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Önkormányzati Értesítő
Újkígyósi

a képviselő-testület február 15-
én elfogadta Újkígyós Nagyközség 
Önkormányzatának 2007. évi költ-
ségvetését. a költségvetési koncep-
ciót még csak úgy tudtuk elfogadni 
2006. decemberében, hogy 41 millió 
forint hiányzott a biztonságos mű-
ködéshez és legalapvetőbb fejlesztési 
céljaink megvalósításához, de a költ-
ségvetés tényleges összeállításakor 
sikerült kiegyensúlyozni a mérleg 
nyelvét, igaz csak áldozatok árán te-
hettük ezt meg.

Nagyon fontos, hogy mindenki 
lássa, az önkormányzatot ugyanúgy 
sújtják a kormány megszorító in-
tézkedései, mint minden családot. 
az önkormányzat sem tehet mást, 
mint amit ebben a helyzetben a leg-
több családnak meg kell tennie, meg 
kell vizsgálnunk, hogy mivel tudunk 
takarékoskodni, milyen szükséges 
döntéseket kell meghozni ahhoz, 
hogy ezt a nehéz időszakot „túlélhes-
sük”. viszont tudatosan törekednünk 

kell arra, hogy ne hagyjuk magunkat 
egymásnak ugrasztani. a családokat 
és az önkormányzatokat sújtó intéz-
kedések inkább arra ösztönözzenek 
bennünket, hogy még inkább össze 
kell fognunk. „Bajban ismerszik meg 
a barát”, tartja a mondás, hát most 
baj van, nagyon nagy bajban van az 
ország.

Úgy próbáltuk összeállítani a 
költségvetést, hogy az önkormány-
zat kötelező, illetve az önként vállalt 
feladatainak ellátásában a legkevés-
bé lehessen észrevenni a külső ne-
hézségeket. azt szeretnénk, hogy 
gyermekeink az óvodában és az is-
kolában nyugodt körülmények kö-
zött játszhassanak, tanulhassanak. 
fontos, hogy az idősebbek életét 
megkönnyítsük a szociális intézmé-
nyek átgondolt működtetésén ke-
resztül. 

De azt is fontosnak tartottuk, 
hogy minél több munkaügyileg aktív 
korúnak tarthassuk fenn a munka-
helyét. manapság azt halljuk min-
denhonnan, hogy ennyi meg annyi 
embert kellett elbocsátani. Nap mint 
nap jönnek hozzám sokszor évek 
óta munkanélküliek, hogy segítsé-
get kérjenek. munkát ígérni a leg-
több esetben nem tudok, így csak a 
„szegényes” jó tanácsok maradnak 
és a biztatás, hogy tartsanak ki, ne 
veszítsék el a reményüket. amit mi 
tehetünk, hogy a meglévő munka-
helyeket igyekszünk a legvégsőkig 
fenntartani, a nyugdíjban is része-
sülő munkatársaink eddigi munká-
ját a legnagyobb tisztelettel megkö-
szönjük és lehetőséget biztosítunk 
másoknak, hogy munkájuk lehes-
sen. viszont azt is elvárjuk, hogy az 

önkormányzat dolgozói maximális 
odaadással teljesítsék feladatukat. 

a költségvetési rendelet megal-
kotásakor gondoltunk arra is, hogy a 
lehetőségekhez képest némi karban-
tartásra, fejlesztésre szintén jusson 
pénz. Így költeni fogunk 
–  az utak, járdák karbantartására, 
–  a szükséges eszközfejlesztésekre, 
–  a focipálya bekerítésére, a körület-

te lévő terület „csinosítására”,
–  a fürdő területének bekerítésére, a 

főépület állagmegóvására,
–  a zárda melletti játszótér felújítására,
–  a buszmegállók felújításának foly-

tatására,
–  a közterületek tisztántartására, 

szépítésére (fásítás, virágok),
–  a kultúra és sport támogatására 

szerény mértékben.
Pénzt különítettünk el a folya-

matban lévő pályázatok önrészének 
finanszírozására. létrehoztunk egy 
pályázati alapot, amelyből bizto-
sítani fogjuk a reményeink szerint 
Újkígyós számára is megnyíló pályá-
zati lehetőségek elérését, a szükséges 
tervezési, pályázat előkészítési költ-
ségek finanszírozását. 

