, illetve csa-
ládja létfenntartását, akkor veszélyezteti, 
ha a családban az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenko-
ri legkisebb összegének 200%-át (jelenleg: 
54.260,-ft-ot) nem haladja meg.

Nem állapítható meg temetési segély, 
ha a kérelmező a meghalt személy eltemet-
tetését tartási, életjáradéki vagy öröklési 
szerződésben vállalta, illetve aki a hadi-
gondozásról szóló törvény alapján temetési 
hozzájárulásban részesül.

a temetési segély iránti kérelmet, a ha-
lálesetet követő naptól számított 60 napon 
belül lehet benyújtani a Polgármesteri Hi-
vatalnál.
köztemetés. a haláleset helye szerint il-
letékes települési önkormányzat polgár-
mesterének kell – a halálesetről való tudo-
másszerzést követő 30 napon belül– gon-
doskodni az elhunyt személy közköltségen 
történő eltemettetéséről, ha nincs vagy 
nem lelhető fel az eltemettetésre köteles 
személy, illetve arról nem gondoskodik.

a költségeket hagyatéki teherként be 
kell jelenteni az illetékes közjegyzőnél, 
vagy az eltemettetésre köteles személyt a 
köztemetés költségeinek megtérítésére kö-
telezni.

* A település hangja – Olvasóink írták !
Ez az új rovat a szerkesztőséghez eljuttatott észrevételeket tartalmazza. A jövőben 

hozzánk érkező leveleknek – tartalmazzon az kritikát, vagy akár pozitívumot – ter
mészetesen továbbra is helyt adunk, de csak abban az esetben, ha azok személyiségi 
jogot és becsületet nem sértenek. Az írásokat igyekszünk teljes terjedelmükben közöl
ni, hosszabb levelek esetén fenntartjuk a rövidítés szöveghű közlésének jogát. A szerk.

„Újkígyós 2007. május 23.

Szebellédi Zoltán polgármester Úr!
Ecker György művelődési és 
sport Bizottság elnöke!

Id. Nátor János 5661 Újkígyós, Hosszú 
utca 3. szám alatti idős nyugdíjas vagyok. 
megkaptam az Önkormányzat Értesítőjét 
és örömmel vettem tudomásul, hogy ez a 
vezetés tenni akar sok mindent, hogy a te-
lepülés fejlődjön.

Hozzám járó emberek véleményét 
minden alkalommal megkérdezem és ész-
revételeiket a kérésüknek megfelelően az 
alábbiak szerint teszem meg. 

2006. december havi első számukra 
az a véleményem, hogy jó nevet adtak az 
újságnak és maradjon „Újkígyósi Önkor-
mányzati Értesítő”. Nekem több település-
ről küldenek hasonló tájékoztatót, (Króni-
ka – Hírlap stb.) de ezt jónak találjuk.

Nagy sikere volt és köszönjük a vásár-
lási utalvány küldését, de javasoljuk a jö-
vőben, hogy csak a ténylegesen levásárolt 
utalványokat fizessék ki, mert tudomásunk 
szerint többen nem vásárolták le. 

Nagyobb, magasabb épületek, osztható 
telkek adásának örülünk, de vegyék figye-
lembe, hogy nagy területet ne osszanak ki, 
mert annak bemunkálása mind nehézke-
sebb a mai fiatalok részére.

az ovi-foci mozgalom megrendezése 
sikeres volt és sokan vesznek részt benne.

a 2007. április 1-től beindított tájékoz-
tatást külföldön is olvassák és amerikából 
is üzentek, hogy olvassák.

a 2007. május hónapban megírt „van-
dálok kíméljenek” cikk jobban sikerült, 
mint az apróhirdetésekre emlékeztető, 
mert bízunk abban, hogy sokan olvassák 
és meg is lesz az eredménye.

a „százhúszról nyolcvanra” a települé-
si szilárd hulladéktájékoztatót jobb lenne 
hivatalból kiértesíteni, hogy kik vehetik 
igénybe, mert többnek elkerüli a figyelmét. 
az éves szintű megtakarítás jelentős. 

az ötletpályázat meghirdetésével na-
gyon meg vagyunk elégedve – bárcsak si-
kerülne – de nagyon nehéz ügy lesz a meg-
valósítása. Ne kérjenek sokat érte, hátha 
megéri valakiknek. 

a Képviselő-testület jól döntött, hogy 
a parkoknak nevet adnak, de a központi 
park Göndöcs-kert nevezéséről írjanak a 
legközelebbi számban, hogy ki is volt az a 
Göndöcs Benedek.

a Gyulai út kettéválasztja a telepü-
lést. a szent Imre telep grófi birtok volt és 
Wencheim elnevezés jobb lenne. Többek 
véleménye szerint is sokkal szebb házak 
épültek már azóta, mint az öreg faluban. 

az Újkígyósról elszármazottak találko-
zója nagyon ötletes és jól válasszák meg az 
időpontját.

az „Isten hozott, viszontlátásra” tábla 
megvalósításának örülünk, de vigyázni kell 
arra, hogy a Békés megyei Hírlapban téves 
volt a tudósítás. Erre is figyeljünk fel.

sok jót kívánunk a munkájukhoz. 

Nátor János bácsi és látogatói”
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2007. nyarán ismét útnak indul a 

Magyar Continental Singers 
kölyök CONTINENTAl csoportja! 

Idén a 8–13 évesekből álló kis együttes 
újra bejárja magyarországot. 

a modern keresztyén gospel zenét játszó csoport 
egy igen látványos 

színpadi programmal, prózával és jelenettel is előáll.

magyarországon a CONTINENTAL 1990. óta létezik.
17 év alatt 30 turnét szerveztek, 680 koncertet adtak, 

mely koncerteket összesen 
több mint 200.000 ember hallgatott végig.

a kölyök CONTINENTAl most Téged is hív és vár, 
korosztálytól függetlenül, hogy 

egy feledhetetlen élményben legyen részed, 
ráadásul itt Újkígyóson!