Összefoglalva: a nehézségek elle-
nére is törekszünk arra, hogy a tele-
pülés működésében a lehető legke-
vésbé lehessen észre venni ezeket a 
nehézségeket, sőt egy picit fejlődjön 
Újkígyós. Ez áldozattal is jár, amely 
minden újkígyósi polgárt érint. De az 
áldozat mellett nagy-nagy türelmet, 
megértést és összefogást egyaránt 
kell tanúsítanunk. 

adjon az Isten ehhez a munkához 
erőt, egészséget, jókedvet, kitartást 
mindannyiunknak!

Szebellédi Zoltán, polgármester

Wass Albert: Intelem

Percre se feledd, hogy testvéred 
minden magyar, bárhol is éljen. 
Összetartásban rejlik csak erő. 
Más ember földjén nincs számodra hely. 

Félvilágot is befuthatod, 
más ember földjén testvértelen leszel, 
s elfúj a szél, mint kósza őszi lombot, 
ha nemzetedről megfeledkezel! 

Te bús magyar, kit száműzött hazád, 
s idegen zsarnok lakja otthonod: 
bús sorsodért ne vádold nemzeted, 
kit úgy tűnik, Isten is elhagyott. 

A látszat csal. Isten ma is a régi. 
Te hagytad őt el, te s a többiek, 
s míg vissza nem zarándokoltok Hozzá, 
s a múlt hibáit le nem törlitek: 

magyar földön nem lesz új 
Magyarország, 
Gaz és szemét nem terem nemzetet! 
S a gyűlöletet nem mossa le semmi, 
csak az összetartó igaz szeretet!

Ne hagyjuk,  
hogy egymásnak ugrasszanak bennünket
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Elfogadták a költségvetést
a képviselő-testület február tizen-

ötödiki ülésén megalkotta Újkígyós 
Nagyközség 2007. évi költségveté-
sét, melynek elkészítésénél fő szem-
pont volt a kiadások és bevételek 
egyensúlya. Ezt sikerült megterem-
teni, így mindkét oldalon a főösszeg 
690.565.000 ft, melyből működési 
bevétel 566.544.000 ft, felhalmozási 
bevétel 124.021.000 ft. a bevétele-
ket tovább bontva normatív támoga-
tásként 230.608.000 ft-ra, kötött tá-
mogatásként 236.740.000 ft-ra, míg 
helyi adó bevételként 43.000.000 ft-
ra számít a grémium.

a bevételekkel szemben a műkö-
dési kiadás 608.019.000 ft, a felhal-
mozási kiadás 82.546.000 ft összeg-
gel szerepel a rendeletben.

Jelentős összeget képviselnek a 
kötelező jellegű kiadások, de emel-
lett fontos szempont volt a beru-
házásokra, felújításokra, pályázati 
lehetőségek kihasználására fordítan-
dó összeg, amire 42.000.000 ft-ot 
terveznek felhasználni. Különösen 
az utak, járdák javítására, szélessá-
vú Internet kiépítéséhez szükséges 
önerő biztosítására, az Egészségház 
felújítás önerejének biztosítására, 
települési üdvözlő táblák elhelyezé-
sére, strandfürdő állagmegóvására, a 
fő utcai játszótér felújításának meg-
kezdésére, pályázati önerő elkülöní-
tésére fordítanak kiemelt figyelmet a 
képviselők.

fontos szempont volt továbbá, hogy 
a településen működő civil szervezetek, 
sportegyesületek is részesüljenek támo-
gatásban. Részükre összesen 12.895.000 
ft-ot biztosít a testület. az önkor-
mányzatról és a hozzá tartozó intéz-
ményekben dolgozók létszáma az előző 
évhez képest 4 fővel csökken, így 2007-
ben 140 fő áll alkalmazásban a nevezett 
munkahelyeken. (5/2007.–II. 16.)