Időpont: 2007. július 2-án, hétfőn 18 óra.
Helyszín: Petőfi sándor művelődési Ház.

A belépés ingyenes!

Alelnöki látogatás
2007. május 31-én az önkormányzat meghívására telepü-

lésünkre látogatott Dr. Nagy andor (KDNP) országgyűlési 
képviselő, a környezetvédelmi bizottság alelnöke. a délutáni 
órákban ellátogatott az iskolába és az óvodába is, ahol az aláb-
bi bejegyzéssel üzent a gyermekeknek:

„Ha én ezt elmesélem a gyermekeim óvodájában, Budapes-
ten az orbánhegyi úti oviban, csodálkozni fognak, mi mindent 
tudnak itt az újkígyósi oviban. Köszönjük az óvónéniknek, 
hogy már most környezetvédelemre és természetszeretetre 
nevelik a csemetéiket. Biztos vagyok benne, hogy jól tudják a 
kicsiknek már most formálja szemléletüket. Örülök, hogy itt 
lehettem, örülök, hogy együtt játszhattunk.

szép emlékekkel távozom.
Újkígyós, 2007 máj. 31 .

dr. Nagy Andor
országgyűlési képviselő – KDNP

a környezetvédelmi Biz. alelnöke”
a honatya kora este Dr. spiák Ibolya (fIDEsz) országgyű-

lési képviselővel aktuálpolitikai kérdésekről tartott lakossági 
fórumot a művelődési házban.

Újkígyós Nagyközség havonta megjelenő ingyenes időszaki kiadványa.
Kiadja: Újkígyós Nagyközség Önkormányzata. • szerkesztő Bizottság: oláh Timót, Rajeczki Krisztina, szamosvári zsolt. 

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

alapfokú és középfokú nyelvvizsgára felkészítő 

ANGOl és NémET 
nyelvtanfolyam

indul   szeptembertől Újkígyóson
egyetemi tanárok bevonásával, próbanyelvvizsgával

kis létszámú csoportokban.

Két típusú akkreditációval rendelkezünk, 
amely minőségi garanciát 

és Áfa mentességet is jelent. 
a tanfolyam díja 

változatlanul a tavalyi áron: 650 Ft/óra
(havi részletfizetés).

A vizsgára bejelentkezett tanulóink 
80–90%-a sikeres nyelvvizsgát tett!

Jelentkezési határidő 2007. augusztus 23-ig.
Érdeklődni és jelentkezni lehet hétköznap a művelődési 
Házban személyesen vagy a 66/254-844 telefonszámon, 

vagy a hét minden napján 8–19 óráig a nyelviskolánál: 
06-30/931-87-74

Referenciáink: máv, matávcom, Posta, fmf, videoton, HBm Közigazgatási Hiva-
tal, Pioneer, Polgármesteri Hivatalok, Illetékhivatalok, Egészségbiztosítási Pénztá-
rak, szállodák, államháztartási Hivatalok, földhivatal, Hűtőipari Rt., vám- és Pénz-
ügyőrség, vízmű, metrisoft, linnemann, Erdészeti szolgálat, Környezetvédelmi 
felügyelőség,  minisztériumi világ-Nyelves csoportok, Takarékszövetkezetek, Gal-
licoop Rt., HungaroConrtol magyar légiforgalmi szolgálat, Kunszöv Kft., Rehab Rt.
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Újkígyós Nagyközség 
Képviselő-testületének
gazdasági programja

2007–2010.

Újkígyós, 2007. április 11.

I. A képviselő-testület értékrendjének, 
cselekvési prioritásának meghatározása

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi lXv. törvény 91. § (1) bekezdése előírja 
az önkormányzat részére a gazdasági prog-
ram meghatározását. E gazdasági program 
mellett – mely tartalmazza intézményeinkkel 
kapcsolatos átfogó terveinket is – az aditus 
Kft-vel kötött megállapodásunk keretében 
készül „Újkígyós fejlesztési programja”, mely 
összhangban a gazdasági programmal, mint-
egy azt kibontva, kiegészítve középtávon ha-
tározza meg közös teendőinket.

a 2006. októberi önkormányzati válasz-
tások alkalmával a lakosság felhatalmazást 
adott a megválasztott polgármesternek és 
képviselőknek, hogy felelősséggel, legjobb 
tudásuk és lelkiismeretük szerint vezessék és 
irányítsák nagyközségünket. a polgármester 
és a képviselők a rájuk bízott megbízatást 
megtiszteltetésnek tartják, a lakosság bizal-
mát esküjükhöz híven igyekeznek maradék-
talanul megszolgálni. 

a képviselő-testület közös akarata tele-
pülésünk javát szolgálni világnézettől és 
pártállástól függetlenül. a lakosság jogosan 
várja el, hogy tudásunkat, tapasztalatunkat, 
kapcsolatainkat a köz javára kamatoztassuk. 

a ránk következő négy esztendő igen ne-
héz és sokrétű feladatot vetít előre.

az Európai Unióhoz való csatlakozás 
kezdeti mámora már csak a múlté, várakozá-
sunk ellenére nem hozta meg azt a fellendü-
lést országunknak és benne szűkebb hazánk-
nak, Újkígyósnak, amit méltán reméltünk.  

a gazdasági kihívásokra önkormány-
zatunknak kell megadni a legmegfelelőbb 
válaszokat, a jelenlegi állami kormányzat tö-
rekvései nem veszik figyelembe a települések 
helyi érdekeit, hagyományainak és az itt élő 
emberek érzelmeinek, életérzéseinek fontos-
ságát, a települések önrendelkezésének jogát 
(szubszidiaritás), mely a demokrácia egyik 

fontos alapelve, mely szerint a helyben kelet-
kező problémákra helyben kell megkeresni a 
megoldást, a helyi dolgokat szabályozó és 
befolyásoló döntések helyben szülessenek 
meg.

a kormányzat jelenlegi közigazgatási 
politikája a megyerendszer burkolt felszá-
molása és a regionális igazgatás létrehozása. 
Ez a törekvés is nehezíti községünk életét, 
mivel még távolabbra kerülünk a döntés-
hozóktól, az ügyintézés nehézkesebbé és 
bonyolultabbá válik. a regionális szerveze-
tekben a kis települések érdek-érvényesítő 
képessége jelentősen csökken.

a kistérségi társulások támogatásának 
növelésével a településeket igyekeznek olyan 
döntésekre kényszeríteni, ami önállóságuk 
feladásához, a helyi intézmények feletti dön-
téshozás korlátozásához vezet. Önkormány-
zatunk felelőssége az intézmények fenn-
tartása, a lehetőségek szerinti legmagasabb 
színvonalú működtetése az önállóság minél 
teljesebb megőrzése mellett. a kistérségi 
társulásnak az abban részt vevő önkormány-
zatok szolidaritásán, az igazságosság és a 
szabadság eszményén kell alapulnia, feladata 
a közös érdekek felismerése és azok minél 
hatékonyabb érvényesítése lehet.

Az állam egyre kisebb mértékben tá-
mogatja az önkormányzatokat. Kötelező 
feladataink és a szükséges vállalt feladatok el-
látása is igen nehéznek tűnik, a szinten tartás 
látszik elérhetőnek. Újkígyós fejlődéséhez az 
itt élők összefogására, áldozatvállalására 
van szükség. sok mindent saját erőnkből is 
meg tudunk valósítani, ha a közös cél ér-
dekében össze tudunk fogni. Reményeink 
szerint azonban a különböző fejlesztések 
megvalósításához az európai uniós pályá-
zati lehetőségek is megnyílnak, amely le-
hetőséggel igyekszünk a lehető legnagyobb 
mértékben élni, hogy településünk fejlődjön, 
épüljön, és a lakosság számára javuló élette-
ret biztosító szolgáltatásokat tudjunk nyújta-
ni. az önkormányzatnak fel kell készülnie az 
állami vezetés elhibázott gazdaságpolitikájá-
ból következő, jelentős megszorításokból ke-
letkező, a lakosságot és településünket érintő 
kedvezőtlen hatások lehetőség szerinti eny-
hítésére.

az előző önkormányzatok sajátos gaz-
dálkodás-értelmezésének köszönhetően 
némi tartalékkal rendelkezik településünk, 
ezzel a pályázati önrész biztosításának 
lehetőségét egy időre megteremtették. Igaz, 
ez csak annak árán sikerült, hogy középüle-
teinek, járdáinak, útjainak egy része, közte-
reinek állapota igen sok kívánnivalót hagy 
maga után. Ez is az örökségünk része, amivel 
a következő években szembe kell néznünk és 
lehetőségeinkhez képest javítanunk kell a ki-
alakult helyzeten.

Fejlesztési terveink elsősorban a lakos-
ság széles körének egészségmegőrzését, ápo-
lását, gyermekeink teljes körű, magas szintű 
ellátását, oktatásának biztosítását szolgáló 
létesítmények megvalósítására irányulnak. 
a képviselő-testület fontosnak tartja a köz-
területek, játszóterek, közösséget formáló 
és megtartó helyek felújítását, kiépítését, a 

kultúra és művelődés lehetőségeinek bővíté-
sét, ezért a pályázatok adta lehetőségeket ez 
irányban is igyekszünk kihasználni. minden-
nek az alapja, hogy Újkígyóson minél több 
embernek legyen munkahelye. Települé-
sünk fejlesztésével szeretnénk elérni, hogy 
a vállalkozások szívesen telepedjenek le és 
erősödjenek meg községünkben, mert a fej-
lődés motorja a munka. az önkormányzat a 
lehetőségek szerint mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a lakosság minél több tagja 
helyben dolgozhasson, értéket állítson elő, 
ezzel szolgálva a saját boldogulását és a köz 
javát. a munka lehetőségét a vállalkozások 
biztosíthatják, a mi kötelezettségünk olyan 
közeget létrehozni, amely elősegíti a munka-
helyteremtést és megtartást.

a képviselő-testület a korábbi testület 
döntésével egyetértve kezdeményezte Újkí-
gyós várossá válását. Bár a példák azt mu-
tatják, hogy a nagyközségek általában a váro-
si címet csak több éves kezdeményezés után 
kapták meg, bízunk abban, hogy törekvésünk 
már 2007-ben sikeres lesz. amennyiben idén 
mégsem kapja meg Újkígyós a városi címet, 
úgy legyen ez is a közösséget még jobban 
összekovácsoló történés, amely cél elérése 
ösztönözzön minden jószándékú polgárt kö-
zös feladataink áldozatos megvalósítására.

Minden erőnkkel azon munkálkodunk, 
hogy a nehézségek ellenére is a lakosság köz-
érzete javuljon, községünket minden itt élő 
magáénak érezze és lehetőségéhez mérten 
hozzátegyen egy kicsit ahhoz, hogy Újkígyós 
kellemesebb, élhetőbb, összetartóbb, vidá-
mabb és szebb település lehessen. Erre ok-
kal van reményünk, hiszen mind természeti 
adottságaink, mind az itt élők szorgalma biz-
tosítékot jelent.

Bízunk abban, hogy munkák gyümöl-
cseit nemcsak fiaink és unokáink, hanem 
mi magunk is, sőt szüleink és nagyszüleink 
is élvezhetik, így négy év múlva nem lesütött 
szemmel és lehorgasztott fejjel, kifogásokat 
keresve kell a lakosság elé állnunk, hanem 
azzal a biztos tudattal, hogy mi mindent 
megtettünk; amit elérhettünk, azt elértük, 
gyarapítani tudtuk községünk értékeit. 

Az előttünk álló évek nehéz terheket és 
kemény feladatokat hoznak. Ahhoz, hogy 
megfeleljünk a kihívásoknak, minden új-
kígyósinak össze kell fognia, félre kell tenni 
kicsinyes önzésünket, egyéni érdekeinket, 
így érhetjük csak el közös céljainkat.