Feszültséges aláírás-megbízás
a képviselő-testület a Békéscsa-

ba-országhatár (Románia) 400 kv-os 
távvezeték építése által az önkormány-
zatnak okozott és az önkormányzat 

tulajdonában álló ingatlanokban be-
következett károk kártalanításáról 
szóló a Dr. Szabó Imre igazságügyi 
kárszakértő által készített kárszámí-
tásokat elfogadta. az e kárszámítások 
alapján készített kártalanítási meg-
állapodások tervezetét jóváhagyta. 
a képviselő-testület a polgármestert 
bízta meg a kártalanítási megállapo-
dások aláírásával (20/2007.–II.26.).

Zárdatelek eladó
a képviselő-testület úgy dön-

tött, hogy a fő u. 29/5. szám (349/3 
hrsz.) alatti építési telek ingatlant 
értékesíti. minimális eladási árként 
az elkészítendő értékbecslés szerinti 
összeget fogadják el. az értékesítés-
re vonatkozó pályázatot az Újkígyósi 
Önkormányzati Értesítőben hirdetik 
meg. a vevő személyét a beérkezett 
pályázatok alapján áprilisi ülésén 
döntik el (21/2007.–II.26.).

Hogy más is labdába rúghasson
a grémium úgy döntött, hogy a 

Kossuth utcai 971. helyrajzi számú 
sporttelep labdarugó klub által nem 
használt területének hasznosítására 
pályázatot ír ki. a hasznosítás csak a 
futballpálya lekerítése után történhet 
meg. megbízták a polgármestert a pá-
lyázat Újkígyósi Önkormányzati Érte-
sítőben történő megjelentetésével és a 
használatra vonatkozó megállapodás 
kidolgozásával (22/2007.–II.26.)

Szakértő az átszervezéshez
a képviselők a Közös Igazgatású 

művelődési Intézmény átszervezése 
kapcsán meghatalmazták a polgár-
mestert, hogy az oktatási Hivatal 
által megjelölt személyek közül vá-
lassza ki a megfelelő szakértőt, kös-
sön vele megállapodást a feladatel-
látásra, majd a dokumentumot ter-
jessze a testület elé az aláírást követő 
ülésre (25/2007.–II.26.).

meghatározták a Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselői részére az idei 
évre vonatkozó teljesítmény-követel-
mény alapját képező kiemelt célokat 
is (26/2007.–II.26.).

Elfogadták, megemelték
a Képviselő-testület elfogadta 

az „Ezüstág” Idősek otthona szak-
mai programját és annak mellékle-
tét képező szervezeti és működési 
szabályzatot, valamint a házirendet 
(23/2007.–II.26.).

a Petőfi sándor művelődési Ház-
ban üzleti tevékenységet végzők ré-
szére március 01-től új bérleti díjakat 
határoztak meg. Ennek értelmében a 
rendezvényterem óránként az eddigi 
2.000 forint helyett 5.500 forintért 
vehető igénybe. a kisterem 1.600 fo-
rint helyett 3.500 forintért bérelhető. 
a fenti összegekhez hozzájön még 
az általános forgalmi adó. a kon-
ferenciaterem üzleti tevékenységre 
a továbbiakban nem használható 
(24/2007.–II.26.). 

ujkigyos.hu
a képviselő-testület az Újkígyós 

Nagyközség honlapjának arculatá-
ra beérkezett pályázatok közül Vizi 
Zoltán munkáját hirdette ki nyer-
tesként. a honlap üzemeltetésére 
beérkezett javaslatok közül Nátor Já-
nos ajánlatát tartották megfelelőnek.  
a település első emberét bízták meg, 
hogy tárgyaljon a jövőbeni üzemelte-
tővel és a tárgyalás eredményeképp 
javaslatát tárja a képviselő-testület 
elé a legközelebbi ülésre, megvitatás-
ra (28/2007.–II.26.).