II. Újkígyós Nagyközség Önkormányza-
tának kötelező feladatellátását biztosító 

intézményhálózat megváltoztatása

a képviselő-testület elkötelezett abban, 
hogy az újabb kihívásoknak történő megfele-
lés érdekében a szükséges intézményi változ-
tatásokat megtegye. E változtatások azonban 
nem önérdekűek. szakemberek bevonásával 
meg kívánjuk vizsgálni Újkígyós szociális, 
oktatási és közművelődési ellátórendszerét, 
és ennek tükrében tesszük meg a szükséges 
lépéseket. a felsorolt adatok forrása a 2006. 
október 1-jei statisztikai jelentés.

ÚjkíGyÓS
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1. Az intézményhálózat rövid bemutatása
a. Polgármesteri Hivatal
a Polgármesteri Hivatal (Kossuth u. 41.) 

18 fő köztisztviselő dolgozója jelenleg 4 cso-
portban (adóügyi, igazgatási, költségvetési, 
műszaki) végzi munkáját. a csoportok mű-
ködését a jegyző irányítja, munkáját egy fő 
titkársági ügyintéző segíti, aki egyben a kép-
viselő-testület adminisztrációs feladatait is 
ellátja. a polgármester munkáltatói jogainak 
gyakorlása mellett végzi munkáját a település 
érdekében 8 fő közalkalmazott a kommuná-
lis, karbantartási és parkgondozási feladatok 
ellátásával, illetve 4 fő mezőőr. a településen 
végzendő kommunális feladatok ellátására, 
nem teljes foglalkoztatás keretében közcélú 
és közhasznú munkavállalók foglalkoztatásá-
ra kerül sor. 

b. Közös Igazgatású Óvodai és Böl-
csődei Intézmény 

Egy székhely (Petőfi u. 44.) és egy telep-
hely (fő u. 32.) óvoda tartozik az intézmény-
hez. a két óvodában összesen 1 bölcsődei 
(10 gyermek) csoport működik 2 fő gondozó 
és 1 fő részmunkaidős kisegítő dolgozó se-
gítségével, valamint 6 óvodai (156 gyermek) 
csoport működik, amelyek vezetését 12 fő 
óvónő, 5 fő dajka látja el.

c. Közös Igazgatású Művelődési In-
tézmény (KIMI)

a KImI négy intézményt egyesít: széche-
nyi István általános Iskola (Petőfi u. 45.), Pe-
tőfi sándor művelődési Ház (arany János u. 
42.), Nagyközségi Könyvtár (arany János u. 
47.) és Napközi Konyha (arany János u. 43. ): 

–  a széchenyi István általános Iskola 406 
gyermek alapfokú nevelési-oktatási fel-
adatait látja el 18 tanulócsoportban, 35 
fő pedagógus és 9 fő technikai dolgozó 
foglalkoztatásával. az intézmény kere-
tein belül működik a Talentum művé-
szeti Iskola.

–  a Petőfi sándor művelődési Ház 2 fő 
szakdolgozóval és 1 fő technikai dolgo-
zóval látja el feladatát.

–  a Nagyközségi Könyvtárban 1 fő főál-
lású és 1 fő részmunkaidős könyvtáros 
látja el a feladatokat.

–  a Napközi Konyhában 3 fő szakdolgozó 
és 6 fő konyhai kisegítő főz naponta kb. 
580 adag élelmet.

d. „Ezüstág” Idősek Otthona
az otthonban 35 fő ápolásáról, gondozá-

sáról gondoskodik 10 fő szakdolgozó és 4 fő 
technikai dolgozó.

e. Gondozási Központ
a Gondozási Központ alap- és szakfel-

adatokat egyaránt ellát. alapellátásként az 
étkeztetést, házi segítségnyújtást, ellátást 
biztosítja, szakosított ellátásként az idősek 
klubja keretében nappali ellátást nyújt 50 fé-
rőhellyel az idős embereknek, amely felada-
tot 6 főfoglalkozású gondozó, 1 fő tiszteletdí-
jas gondozó és 1 fő részmunkaidős technikai 
dolgozó foglalkoztatásával látja el.

f. Egészségügyi ellátás
a lakosok egészségügyi ellátásáról vál-

lalkozási formában 2 háziorvos, 1 fogszak-
orvos és 1 házi gyermekorvos gondoskodik 
egy központi épületben: az egészségházban, 

amely az önkormányzat tulajdona. az ügye-
leti és készenléti szolgálatot a két helyi házi-
orvos a két szabadkígyósi háziorvossal közö-
sen látja el. az egészségházban 1 fő technikai 
dolgozó látja el a takarítási feladatokat.

a védőnői szolgálatot két védőnő végzi, 
az önkormányzat alkalmazásában.

2. Az intézményhálózatban szükséges 
változások

a képviselő-testület a gazdaságosság és 
a feladatok jobb ellátása érdekében az alábbi 
szervezeti változtatásokat tartja szükséges-
nek: 

a. Polgármesteri Hivatal
már az önkormányzati választás idején 

elő volt készítve a hivatal átszervezése, de a 
jegyző meg kívánta várni a választást, hogy 
az új képviselő-testület hozhassa meg a vál-
toztatással kapcsolatos döntéseket. az el-
múlt időszak tapasztalatai alapján Igazgatási 
és Pénzügyi osztály (azon belül műszaki cso-
port) létrehozása javasolt. 

a Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 
között kell szerepeltetni a Napközi Konyha 
feladatait.

meg kell vizsgálni, hogy a Polgármeste-
ri Hivatal és az önkormányzati intézmények 
technikai dolgozói bevonásával érdemes-e 
egy különálló gazdasági társaságot létrehozni 
az önkormányzat kommunális és karbantar-
tási feladatainak ellátására.

b. Közös Igazgatású Óvodai és Böl-
csődei Intézmény 

az óvodák közül a Petőfi utcai óvoda 
épülete a mai követelményeknek nem min-
denben felel meg: például szükséges volna 
az épülethez kapcsolódó tornaterem kiala-
kítása, megfelelő szociális helyiségek, irodák 
kialakítása, de általában véve is elmondható, 
hogy a több mint száz éves épület a jelenlegi 
állapotában nem megfelelő helyszíne az óvo-
dai ellátásnak. Ezért pályázat útján törekedni 
fogunk megfelelő épület kialakítására a jelen-
legi vagy más alkalmas helyen. 

c. Közös Igazgatású Művelődési In-
tézmény (KIMI)

a közoktatás feladata, hogy gyermekeink 
számára korszerű tudást biztosítson a közok-
tatási rendszeren keresztül. az önkormány-
zat a közoktatási törvény által előírt alapfokú 
nevelési-oktatási feladatainak óvodáin és ál-
talános iskoláján keresztül tesz eleget. 

a Közös Igazgatású művelődési Intéz-
mény – a részintézmények vezetői szerint is 
– nem váltotta be a létrehozáskor hozzá fű-
zött reményeket. Ezért indokoltnak látszik, 
hogy a széchenyi István általános Iskola újra 
önálló intézményként működjön tovább, il-
letve a közművelődést és közgyűjteményi 
feladatokat szolgáló másik két intézmény to-
vábbra is egy intézményként, Petőfi sándor 
művelődési Ház és Könyvtár néven működ-
jön tovább.

az iskola „felelős a gyermekek, tanulók 
testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a 
gyermek- és tanulói közösség kialakulásáért 
és fejlődéséért” (1993. évi lXXIX. törvény 
2. §. (4) bekezdés). Képviselő-testületünk 
továbbra is erősíteni és támogatni kívánja a 

széchenyi István általános Iskolában folyó 
oktató- és nevelőmunkát, nemzeti értékeink, 
hagyományaink megismertetését. Újkígyós 
lakosai méltán lehetnek büszkék elődeikre, 
ezért támogatandó célnak tekintjük, hogy az 
újkígyósi gyermekek ismerjék meg települé-
sünk történetét és hagyományait. Elősegítjük 
egy olyan helytörténeti kiadvány létrejöttét, 
amely által gyermekeink elsajátíthatják az ez-
zel kapcsolatos ismerteket. Elismerjük, hogy 
gyermekeink értelmi, érzelmi fejlődéséhez 
nagymértékben járul hozzá a különböző mű-
vészeti ismertek oktatása, ezért továbbra is 
támogatandónak tartjuk az ezirányú oktató-
munkát. fontosnak tartjuk, hogy a gyerme-
kek testileg-lelkileg egészséges felnőttekké 
váljanak, ezért támogatjuk, hogy minél több 
fajta sportot ismerhessenek meg, minél töb-
ben vegyenek részt valamely sportágban akár 
versenyszerűen is. De nem szabad elfelejt-
keznünk arról sem, hogy mai rohanó, elem-
bertelenedett világunkban gondot kell fordí-
tanunk gyermekeink lelki, erkölcsi, mentális 
fejlődésére is. Ezért felkérjük a történelmi 
egyházak képviselőit, hogy továbbra is nagy 
buzgalommal végezzék hitoktatói-nevelői 
munkájukat, illetve kérjük a szülőket, hogy 
gyermekeik érdekében éljenek ezzel a lehe-
tőséggel.

a közművelődés és a közgyűjteményi 
feladatok szolgálatában álló művelődési ház 
és könyvtár feladatai olyannyira közel áll-
nak egymáshoz, illetve működési nagysá-
guk nem teszi lehetetlenné, hogy továbbra 
is egy intézményként működjenek telepü-
lésünk érdekében. a képviselő-testület ki-
fejezi azon igényét, hogy sokrétű közműve-
lődési és közgyűjteményi tevékenységet vár 
intézményeitől. De fontosnak tartjuk azt is, 
hogy az általános iskolával együtt vegyék ki 
részüket az igényként jelentkező különböző 
típusú felnőttképzésben is. E két intézmény 
feladata, hogy helyet biztosítson különböző 
civil szervezetek működésének is. Újkígyós 
– a környékbeli nagyvárosok közelsége, jó 
megközelíthetősége folytán – a közművelő-
dés területén egyfajta hiánypótló szerepet is 
betölthet, ha fel tudjuk ismerni és ügyesen 
ki tudjuk használni ezeket a lehetőségeket.  
a fiatalok számára nívós szórakozási lehető-
ségeket kell biztosítani, közösségépítő prog-
ramokat szeretnénk támogatni.

d. „Ezüstág” Idősek Otthona és 
Gondozási Központ

szociális ellátórendszerünk szakszerű 
átvizsgálása szükséges, amely hozzájárulhat 
ahhoz, hogy a mai igényeknek megfelelő, 
korszerű intézményhálózatot alakítsunk ki. 
Részben munkaerő-gazdálkodási, részben 
szakmai okokból indokolt az „Ezüstág” Idő-
sek otthona és a Gondozási Központ egy 
igazgatású intézménnyé alakítása. meg kell 
vizsgálni, hogy a szociális területen esetleg 
mely ellátási formákat kellene még létre-
hoznunk, ezzel együtt fogunk gondoskodni 
a gyermekjóléti szolgálat körülményeinek 
javításáról is.

az „Ezüstág” Idősek otthona szakdolgo-
zói létszáma az ágazati törvénynek megfele-
lően 1 fővel növekedett 2007 februárjától.



e. Egészségügyi ellátás
az egészségügyi ellátáson javítani kell. 

az egészségház felújítását elsődleges cél-
nak tekintjük, de a megfelelőbb elhelyezés 
kialakítása után, a jobb ellátás reményében 
szorgalmazni fogjuk a harmadik háziorvosi 
körzet betöltését is. 

a településen működő egészségügyi 
szolgáltatókkal folyamatos kapcsolattartás 
szükséges, hogy a lakosság észrevételeit fi-
gyelembe véve tökéletesíthessük az egész-
ségügyi ellátást.

III. Az önkormányzat egyéb 
kötelező feladatellátásáról

a települési önkormányzat az Ötv. 8. § 
(4) bekezdése alapján köteles gondoskodni:

– egészséges ivóvíz-ellátásról,
– óvodai nevelésről, 
– általános iskolai oktatásról és nevelésről,
– egészségügyi és szociális alapellátásról,
– a közvilágításról,
–  a helyi közutak és köztemető fenntar-

tásáról,
–  nemzeti és etnikai kisebbségek jogai-

nak érvényesítéséről.
az előző fejezetben foglalkoztunk a kö-

telező feladatok azon körével, amelyet az ön-
kormányzat intézményein keresztül lát el.

1. Az egészséges ivóvíz-ellátásról
a település egészséges ivóvízzel történő 

ellátását a jövőben is az önkormányzat saját 
tulajdonú gazdasági társaságával kívánja 
biztosítani. Ehhez elengedhetetlen megfele-
lő arzénmentesítő technológia alkalmazása, 
amely lehetővé teszi, hogy Újkígyós teljes mér-
tékben saját vízbázisát használja fel az itt lakók 
egészséges ivóvízzel történő ellátásához.

mivel erre várhatólag pályázati forrás 
nem fog rendelkezésre állni, ezért a képvise-
lő-testület kizárólag önkormányzati forrás-
ból is fontosnak tartja a cél megvalósítását, 
megfelelő pénzügyi konstrukció kialakítása 
mellett, amelyre fedezetet jelenthet a jelen-
leg vásárolt vízmennyiségre fordított éves 
összeg visszaforgatása. 

Ezzel a döntéssel párhuzamosan fontoló-
ra kell venni a Dél-alföldi Regionális Ivóvíz-
minőség-javító Konzorciumhoz tartozásunk 
felülvizsgálatát, hiszen az ivóvíz ellátás önál-
ló megvalósítása mellett okafogyottá válhat a 
Konzorciumban való részvételünk.

2. A közvilágításról
Általában elmondható, hogy a közvilá-

gítás feladata megfelelő szinten ellátott tele-
pülésünkön. azonban az is megállapítható, 
hogy a 4431. számú közút településen átme-
nő szakaszán vannak hiányosságok, amelye-
ken változtatni kellene. Így a bányató előtti 
szakaszon további oszlopok és lámpatestek 
elhelyezése szükséges, illetve fontos lenne 
ezen a szakaszon korszerűbb lámpatestek 
elhelyezése. Több helyen vannak kisebb hi-
ányosságok a közvilágítás területén, amelyet 
fel kell mérnünk, és a hiányosságokat meg 
kell szüntetni. 

megkezdődött az elektromos szolgál-
tatás liberalizációja. Ezzel lehetőség nyílik 
arra, hogy a környező települések önkor-
mányzataival egyeztetve olyan szolgáltató-
val kössünk megállapodást, amely a legjobb 
feltételekkel képes szolgáltatást nyújtani Új-
kígyós lakosságának, illetve az önkormány-
zatnak.

3. A helyi közutak és köztemető fenn-
tartásáról

Újkígyós lakossága és a korábbi önkor-
mányzatok nagyon sokat áldoztak arra, hogy 
mára azzal büszkélkedhessen a település, 
hogy belterületi útjainak 86 %-a szilárd 
útburkolattal rendelkezik. vannak azon-
ban olyan utcaszakaszok, amelyeken még 
útalap sincs. a korábbi gyakorlat szerint az 
útalapot az ott lakók saját költségükön készí-
tették el. az említett utcaszakaszokon több-
nyire azonban azért nincs még útalap, mert 
az érintett telektulajdonosok nem képesek 
annak egyre magasabb költségét előteremte-
ni. a képviselő-testület megfelelő árú alap-
anyagok felkutatásával igyekszik elősegíteni, 
hogy ezeket az útalapokat az ott lakók elké-
szíttethessék. 

a jelenlegi szilárd burkolatú utak egy ré-
sze a csatornázási munkálatok és koruk mi-
att felújításra szorul. a felújítási munkála-
tokat – azok magas bekerülési költsége miatt 
– ütemezetten, pályázati források igénybe-
vételével tartjuk megvalósíthatónak. az utak 
folyamatos karbantartását biztosító kátyú-
zásra az éves költségvetés keretein belül biz-
tosított összeg mértékében kerül sor.

még sok helyen hiányzik járda, illetve 
sok, szinte balesetveszélyes járdaszakasz ta-
lálható településünkön. a mindenkori éves 
költségvetésben biztosítani fogjuk azt az 
összeget, amely ütemezetten ad lehetősé-
get, hogy új járdák épülhessenek, illetve az 
elavult szakaszok megújulhassanak. mivel 
azonban a feladat ellátására pályázati lehe-
tőség nem mutatkozik, ezért a járdaépítés 
szakaszainak kiválasztásában az alábbi 
szempontokat is figyelembe vesszük: 

– mindkét oldalon van-e járda,
– kövesút van-e az adott utcaszakaszon,
–  lakóösszetétel (idősek, kisgyermekes 

családok, többségében gépkocsit hasz-
nálnak-e),

–  gyűjtő útvonalon helyezkedik-e el az 
adott járdaszakasz,

–  fizetik-e az ott lakók a magánszemé-
lyek kommunális adóját.

megfontolandó szempontnak tekintjük, 
hogy az évenként felhasználható keretös-
szeg egy részét esetleg meg lehetne pályáz-
tatni, vagyis azoknak biztosítani, akik maguk 
is hajlandóak bizonyos önrész vállalására.

az önkormányzatok kötelező feladatai 
közé tartozik köztemető fenntartása. az új-
kígyósi temető tulajdonosa a római katolikus 
egyházközség, a temető területén található 
ravatalozó az önkormányzat tulajdona. a 
köztemető fenntartásának törvényi kötele-
zettségének eleget tudunk tenni, ha a római 
katolikus egyházközséggel megállapodást 
kötünk a köztemető fenntartása ügyében.

4. A nemzeti és etnikai kisebbségek jo-
gainak érvényesítéséről

Újkígyóson jelentős számú nemzeti és 
etnikai kisebbség nincs. a 2001-es nép-
számlálás adatai szerint 80 fő vallotta magát 
cigány nemzetiségűnek. mivel az önkor-
mányzati választáson nem kezdeményezték 
cigány kisebbségi önkormányzat megalakítá-
sát, ezért a jobb kommunikáció érdekében az 
önkormányzat kezdeményezhetné a cigány 
lakosság körében, hogy jelöljenek meg a több-
ség által igazoltan elfogadott 3 főt, akik a 
cigányság érdekeit az önkormányzatnál kép-
viselni tudják, illetve az esetleges problémák 
egyeztetésében részt tudnának venni.

Fontos alapelvnek tekintjük az esély-
egyenlőséget és az egyenlő bánásmód elvét, 
mind a kötelezettségek, mind a jogok tekin-
tetében.

IV. Az önkormányzat 
egyéb vállalt feladatai

a képviselő-testület az önkormányzati 
kötelező feladatok minél tökéletesebb ellá-
tása mellett minden olyan ügyet föl kíván 
vállalni, amely a közösség érdekeit szolgálja. 
Tudjuk nagyon jól, hogy minden problémát 
megoldani nem tudunk, de szó nélkül sem 
mehetünk el az adódó nehézségek, igények 
mellett.

1. Hosszú távú családtámogatási rendszer
Újkígyós jövőjét elsősorban az határozza 

meg, hogy megtalálják-e a számításukat 
az itt született vagy itt letelepedni szán-
dékozók, vagy máshol, esetleg külföldön kell 
megélhetésüket biztosítani. E szempontból 
két igazán jelentős tényező vehető számítás-
ba: megfelelő számú és minőségű munkale-
hetőség léte, illetve a demográfiai mutatók 
megfordulása, vagyis a település elöregedé-
sének megállítása.

Ez utóbbi cél megvalósulásához kívánunk 
hozzájárulni egy hosszú távú családtámo-
gatási program kidolgozásával, amelyre 
követendő például szolgál az Esztergom vá-
ros által kidolgozott és működtetett szent 
miklós Program.

2. Gazdaságfejlesztés
a gazdaságfejlesztés tekintetében jelen-

tős dokumentumnak minősül az aditus Kft. 
által készítendő „Újkígyós fejlesztési prog-
ramja” című tanulmány, amely részletesen 
foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. E munká-
ban egy stratégiai program és az erre épülő 
operációs program kidolgozására kerül sor. 
Ennek egyeztetése folyik, a 2007. április 23-
án tartandó soron következő képviselő-tes-
tületi ülésen tervezzük megvitatását és elfo-
gadását. Elfogadása után javasolt e gazdasági 
program szoros részének tekinteni az emlí-
tett programot. 

az „Újkígyós fejlesztési programja” című 
dokumentációt elkészülte után is folya-
matosan aktualizálni kívánjuk az érintett 
gazdálkodók, civil szervezetek és a lakosság 
széles körének bevonásával.
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Tudjuk, hogy a gazdaságfejlesztés lehető-
ségei viszonylag kis mozgásteret biztosítanak 
mikro szinten, hiszen a makrogazdaság, ben-
ne az állam befolyásoló szerepe jelentősebb 
hatással bír, mégis meggyőződésünk, hogy 
az önkormányzatnak mindent meg kell 
tennie annak érdekében, hogy az itt élők 
életfeltételei hosszú távon biztosítottak 
legyenek. Egyfajta kovász-szerepet kell be-
tölteni, nem az emberek helyett, hanem az 
emberekkel együtt kell gondolkodni.

Itt csak megemlítjük címszavakban, hogy 
mely területekkel kívánunk foglalkozni e té-
makörben, amelyekkel részletesen „Újkígyós 
fejlesztési programja”-ban fogunk találkozni:
–  feldolgozóipar fejlesztése – munkahelyte-

remtés:
• új vállalkozások Újkígyósra vonzása,
•  prosperáló, növekedési lehetőségekkel 

bíró helyi vállalkozások megerősítése,
•  aktív vállalkozásfejlesztési eszközök 

alkalmazása,
• vállalkozói együttműködések erősítése,
• szakképzett alkalmazottak biztosítása;

–  mezőgazdasági termelés jövedelmezősé-
gének javítása:

• nagyobb hozzáadott érték előállítása,
• mezőgazdasági infrastruktúra javítása,
•  mezőgazdasági termelők együttműkö-

désének alakítása;
–  a település turisztikai vonzerejének javítása:

• település arculatának kialakítása,
• turisztikai kapacitások kiépítése,
•  turisztikai vonzerők felújítása, össze-

fűzése;
– a települési infrastruktúra javítása:

• strand területének hasznosítása,
•  mezőgazdasági bekötőutak, új utak 

építése,
• településközpont kialakítása,
• moziépület hasznosítása,
• belterületi utak, járdák felújítása,
•  helyi óvodák, játszóterek EU-konform-

má tétele,
• egészségház felújítása,
•  belvíz, csapadékvíz-elvezetés kiépítése, 

karbantartása,
• sorfák, park-rehabilitáció,
• volt Tsz iroda hasznosítása,
• szélessávú internet kialakítása,
• ivóvíz-minőség javítása,
• ravatalozó építése, fejlesztése,
• piactér rendbetétele,
• Gyulai úton kerékpárút építése;

–  zöld Újkígyós Program – horizontális 
program:

•  szelektív hulladékgyűjtés bővítése, 
zöldhulladék helyben hasznosítása,

•  megvalósíthatósági tanulmány készíté-
se energetikai, gazdaságossági és meg-
térülés-számításokkal,

• kerékpáros közlekedés népszerűsítése,
– Előkészítő munkák – kiegészítő program:

•  strand-hasznosításra megvalósítható-
sági tanulmány készítése,

•  zöld Újkígyós megvalósíthatósági 
tanulmány készítése,

•  településközpont-fejlesztés építé-
si engedélyes tervdokumentumainak 
elkészítése,

•  piacfelújítás építési engedélyes tervdo-
kumentumainak felülvizsgálata,

•  település felszíni csapadékvíz-elvezeté-
si dokumentumainak felülvizsgálata,

•  parkrekonstrukció, sorfatelepítés terv-
dokumentumainak felülvizsgálata,

•  volt Tsz-iroda tervdokumentumainak 
felülvizsgálata,

•  önkormányzatok tulajdonviszonyainak 
rendezése,

•  helyi élelmiszerfeldolgozó-üzem építé-
sét megelőző megvalósíthatósági tanul-
mány elkészítése,

• további tervek elkészítése;
–  Élhető Újkígyós – kiegészítő jellegű fejlesz-

tések;
• Újkígyós lakosságának megtartása,
•  tömegsport lehetőségének megterem-

tése,
•  fiatalok nyári táborozása, külkapcsola-

tok fejlesztése,
•  hátrányos helyzetű csoportok felzár-

kózatása.

3. külkapcsolatok
Újkígyós nagyközségnek az elmúlt idő-

szakban Csíkszépvíz erdélyi településsel ala-
kult ki testvértelepülési kapcsolata. a kezde-
ti időszakban jónak mondható kapcsolat az 
idők folyamán ellaposodott, mára szinte tel-
jesen megszűnt. 2007-ben kísérletet teszünk 
a kapcsolat felélesztésére.

Időközben a széchenyi István általános 
Iskola a diáksport révén kapcsolatot épített 
ki egy csíkszeredai iskolával. fogadókész-
ség esetén érdemes ezt a kapcsolatot önkor-
mányzati szintre emelni, illetve további 
testvértelepülési kapcsolatokat építeni más 
erdélyi, illetve határközeli partiumi tele-
pülésekkel. Ez utóbbi annál inkább aktuális 
lehet, hiszen Románia Európai Unióhoz való 
csatlakozásával az Európai Unió interregio-
nális programok támogatására lesz lehető-
ség, amely mind kulturális, mind gazdasági 
értelemben közös érdeke lehet az abban 
résztvevő településeknek.

Keressük annak lehetőségét, hogy a törté-
nelmi Magyarország más területein további 
testvértelepülési kapcsolatot építhessünk ki.

a kapcsolatok építésében számítunk a 
sport, az egyházak, a civil szervezetek képvi-
selőinek segítségére is.

a külföldön élő, tanuló vagy dolgozó 
újkígyósiakat „számon kívánjuk tartani”, 
kapcsolatot kívánunk felvenni velük, hogy 
érezzék, hazavárjuk őket, esetleg számítunk 
rájuk a külkapcsolatok építésében.

Itt jegyezzük meg – bár nem csak a kül-
földön élő Újkígyósról elszármazottakra 
vonatkozik –, hogy hagyományteremtés cél-
jával találkozót kívánunk szervezni az Új-
kígyósról elszármazottak részére, amelyre 
szeretettel várunk mindenkit, bárhol is le-
gyen a világban.

4. önkormányzati kommunikáció
Újkígyósi Önkormányzati Értesítő 

címmel, havonta megjelenő tájékoztató fü-
zetet adunk ki, amelyben a képviselő-testület 
munkáját, az önkormányzat intézményeinek 

működésével kapcsolatos tájékoztatást kí-
vánjuk megtenni a lakosság felé. 

a megyei sajtóval jó kapcsolatot szeret-
nénk fenntartani, hogy mind a megyében, 
mind Újkígyóson az olvasók hiteles tájékoz-
tatást kaphassanak.

Reményeink szerint a szélessávú inter-
net beruházás rövid időn belül elkészülhet 
községünkben. Ez a rendszer lehetőséget fog 
biztosítani az internet minél szélesebb körű 
használatára Újkígyóson is. E terület haszná-
latával is hatékonyabban kívánunk élni, ezért 
új honlap kialakítására és üzemeltetésére 
adtunk megbízást. 

szintén a szélessávú internet beruházás 
kapcsán lehetőség lesz korszerűbb kábel 
televízió rendszer működtetésére, amen-
nyiben igény és lehetőség mutatkozik, helyi 
televízió stúdió üzemeltetésére. addig is a 
jelenlegi kábeltelevíziós rendszeren keresz-
tül tájékoztatjuk a lakosságot a helyi képvi-
selő-testület, a kistérségi tanács munkájáról, 
illetve lehetőségeink szerint a település egyes 
kulturális programjairól.

minden tömegkommunikációs eszközt 
fel szeretnénk használni a hatékony, hiteles, 
érthető tájékoztatásra.

V. Összefoglalás

az önkormányzati választásoktól, 2006. 
október 1-től eltelt időszakban bebizonyo-
sodott, hogy Újkígyós választópolgárai olyan 
képviselő-testület választottak, amelynek 
tagjai mindannyian felkészült, a közösség ér-
dekeit szemük előtt tartó, önzetlen munkára 
kész, felelősségteljes újkígyósi polgárok, akik 
hajlandóak a közös munkára. Jellemző a 
képviselő-testületre a konstruktivitás, még 
abban az esetben is, amikor az egyes képvi-
selőknek nem mindig egyezik a véleménye 
a többségi alapon meghozott döntésekkel. 
Hatékony munka folyik a bizottságokban, 
amelynek köszönhetően többnyire jól előké-
szített képviselő-testületi üléseken vehetünk 
részt.

Természetesen vannak hibák, tévedések, 
amelyekre a választópolgárok felhívják a fi-
gyelmünket, amit a későbbiekben is kérünk, 
sőt, elvárunk. Hiszen így érhető el, hogy a 
lendülettel folyó képviselő-testületi munka 
Újkígyós lakóinak minél szélesebb körének 
érdekeit szolgálja.

Kérjük a tisztelt újkígyósiakat, hogy 
biztatásukkal, véleményük, kritikájuk nyílt 
megfogalmazásával továbbra is segítsék 
munkánkat, hogy Újkígyósra ne csak mi le-
hessünk büszkék, hanem majdan gyermeke-
ink, unokáink is.

Dolgozzunk továbbra is szívvel-lélek-
kel, együtt Újkígyósért!

Újkígyós, 2007. április 11.
 

Szebellédi Zoltán polgármester
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