Érvénytelenített pályázat
Érvénytelennek minősítették a 

képviselők a mázsaház pályázat út-
ján történő bérbeadására kiírt pá-
lyázatot, mivel érvényes ajánlat nem 
érkezett be. Döntöttek arról is, hogy 
új pályázatot nem írnak ki, hanem 
továbbra is önkormányzati fenn-
tartásban üzemeltetik az ingatlant.  
a polgármesteri hivatal dolgozói kö-
zül bíznak meg egy személyt az otta-
ni munkák ellátásával, míg a jelenleg 
ott dolgozó alkalmazott munkaviszo-
nyát megszüntetik (29/2007.–II.26.)

Jubiláltak a polgárőrök
Január 26-án került sor az Újkí-

gyósi Polgárőrség vacsorával egybe-
kötött jubileumi taggyűlésére. a szer-
vezet 15 éve alakult településünkön. 
az önkormányzat nevében Szebel-
lédi Zoltán polgármester fejezte ki 
köszönetét az alapítóknak, illetve 
a tagoknak, hogy tevékenyen részt 
vesznek Újkígyós közbiztonságának 
fenntartásában. a Polgárőrség elnök-
ségének javaslatára az egyik legtöbbet 
tevékenykedő tag, Sütő Balázsné ön-
kormányzattól egy festményt kapott.  
a rendezvényen részt vettek a Polgár-
őr szövetség megyei vezetői is.

Önerő kiegészítésre fordítják
Január 27-én Civil Bál volt. a jó 

hangulatú rendezvény nettó bevéte-
lét – 235.000 ft-ot – a szervező civil 
szervezetek a széchenyi István álta-
lános Iskola játszó udvarának kiala-
kítására nyert pályázati összeg önerő 
kiegészítésére ajánlották fel.

Vendégünk volt  
a köztársasági elnök

február 9-én a Petőfi sándor 
művelődési Házban a fidesz–Gaz-
dakör–KDNP meghívására dr. Szű-
rös Mátyás köztársasági elnök és  
dr. Papp Lajos szívsebész professzor 
tartott előadást. a rendezvényen kb. 
100-an vettek részt.

Tárgyalások távvezetékről
a település vezetői február 20-án 

tárgyalásokat folytattak az Erbe mér-
nöki Iroda képviseletében Vári Nagy 
Bálinttal és munkatársával a 400 
kv-os távvezeték építésével kapcso-
latos, az önkormányzatot érintő kár-
talanítás lehetőségéről. a szakértői 
véleménnyel alátámasztott kártala-
nítási megállapodások összegszerű-
ségében áttekintésre, és kölcsönösen 
elfogadásra kerültek. felvetődött az 
önkormányzat számára a kártalaní-
táson túli egyéb támogatási lehető-
ség, amellyel kapcsolatban a tárgyaló-
partnerek pozitívan nyilatkoztak és 
ígéretük szerint a kérést továbbítják.

Találkozó az alelnökkel
a település polgármestere febru-

ár 8-án Budapesten, dr. Nagy Andor 
országgyűlési képviselővel, a Kör-
nyezetvédelmi Bizottság alelnökével 
találkozott. a megbeszélésen szó volt 
az esetlegesen Újkígyóson létreho-
zandó környezetgazdálkodási beru-
házások lehetőségéről, egy esetleges 
újkígyósi látogatásról, illetve várossá 
nyilvánítási kezdeményezésünk tá-
mogatásának lehetőségeiről.

Ovi-Foci
26 óvodás kezdte meg az ismer-

kedést a labdarúgás alapjaival. a 
gyermekek Borbély Ákos edző és a 
lelkes szülők segítségével az általá-
nos iskola tornatermében egyórás 
gyakorlással-tanulással edződnek, 
minden hétfő délután fél öttől.

Örömteli tény ez, hiszen a nebu-
lók az egészséges mozgással rend-
szerességet tanulnak.

a rendszeres sportolás a legjobb 
felkészülés az élet kihívásaira. Egész-
ségesebbek, kitartóbbak, céltudato-
sabbak lesznek ez által a gyermekek.

Ecker György

Diáksikerek
a széchenyi István általános Is-

kola diákjai a közelmúltban több 
versenyen is bizonyíthatták ráter-
mettségüket. a megyei közlekedési 
megmérettetésen Szabó Csaba (4.a) 
és Valach Csaba (8.a) egyaránt har-
madik helyezést értek el. a Tervezd 
meg iskolád címerét rajzpályázat 
kitüntetettjei Bús Bettina (6.a) és 
Kmetykó Bianka (7.c) lettek. az isko-
lai tornaversenyen a lányok közül első 
helyezett lett Ottlakán Roxána (6.a) 
és Miklós Bernadett (4.c) a dobogó 
második fokára Szokai Luca (2.b), 
míg a harmadikra Zubán Csilla (2.a) 
állhatott. a fiúk eredménye a követ-
kező: 1. Illyés Norbert (4.a), 2. Pahol-
ló Gergő (4.c) és 3. Balogh Krisztián 
(2.a). a városi versenyen Almási Rita 
(6.a) első lett, Horváth Annamária 
(6.a) és Herédi Vivien (7.b) nyakába 
ezüst-, míg Ördög Flóra (6.b) nyaká-
ba bronzérmet akasztottak.

NAPRÓL NAPRA… Együtt Európába!
 

Békés és arad

megújult az együttműködési 
megállapodás arad megye és Békés 
megye között. a dokumentumot 
a Békés megyei Közgyűlés soros 
ülésén román részről Iosif Matula, 
magyar oldalról Domokos László 
megyei elnök írta alá. a román de-
legáció tagja volt még Ioan Christina 
megyei alelnök és Mihaela Stanescu 
külügyi- és EU integrációs vezető. 

Békés megye és arad megye kap-
csolata a legújabb időkben az 1980-
as évek elejére nyúlik vissza. a régi 
megállapodás felülvizsgálatát, meg-
újítását az eltelt időszak változásai, 
Románia EU-s csatlakozása, vala-
mint a (reményeink szerint) 2007 és 
2013 között még inkább megnyíló 
lehetőségek tették indokolttá. az 
Interreg program keretében jelentős 
programok születtek, melyekhez az 
anyagi források biztosítását ígérik, 
minek következtében a partnerségi 
kapcsolatok megerősödhetnek. 

a határmenti együttműködés 
már most is megvalósul az agrárium 
területén, az oktatásban és a kultú-
rában, de a fejlődésre jó esély nyílik 
a köz-, a civil- és a versenyszférában, 
a turizmusban. Iosif Matula az út-
hálózat javításának fontosságát, míg 
Domokos László az aradi és a békés-
csabai repülőtér összehangolásának 
szükségességét hangsúlyozta.
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Újkígyós Nagyközség Önkormányzata,
az Újkígyósi Római Katolikus Egyházközség,

a Petőfi sándor művelődési Ház
és az Ipolyi arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület

Tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait

2007. márciuS 15-i
NEmZETi ÜNNEPÜNK

közös községi rendezvényeire.

Ünnepi rendezvényünk programja:

2007. március 14. (szerda)
1800 Könyv, folyóirat-bemutató és címerszentelés a Községháza 

Dísztermében. az Újkígyósért Közalapítvány kiadványait bemutatja 
Fekete Pál történész, Békéscsaba díszpolgára, az 1956-os Békés me-
gyei forradalmi Bizottság elnöke, akit 1957-ben a katonai bíróság élet-
fogytiglani fegyházra ítélt.

Közreműködik: Fábry Géza és ivanovics Tünde előadóművészek
a rendezvény moderátora: Dankó Stefi
a program házigazdája: Szebellédi Zoltán polgármester úr

2007. március 15. (csütörtök)
900  Ünnepi szentmise az újkígyósi római katolikus templomban.
a szentmiseáldozatot bemutatja: Szigeti Antal plébános úr.

1000 Községi megemlékezés a Petőfi sándor művelődési Ház nagy-
termében.

Ünnepi beszédet mond: G. Nagy ilián költő
Közreműködik: Fábry Géza és ivanovics Tünde előadóművészek, 

a Tengelic Énekegyüttes János Hajnalka vezetésével, valamit a szé-
chenyi István általános Iskola 7. osztályos tanulói, felkészítő tanár 
Serfőző mariann.

1100 Koszorúzás a Petőfi sándor művelődési Ház előtti emlékműnél.
a program házigazdája: Szamosvári Zsolt, a Petőfi sándor műve-

lődési Ház igazgatója.
Ünnepi rendezvényeink koordinátora: Harangozó imre, az Ipolyi 

arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület elnöke.

a koszorúzási szándékot kérjük legkésőbb 2007. március 14-én 
déli 12-óráig bejelenteni a 66-254-844 vagy a 30-655-4273-as 

telefonszámon, illetve személyesen a művelődési házban!

megjelenésére feltétlenül számítunk!

Újkígyós Nagyközség Önkormányza-
ta pályázatot hirdet az újkígyósi sportpálya 
labdarúgók által nem használt területének 
hasznosítására. a terület kb. 2,1 ha nagyságú, 
jelenleg részben füves terület, valamint kb. 0,7 
ha szántott terület.

a pályázatot 2007. március 26-án (hét-
főn) 1000 óráig lehet beadni zárt borítékban 
a Polgármesteri Hivatal műszaki csoportjá-
nál.

a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó 
nevét, címét, a tervezett hasznosítás leírását, 
a hasznosítás tervezett időtartamát, a felkí-
nált bérleti díj összegét (ft +áfa-ban)

a pályázattal kapcsolatos információt 
Berki lászlótól lehet kérni a Polgármesteri 
Hivatalban személyesen, vagy a 30/283-4769-
es telefonszámon.

Újkígyós Nagyközség Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet az újkígyósi sTRaNDfÜRDŐ 
öltöző és tisztasági fürdő épületeinek esetleges 
hasznosítására. az épületekre külön-külön és 
együtt is lehet pályázatot benyújtani.

a pályázatot 2007. március 26-án (hét-
főn) 1000 óráig lehet beadni zárt borítékban 
a Polgármesteri Hivatal műszaki csoportjánál.

a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó 
nevét, címét, a tervezett hasznosítás leírását, 
a tervezett hasznosítással kapcsolatos eset-
leges felújítás, átalakítás elképzelt módját, a 
hasznosítás tervezett időtartamát, a felkínált 
bérleti díj összegét (ft +áfa-ban)

a pályázattal kapcsolatos információt 
Berki lászlótól lehet kérni a Polgármesteri 
Hivatalban személyesen, vagy a 30/283-4769-
es telefonszámon.

Újkígyós Nagyközség Önkormányzata 
pályázatot hirdet az Újkígyós, fő u. 29/1. szá-
mú (349/3 hrsz), 1.267 m2 területű építési te-
lek értékesítésére. a telek minimális vételára 
800.000 ft + 20 % áfa. 

a pályázatot 2007. március 26-án (hét-
főn) 1000 óráig lehet beadni zárt borítékban 
a Polgármesteri Hivatal műszaki csoportjánál.

a vételáron felül az adás-vétellel kapcso-
latos összes költség a vevőt terheli ! 

a pályázatban a felajánlott vételáron kí-
vül meg kell jelölni az ingatlan tervezett hasz-
nosítását is. (családi házépítés, üzlet építés, 
szolgáltatás, stb.) 

A pályázónak 5 éven belüli beépítési 
kötelezettsége van, melyet használatbavé-
teli engedély bemutatásával kell igazolnia.

a pályázattal kapcsolatos információt 
Berki lászlótól lehet kérni a Polgármesteri 
Hivatalban személyesen, vagy a 30/283-4769-
es telefonszámon.

PáLYáZATi KiÍráSOK:


