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Önkormányzati Értesítő
Újkígyósi

mondhatni, évtizedek óta folyama-
tos problémát okoz szombat éjszakán-
ként (pontosabban vasárnap hajnalban) 
a közrend megsértése és különböző 
károkozások a disco után, de az utób-
bi időben különösen „elszabadultak az 
indulatok”. október 27-ről 28-ra virradó 
éjszaka kb. 80.000 ft kárt okoztak a 
községnek az erejükkel nem bíró fiata-
lok, ami miatt az önkormányzat rendőr-
ségi feljelentést tett.

Ki mit tehet ebben 
az ügyben? Kérem az 
érintetteket:

a fiatalok fogja-
nak össze, találjanak 
ki maguknak hasznos, 
értelmes elfoglaltsá-
got, szórakozási lehe-
tőséget, tartsák vissza 
egymást a helytelen 
viselkedéstől! a szü-
lők figyeljenek job-
ban a gyermekükre, 
fogják munkára, hogy 
meg tudják becsülni 
értékeinket! az üze-
meltetők kezdjék és 
fejezzék be hamarabb a disco-t. a neve-
lők (a tanárokra, tanítókra gondolok) 
neveljék a gyermeket viselkedéskultú-
rára, erkölcsre, hazaszeretetre, lokál-
patriotizmusra, a környezet szeretetére, 
szervezzenek hasznos elfoglaltságokat a 
gyermekek szabadidejében! a rendőrök, 
a polgárőrök őrizzék a rendet, a nyugal-
munkat! az italboltok vezetői ne tegyék 
lehetővé, hogy fiatalkorúak szeszesital-
hoz és dohánytermékhez jussanak, az 
éppen felnőtt korúak ne kérjenek sze-
szesitalt kiskorúaknak! 

És tartsunk mindannyian lelkiisme-
retvizsgálatot! vajon megtettünk-e min-
dent gyermekeinkért? Jó példát muta-
tunk-e nekik?

mit tehet az önkormányzat? 
felhívhatjuk a figyelmet erre a prob-

lémára, amit ezúton is megteszünk. 
De megtettem azt is – bár nagy nép-

szerűségnek nem örvendtem –, hogy a 
következő szombat éjszaka a disco tulaj-
donosának engedélyével néhány percre 

megszakítottuk a fiatalok szórakozását, 
amikor is kértem őket, hogy jobban 
figyeljenek egymásra, a szórakozás köz-
ben és utána pedig legyenek tekintettel a 
pihenni vágyókra, és ne okozzanak kárt 
a településnek. 

levelet írtam az italboltok vezetői-
hez, amelyben figyelmeztettem őket a 
fiatalkorúak kiszolgálásával kapcsolatos 
kötelezettségükre és ennek ellenőrzésé-

nek kilátásba helye-
zésére.

Tárgyalásokat foly-
tattam a helyi rend-
őrökkel, kérve, hogy 
fokozottan figyelje-
nek a disco éjszakáin 
a közrend betartatá-
sára.

sz ándékomb an 
áll annak a felvetése, 
hogy az iskolai szülő-
értekezleteken is 
beszéljünk a fiatalok 
szórakozásáról.

Továbbra is szor-
galmazni fogom, 
hogy a művelődési 

Ház és Könyvtár dolgozói klubhelyiség 
biztosításával, programok szervezésével 
teremtsenek lehetőséget a fiataloknak a 
kulturált szórakozásra.

szorgalmazom és támogatom fiata-
lokat összefogó egyesület létrehozását, 
biztatom a fiatalokat, hogy legyenek 
öntevékenyek, pozitív kezdeményezők.

És van még egy kényesnek tekint-
hető lehetősége az önkormányzatnak  
– legalábbis az eddigi tájékozódásunk 
szerint –, amit még jobban „körbe sze-
retnénk járni”. a képviselő-testület ren-
deletben szabályozhatja a településen 
lévő üzletek nyitva tartását. Egyáltalán 
miért is kellene a disco-nak éjszaka kez-
dődnie és hajnalban véget érnie?

mint láthatjuk, ez igazán olyan ügy, 
amiért sokan sokat tehetünk. És ami 
a legfontosabb, hogy ezzel tényleg a 
JÖvŐT szolgáljuk!

Szebellédi Zoltán
polgármester

Ősi norvég vers:
Tanulj!

Tanuld meg a víztől követni utadat, 
Tanuld meg a tűztől: 

mindből hamu marad. 
Tanulj az árnyéktól őrködni éberen, 
Tanulj a sziklától megállni helyeden. 

Tanuljál a Naptól, mely nyugovóra tér, 
Tanulj a szellőtől, 

mely lombok közt pihen: 
Hogyan kell életed leélni csendesen. 

Tanuld meg tőlük, 
hisz mindenik testvéred: 

Hogy kell, szépen élni 
és szépen halni meg. 

Tanuld a féregtől: 
semmi sem fölösleg, 

Tanulj a rózsától 
tisztán maradni meg. 
Tanuld meg a lángtól 

elégetni szennyed, 
Tanuld a folyótól: 

utadból ne térj meg. 
Tanulj az árnyéktól 

alázatos lenni, 
Tanulj meg a Naptól 

szüntelen haladni. 
Tanuld négy évszaktól 

ismerni az időt, 
Tanuld a csillagtól, 

hogy az Égben erőd. 
Tanulj a tücsöktől: 

ha magad vagy, zenélj. 
Tanuld el a Holdtól, 

hogy semmitől ne félj. 
Belátást a sastól, 

s ha vállad súly nyomja, 
Nézd meg, milyen 

terheket cipel a hangya. 
Tanuld a virágtól, 

hogy légy szép és kecses, 
Tanulj kismadártól: 
szabadon repülgess. 
Tanulj a báránytól: 

legyél szelíd, mint ő, 
mindentől tanuljál, 

mert minden veszendő. 
Úgy figyelj utadon, 
mi célodhoz viszen, 

Tanítson, mi meghal, 
s lÉTED ÖRÖK lEGyEN!

Neveléssel a jövőt szolgálva
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179/2007. (X. 15.) KT. határozat
(a 2007. augusztus 19–20-i, vala-

mint a szeptember 15-i rendezvényekről 
készített szakmai beszámolók elfogadása 
tárgyában)

Újkígyós Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pető-
fi sándor művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatójának a 2007. augusztus 19–20-i, 
valamint szeptember 15-i települési ren-
dezvényekről szóló beszámolót elfogad-
ja, egyben köszönetét fejezi ki a szerve-
zőknek, támogatóknak és segítőknek.

Felelős: Szamosvári Zsolt intéz-
ményvezető

Határidő: értelem szerint

180/2007. (X. 15.) KT. határozat
(2007. évi költségvetési előirányzat 

módosítása tárgyában)
Újkígyós Nagyközség Önkormány-

zat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a 2007. évi költségvetési előirányzatokat 
az alábbiak szerint módosítja:

Polgármesteri Hivatal és részben 
önálló intézmények előirányzatának 
módosítása

1. Polgármesteri Hivatal: 46.467.000 
ft, tartalékalapot növelő

2. Közös Igazgatású Óvodai és Böl-
csődei Intézmény: 30.000 ft, tartalék-
alapot növelő

3. Közös Igazgatású Óvodai és Böl-
csődei Intézmény: -2.038.000 ft, tarta-
lékalapot csökkentő

4. „Ezüstág” Gondozási Központ:  
-4.347.000 ft, tartalékalapot csökkentő

5. „Ezüstág” Gondozási Központ: 
340.000 ft, tartalékalapot növelő

6. széchényi István általános Iskola: 
489.000 ft, személyi juttatásokkal szem-
ben (bevétel)

megbízza a pénzügyi osztályvezetőt, 
hogy az előirányzat módosításához szük-
séges pénzügyi intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi 
osztályvezető 

Határidő: 2007. november 15.

181/2007. (X. 15.) KT. határozat
(folyószámlahitel igénylése tárgyában)
Újkígyós Nagyközség Önkormány-

zat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az oTP zrt-től 62.000.000 ft összegben 
folyószámlahitelt igényel.

a hitelkeret elsődleges fedezete a fu-
tamidő alatt az önkormányzat minden-
kori éves költségvetése, melyben vállalja 

a hitel tőkéjének és járulékainak megfi-
zetését.

megbízza a pénzügyi osztályveze-
tőt, hogy a hiteligényléshez szükséges 
intézkedéseket tegye meg, egyben fo-
lyamatosan gondoskodjék arról, hogy a 
folyószámlahitel kizárólag fejlesztésre, 
beruházásra kerüljön felhasználásra.

Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi 
osztályvezető

Határidő: 2007. november 30.

182/2007. (X. 15.) KT. határozat
(várossá nyilvánítás 2008-ban törté-

nő kezdeményezése tárgyában)
1. Újkígyós Nagyközség Önkormány-

zat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Újkígyós nagyközség várossá nyilvánítá-
sát kezdeményezi. a képviselő-testület 
vállalja, hogy Újkígyós nagyközség vá-
rossá nyilvánítása esetén ellátja a váro-
si önkormányzatok és szerveik részére 
jogszabályban előírt kötelezettségeket, 
megteremti azok végrehajtásának szer-
vezeti és személyi feltételeit.

2. megbízza a Pécsi Tudományegye-
tem Természettudományi Kar földrajzi 
Intézetét, hogy a várossá nyilvánítás-
hoz szükséges pályázati dokumentáci-
ót készítse el. sikeres pályázat esetén 
1.000.000 ft+áfa összeget biztosít a 
2008. évi költségvetés terhére.

3. megbízza a polgármestert, hogy 
a pályázat elkészítéséhez és a kezdemé-
nyezéshez szükséges intézkedéseket te-
gye meg.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

183/2007. (X. 15.) KT. határozat
(önállóan gazdálkodó és a részben 

önállóan gazdálkodó intézmények kö-
zötti együttműködési megállapodások 
tárgyában)

1. Újkígyós Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testülete jóváhagy-
ja a Polgármesteri Hivatal önállóan, 
illetve a Széchenyi István Általános Is-
kola részben önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szerv között a gazdálkodással 
kapcsolatos munkamegosztás és felelős-
ségvállalás rendjéről szóló együttmű-
ködési megállapodást.  

2. Újkígyós Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testülete jóváhagy-
ja a Polgármesteri Hivatal önállóan, 
illetve a Közös Igazgatású Óvodai és 
Bölcsődei Intézmény részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési szerv között 
a gazdálkodással kapcsolatos munka-
megosztás és felelősségvállalás rendjéről 
szóló együttműködési megállapodást.  

3. Újkígyós Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testülete jóváhagy-
ja a Polgármesteri Hivatal önállóan, il-
letve az „Ezüstág Gondozási Központ” 
részben önállóan gazdálkodó költségve-
tési szerv között a gazdálkodással kap-
csolatos munkamegosztás és felelősség-
vállalás rendjéről szóló együttműködési 
megállapodást.  

4. Újkígyós Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
a Polgármesteri Hivatal önállóan, illet-
ve a Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv között a gazdálko-
dással kapcsolatos munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjéről szóló együtt-
működési megállapodást.  

Felelős: Dr. Csatlós László jegyző
Határidő: értelem szerint

184/2007. (X. 15.) KT. határozat
(Széchenyi István Általános Iskola 

helyi tanterve tárgyában)
Újkígyós Nagyközség Önkormány-

zat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a széchenyi István általános Iskola helyi 
tantervét az előterjesztésnek megfelelő-
en jóváhagyja.

Felelős: Pappné Erdős Zsuzsa intéz-
ményvezető

Határidő: 2007. október 31.

185/2007. (X. 15.) KT. határozat
(Központi óvoda terveinek jóváha-

gyása tárgyában)
a képviselő-testület az előterjesztés 

mellékletét képező Közös Igazgatású 
Óvodai és Bölcsődei Intézmény köz-
ponti épületének építési engedélyezésé-
re vonatkozó terveket jóváhagyja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

186/2007. (X. 15.) KT. határozat
(Gondozási Központ akadálymente-

sítése és bővítése tárgyában)
a képviselő-testület az előterjesztés 

mellékletét képező Ezüstág Gondozási 
Központ épületének akadálymentesíté-
sére és bővítésére vonatkozó terveket 
jóváhagyja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

187/2007. (X. 15.) KT. határozat
(Polgármesteri Hivatal akadálymen-

tesítése tárgyában)
a képviselő-testület az előterjesztés 

mellékletét képező Polgármesteri Hiva-
tal épületének akadálymentesítésére vo-
natkozó terveket jóváhagyja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

188/2007. (X. 15.) KT. határozat
(Gyulai út nyugati végén vízvezeték- 

építés tárgyában)
a képviselő-testület úgy dönt, hogy a 

Gyulai út nyugati végén lévő ingatlanok-
nál az ivóvízvezetéket kiépíti.

a képviselő-testület megbízza a 
polgármestert, hogy az ivóvízvezetéket 
terveztesse meg a vízmű Kft. vezetőjé-
vel, aki egyben a beruházási költségeket 
és az ütemezési lehetőséget is dolgozza 
ki, majd a lakókkal történő egyeztetést 
követően azt terjessze be a testület elé a 
soron következő testületi ülésre.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: következő testületi ülés

189/2007. (X. 15.) KT. határozat
(Iskola utcai játszótér felújítása tár-

gyában)
a képviselő-testület úgy dönt, hogy 

az Iskola utcai játszótéren labdajátékra 
alkalmas területet alakít ki úgy, hogy a 
területből egy 30 x 15 m-es területet 5 m 
magas labdafogó hálóval körbekerít és  
2 db 3 x 2 m-es kaput állít fel. a munkák 
elvégzéséhez szükséges bruttó 980.000 ft 
a költségvetésben biztosítva van.

a költségvetési keretben fennmara-
dó 1.020.000 ft összeget az előírásoknak 
megfelelő játékok vásárlására fordítja az 
önkormányzat.

a képviselő-testület megbízza a pol-
gármestert a szükséges intézkedések 
megtételével.  

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: az anyagok beszerzésére 

2007. december 20.
a labdafogó háló felállítására 2008. 

március 30.

190/2007. (X. 15.) KT. határozat
(Békéscsaba Megyei Jogú Város tűz-

oltóautók beszerzésére irányuló pályáza-
ton való részvétel érdekében biztosítandó 
önrészhez való hozzájárulás tárgyában)

Újkígyós Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Békéscsaba megyei Jogú város Önkor-

mányzatának, a Békéscsabai Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnok-
sághoz 2 db tűzoltó autó beszerzésére 
kiírt pályázaton történő részvételére, 
önrész biztosításához 500.000 ft hozzá-
járulást biztosít a 2008. évi költségvetés 
terhére.

megbízza a pénzügyi osztályvezetőt 
a hozzájárulás biztosításához szükséges 
intézkedések megtételével a sikeres pá-
lyázat esetén.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

191/2007. (X. 15.) KT. határozat
(a békéscsabai Munkácsy Mihály 

Múzeum támogatási kérelme tárgyában)
Újkígyós Nagyközség Önkormány-

zat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
békéscsabai munkácsy mihály múzeum 
kérése alapján a Munkácsy Mihály által 
alkotott „a la petite Jeanne” című alko-
tás megvásárlására hirdetett akció meg-
valósulása érdekében 30.000 ft összegű 
támogatást szavaz meg a tartalékalap 
terhére, amely felajánlás átadását ak-
kor tekinti időszerűnek, ha a műalkotás 
megvásárlása valóban megvalósul. 

megbízza a polgármestert, hogy a 
támogatási szerződés megkötésével és a 
pénzügyi utalással kapcsolatos intézke-
déseket tegye meg.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

192/2007. (X. 15.) KT. határozat
(I. és II. világháborús emlékműnél 

padok kihelyezése tárgyában)
a képviselő-testület úgy dönt, hogy 

az I. és II. világháborús emlékműhöz  
2 db padot helyez ki, melynek megvásár-
lásához 116.040 ft-ot biztosít a tartalék-
alap terhére.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2007. október 31.

193/2007. (X. 15.) KT. határozat
(település közterületeinek fásítása 

tárgyában)
1. a képviselő-testület úgy dönt, 

hogy az előterjesztés mellékletét képező 
ajánlat alapján, Újkígyós közterületein 
fásítást végez. Körülbelül 200 db nemes-
fa megvásárlására bruttó 367.000 ft-ot 
biztosít a környezetvédelmi alap terhé-
re azzal, hogy a Kisfaludy utca fásítása 
helyett a Gyulai úti fák pótlását kell el-
végezni. 

2. Egyéb fa vásárlására további 
200.000 ft-ot biztosít a környezetvédel-
mi alap terhére azzal, hogy a felajánlott 
fákat a külterületi utak mellé, térkép sze-
rint kell elültetni a gazdáknak. amennyi-
ben a gazdák 2007. november 15-ig nem 
viszik el a fát kiültetésre, akkor azokat a 
lovas sportpálya mellé kell kiültetni.

3. a képviselő-testület a 2008. évi 
költségvetésben a környezetvédelmi 
alap terhére bruttó 1.000.000 ft-ot ter-
vez fásításra. az ehhez szükséges fák 
megrendeléséhez szükséges intézkedést 
megteszi. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2007. november 30.

194/2007. (X. 15.) KT. határozat
(az Újkígyósi Szabadidő (Kick-box) 

Sport Klub támogatási kérelme tárgyában)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Új-
kígyósi szabadidő (Kick-Box) sport Klub 
(Újkígyós, árpád u. 28. szám alatti szer-
vezetet támogatási kérelmének megfele-
lően 360.000 ft támogatásban részesíti 
a tartalékalap terhére, azzal a feltétellel, 
hogy 180.000 ft-tal a 2008. évi egyesületi 
támogatási összeget csökkenti.

megbízza a polgármestert, hogy a 
támogatási szerződés megkötésével és a 
pénzügyi utalással kapcsolatos intézke-
déseket tegye meg.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2007. október 30.

195/2007. (X. 15.) KT. határozat
(önkormányzati tulajdonban lévő 

építési telkek hasznosítása tárgyában)
a képviselő-testület úgy dönt, 

hogy a következő építési ingatlanokat 
az alább meghatározott minimumban 
meghatározott eladási árral, négyéves 
beépítési kötelezettséggel pályázat út-
ján értékesíti:

Újköz utca 73. számú telek 597 m2 
(1790/7 hrsz) bruttó 150 ft/m2

Újköz utca 75. számú telek 602 m2 
(1790/8 hrsz) bruttó 150 ft/m2

Újköz utca 77. számú telek  607 m2 
(1790/9 hrsz) bruttó 150 ft/m2

Újköz utca 79. számú telek 612 m2 
(1790/10 hrsz) bruttó 150 ft/m2

Újköz utca 81. számú telek 617 m2 
(1790/11 hrsz) bruttó 150 ft/m2

Újköz utca 83. számú telek 622 m2 
(1790/12 hrsz) bruttó 150 ft/m2

Újköz utca 85. számú telek 632 m2 
(1790/13 hrsz) bruttó 150 ft/m2

Újkígyós Nagyközség Képviselő-testületének határozatai
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Újköz u. 54. számú telek 1.019 m2 
(1951 hrsz) bruttó 150 ft/m2

Újköz u. 56. számú telek 1.012 m2 
(1952 hrsz) bruttó 150 ft/m2

Dózsa Gy. utca 47. számú telek 
1.505 m2 (1406 hrsz) bruttó 800 ft/m2

Dózsa Gy. utca 49. számú telek  
6.231 m2 (1405 hrsz) bruttó 800 ft/m2

(az 1405 hrszú telket 6 db telekre 
osztja meg)

Wesselényi u. 23/1. számú telek  
1.680 m2 (1906 hrsz) bruttó 800 ft/m2

(az 1906 hrszú telket 2 db telekre 
osztja meg)

fő u. 29/3. számú telek 1.267 m2 
(349/3 hrsz) bruttó 800 ft/m2

További feltétel, hogy az értékesítés-
től számított 1 év elteltével a tulajdo-
nosnak érvényes építési engedéllyel kell 
rendelkeznie, és az önkormányzat elide-
genítési és terhelési tilalmat jegyeztet be 
a földhivatalnál.

Egyben a képviselő-testület hozzá-
járul, hogy az ingatlannal érintett épít-
kezéshez nyújtott banki hitelek kapcsán 
a bank követelését az önkormányzatot 
megelőzően érvényesíthesse.

amennyiben ezen feltételek valame-
lyike nem teljesül, az önkormányzat az 
eladási áron visszavásárolja az ingatlant. 

az értékesítésre vonatkozó felhívást 
a Kábeltévében, az Újkígyósi Önkor-
mányzati Értesítőben, a Csaba Tv-ben, 
a Gyula Tv-ben és a Békés megyei Hír-
lapban kell közzétenni. 

a képviselő-testület telekalakításra, 
valamint a hirdetmény közzétételére 
200.000 ft-ot biztosít a tartalékalap ter-
hére.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2007. november 20.

196/2007. (X. 15.) KT. határozat
(2008. évre vonatkozó belső ellenőr-

zési terv jóváhagyása tárgyában)
Újkígyós Nagyközség Önkormány-

zat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az önkormányzat 2008. évre vonatkozó 
belső ellenőrzési tervét a Pénzügyi Bi-
zottság javaslata szerint a melléklet alap-
ján jóváhagyja.

megbízza a jegyzőt, hogy a jóváha-
gyott ellenőrzési tervvel kapcsolatos in-
tézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Csatlós László jegyző
Határidő: értelem szerint

197/2007. (X. 15.) KT. határozat
(a háziorvosi praxis vegyes praxissá 

nyilvánítása tárgyában)
Újkígyós Nagyközség Önkormány-

zat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az Újkígyós 1-es számú háziorvosi kör-
zetet 2007. október 16-tól vegyes házi-
orvosi körzetté nyilvánítja.

megbízza a polgármestert az át-
minősítéssel kapcsolatos intézkedések 
megtételével.  

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

198/2007. (X. 15.) KT. határozat
(foglalkozás-egészségügyi szolgálta-

tás felülvizsgálata tárgyában)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dr. 
fodor és Társa foglalkozás-egészségügyi 
Bt.-vel az önkormányzat részére a foglal-
kozás-egészségügyi szolgáltatás végzésé-
re irányuló szerződést 2007. december 
31. napjával felmondja. Egyben a foglal-
kozás-egészségügyi szolgáltatás ellátásá-
val a Kígyós mED Bt.-t bízza meg. 

megbízza a polgármestert, hogy a 
szerződés felmondásával és az új szerző-
dés megkötésével kapcsolatos intézke-
déseket tegye meg, és a következő testü-
leti ülésen mutassa be.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2007. november 30.

199/2007. (X. 15.) KT. határozat
(a mezőőri szolgálat ellenőrzésével 

megbízott ad hoc bizottság ellenőrzési 
jegyzőkönyvének elfogadása tárgyában)

Újkígyós Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a mezőőri szolgálat működésének felül-
vizsgálatára létrehozott ad Hoc Bizott-
ság ellenőrzési jegyzőkönyvét az előter-
jesztésnek megfelelően elfogadja.

megbízza a polgármestert, hogy a 
jegyzőkönyv megállapításainak, javasla-
tainak teljesítése érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

200/2007. (X. 15.) KT. határozat
(az intézményeknél alkalmazott bér-

leti díjak felülvizsgálata tárgyában)
Újkígyós Nagyközség Önkormány-

zat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
bérbe adható intézményeknél alkalma-
zott bérleti díj meghatározás jogát fenn 
kívánja tartani.

Egyben megbízza a Pénzügyi osz-
tályvezetőt, hogy a soron következő 
testületi ülésre dolgozza ki a következő 
évre vonatkozó bérleti díj javaslatát.

Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi 
osztályvezető

Határidő: következő testületi ülés

201/2007. (X. 15.) KT. határozat
(Balogh Ferenc által bérelt 606 hrsz-

ú szántó bérleti díjával kapcsolatos ko-
rábbi döntés felülvizsgálata tárgyában)

Újkígyós Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a tulajdonában lévő és a Balogh ferenc 
újkígyósi lakos által bérelt 606 hrsz-ú 
szántóterületre vonatkozó bérleti szer-
ződést a gazdasági év végével meg kí-
vánja szüntetni, mivel az ingatlant 2008. 
évben pályázat keretében erdősíteni kí-
vánja.

megbízza a polgármestert, hogy a 
szerződés megszüntetéséről, a terület 
ésszerű hasznosításáról, valamint a pá-
lyázat benyújtásáról gondoskodjon. 

Pályázat sikertelensége esetén a to-
vábbi hasznosítás lehetőségéről előter-
jesztéssel éljen a képviselő-testület felé.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

202/2007. (X. 15.) KT. határozat
(lejárt határidejű határozatok tárgyában)
1. Újkígyós Nagyközség Önkormány-

zat Képviselő testülete
146/2007. (vIII. 27.), 148/2007. (IX. 10.), 
151/2007. (IX. 10.), 152/2007. (IX. 10.), 
156/2007. (IX. 10.), 157/2007. (IX. 10.), 
158/2007. (IX. 10.), 158/2007. (IX. 10.), 
159/2007. (IX. 10.), 160/2007. (IX. 10.), 
161/2007. (IX. 10.), 162/2007. (IX. 10.), 
164/2007. (IX. 10.), 165/2007. (IX. 10.), 
166/2007. (IX. 10.), 167/2007. (IX. 10.), 
168/2007. (IX. 21.) 169/2007. (IX. 28.), 
170/2007. (IX. 28.), 172/2007. (IX. 28.), 
173/2007. (IX. 28.), 175/2007. (IX. 28.), 
176/2007. (IX. 28.), 177/2007. (IX. 28.) 
határozatok végrehajtásáról szóló jelen-
tést elfogadja. 

2. a képviselő-testület a 166/2007. 
(IX. 10.) számú határozatáról szóló je-
lentést azzal fogadja el, hogy az ivóvíz 
hálózat önálló üzemeltetésére a vízmű 
Kft. vezetője által készítendő részletes 
költségkalkuláció megtárgyalására nem 
került sor, arról a későbbiekben kíván a 
testület tárgyalni. 

Felelős: Dr. Csatlós László jegyző
Határidő: értelem szerint

203/2007. (X. 30.) KT. határozat
(a geotermikus energia hasznosításá-

ra kiírandó tervpályázat tárgyában)
Újkígyós Nagyközség Önkormány-

zat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a geotermikus energia hasznosítási le-
hetőségeinek feltárására megvalósítha-
tósági tanulmány készítésére érdekében 
ajánlatokat kér.

a megvalósíthatósági tanulmányt a 
Nemzeti fejlesztési Ügynökség által a 
Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás 
támogatása megújuló energiaforrásból 
KEoP-2007-4.1. pályázatban foglalt elő-
írásoknak megfelelően – (az „Útmutató 
a „megvalósíthatósági tanulmány” el-
készítéséhez” című pályázati melléklet 
„a megvalósíthatósági tanulmánnyal 
szemben támasztott tartalmi követel-
mények” leírásnak megfelelően.) – úgy 
kell elkészíteni, hogy az tartalmazza az 
intézmények hőenergia ellátásának biz-
tosítását, a strandfürdő kiépítésének és 
hasznosításának lehetőségét, illetve a 
mezőgazdasági elsősorban kertészeti, 
üvegházas termelés hőenergia igényé-
nek kielégítését is.

megbízza a polgármestert a kiírással 
kapcsolatos intézkedések megtételével.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2007. november 15.

204/2007. (X. 30.) KT. határozat
(a „Medgyesegyháza–Újkígyós–Med-

gyesbodzás” szélessávú informatikai 
infrastruktúra fejlesztése tárgyú GVOP-
4.4.2.-05/1.-2005-12-0002/4.0 azonosí-
tási számú pályázat kapcsán az önkor-
mányzatok és jogi személyiségű társulá-
saik Európai Uniós fejlesztési pályázatai, 
saját forrás kiegészítéséhez benyújtandó 
pályázat lehetősége tárgyában)

Újkígyós Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a 145.000.000 ft összköltséggel 
rendelkező medgyesegyháza–Újkígyós–
medgyesbodzás szélessávú Informatika 
Infrastruktúra fejlesztése Beruházási 
Társulás által „medgyesegyháza–Újkí-
gyós–medgyesbodzás szélessávú Infor-
matika Infrastruktúra fejlesztése” elne-
vezésű projekthez az Újkígyós településre 
jutó saját forrást, vagyis 15.000.000 ft-ot  
2007. évre rendelkezésre bocsátja a 
következők szerint:

a 2007. évi költségvetés terhére: 
8.000.000 ft

Hitelből: 7.000.000 ft
Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

205/2007. (X. 30.) KT. határozat
(a Medgyesegyháza–Újkígyós–Med-

gyesbodzás Szélessávú Informatika Inf-
rastruktúra Fejlesztése Beruházási Tár-
sulás társulási megállapodása módosí-
tásának elfogadása tárgyában)

Újkígyós Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete úgy határoz, a 
medgyesegyháza–Újkígyós–medgyes-
bodzás szélessávú Informatika Infrast-
ruktúra fejlesztése Beruházási Társulás 
társulási megállapodását a következők 
szerint módosítja:

a megállapodás 4.3 pontja a követ-
kezőkkel egészül ki:

a társult önkormányzatok a fej-
lesztés közös megvalósításából kiváló 
önkormányzat(ok) saját forrás részének 
finanszírozását átvállalják.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

A képviselő-testület  
elkötelezett  

Újkígyós fásításában
Kommentár a 193/2007. (X. 15.) KT. 

határozathoz

Napjaink legjobban felkapott témái: 
a klímaváltozás, a globalizáció, a kör-
nyezetvédelem, az épített környezet ha-
tása az emberekre, közösségekre.

a legtöbb kérdésben az emberek úgy 
érzik, nem tehetnek semmit. Ez nem így 
van. Egyetlen esélyünk, ha amit megte-
hetünk, azt meg is tesszük. a jelenlegi 
testület is így gondolja, amit megte-
hetünk, azt tegyük is meg. Községünk 
arculatának, tereinknek, parkjainknak, 
utcáinknak formálását, élhetőbbé, kel-
lemesebbé és esztétikusabbá tételét a 
fák, növények ültetésével lehet a leg-
könnyebben elérni.

a testület ennek szellemében dön-
tött úgy, hogy a már kiültetett fák pót-
lására és az elöregedő, beteg fák helyére 
fásítást végez, ezzel megkezdi a szakmai 

és településfejlesztési elképzeléseknek 
megfelelőn tervezett, egységes fásítási 
programját. a testület célja, hogy tele-
pülésünkön minél több fa és növény ke-
rüljön elültetésre, ezzel is hozzájárulva a 
klímaváltozás és környezetkárosítás elle-
ni harchoz. sajnos nem csak a lakott te-
rületekről hiányoznak a fák, a termőföld 
újraosztásának egyetlen rossz velejárója 
volt a külterületi dűlőutak mellől és a 
táblák végéből eltűnt fasorok. a régi-új 
gazdák nem mindig mérték fel helyesen, 
hogy mit cselekednek, a fák kivágásá-
val sokszor maguknak is kárt okoztak.  
az eltűnt fasorok, kis erdők kedvezőtle-
nül befolyásolták az esők járását, lokális 
klíma alakulását, a szelek akadálynélküli 
száguldását, az eróziót, ami a termő ta-
lajréteg kopását jelenti. 

Ezt a folyamatot is érzékelve, a testü-
let a külterületek eltűnt fáinak pótlását is 
meg kívánja a tulajdonosok bevonásával 
oldani, biztosítva részükre az elülteten-
dő facsemetéket. a testület komolyan 
veszi a fásításból, környezetformálásból 
reá eső felelősségét azzal, hogy felhívja 

a lakosok figyelmét, hogy ez mindenki 
felelőssége is, ezért tegyük meg mind-
annyian, ki-ki amit megtehet. Csak így 
összefogva érhetünk el komoly, hosszan 
tartó eredményeket, amely a mi, a gyer-
mekeink és az utánunk jövő generációk-
nak ad lehetőséget az egészséges élettér 
továbbadására, megóvására.

Oláh Timót
alpolgármester

Megszépül  
az Iskola utcai játszótér

Kommentár a 189/2007. (X. 15.) KT. 
határozathoz

a képviselő- testület a játszóterek ál-
lapotát mérlegelve és az EU előírásának 
eleget téve elhatározta, hogy a 2007. évi 
költségvetéséből 2 millió forintot bizto-
sít játszótér fejlesztésre. az Iskola utcai 
játszótér környékén lakó gyermekek szü-
lei megkerestek több képviselőt, hogy a 
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gyerekek részére focizás céljára alakít-
sunk ki megfelelő teret. Ezen kérést és az 
egyéb körülményeket is figyelembe dön-
tött úgy a képviselő-testület, hogy ezt a 
játszóteret fogjuk először felújítani. a 
kérésnek gyorsan meg akartunk felelni, 
a műszaki csoport legyártotta a kapukat, 
és már csak fel kellett volna állítani, de 
a szomszédok ellenállása és a szabályok 
szigorodása miatt ez a megoldás végül 
nem valósulhatott meg. a 2 millió forint 
a költségvetésben rendelkezésre állt, 
a felhasználását, a játszótér átépítését 
a pályázati lehetőségek megjelenéséig 
halasztottuk, bízva abban, hogy a már 
meglévő 2 millió forinthoz támogatást 
szerezve több játszóteret sikerülhet át-
építeni. a pályázatok egyelőre nem biz-
tosítottak többletforrást, így az eredeti 
elhatározásunknak megfelelően döntöt-
tünk a felújításról. a játszótér átépítésé-
re, a telepítendő játékok beszerzésére a 
műszaki csoport 7 alternatívát vázolt a 
testület elé, a testület mérlegelve a lehe-
tőségeket, döntött. az előző határoza-
tának megfelelően a 2 millió forintból a 
szülők és a gyermekek kérésének megfe-
lelően egy, a szabályoknak megfelelően 
elkerített, focizásra alkalmas pályát ala-
kítunk ki, a fennmaradó összegből pedig 
szabadtérre alkalmas masszív játékokat 
telepítünk. a játszótér környezetét pi-
henésre, sétálásra alkalmas térré sze-
retnénk kialakítani a környéken lakók 
remélhető megelégedésére. a testület 
igen fontosnak tartja a játszóterek, köz-
területek fejlesztését, a továbbiakban is 
a lehetőségeink szerint szeretnénk foly-
tatni az elkezdett folyamatot. 

Oláh Timót
alpolgármester

A folyószámlahitellel nem  
adósítjuk el  

az önkormányzatot!
Kommentár a 181/2007. (X. 15.) KT. 

határozathoz

számos olyan pályázat került kiírás-
ra, melyeknél lehetőség van a Központi 
Költségvetésen belül létrehozott Önerő-
alapból – az önerő biztosításához – pá-
lyázat útján forrást igényelni. Ebben az 
esetben a pályázat elbírálás feltétele az, 
hogy a megpályázott önerő mennyisége 
ne álljon rendelkezésre a költségvetés-

ben, így ennek biztosítására hitel for-
májában kerüljön sor. Ebben az esetben 
a támogatási szerződés megkötéséhez 
szükség van a rendelkezésre álló önerő 
igazolására. az igazolásra sor kerülhet 
úgy is, hogy egy pénzintézet a forrás 
meglétét egy nyitva álló hitelkeret for-
májában adja meg. 

Ezért tartottuk szükségesnek úgyne-
vezett „forráshitelkeret” igénylését, mely 
a támogatási szerződés megkötéséhez 
szükséges forrásrendelkezésre-állási iga-
zolást közvetlenül a pénzintézet adja ki, 
ezzel lehetőség nyílik az önerőpályázat 
benyújtására.

Nem cél az önkormányzat ún. „el-
adósítása” ezért garanciaként beépítésre 
bekerült a határozatba, hogy a folyó-
számlahitel kizárólag fejlesztésre, beru-
házásra kerülhet felhasználásra. Erről a 
pénzügyi osztályvezetőnek kell gondos-
kodnia, vagyis biztosítani kell, hogy mű-
ködési kiadásra mindig rendelkezésre 
álljon megfelelő forrás. Ezzel a feszesebb 
pénzügyi gazdálkodás követelménye is 
megvalósul.

Domokos Zoltán
pénzügyi osztályvezető

Egy energetikai konferencia 
tanulságai

a harmadik ipari forradalmat hozhat-
ják el a klímavédelem miatt szükségessé 
váló fejlesztések – mondta Nagy Andor, 
az országgyűlés Környezetvédelmi Bi-
zottságának alelnöke. Olajos Péterrel, az 
Európa Parlament képviselőjével együtt 
ő volt a házigazdája a november 8-án 
Budapesten rendezett konferenciának, 
amelyen ezzel a témakörrel a megújuló 
energia szakértői, közgazdászok, banká-
rok és politikusok foglalkoztak.

az alternatív energiafelhasználás, a 
klímaváltozás a világpolitikában és az 
Európai Unióban az egyik legfontosabb 
kérdés. az aktuális európai uniós cél-
kitűzés az, hogy 2020-ra az energiafo-
gyasztás húsz százalékát megújuló forrá-
sokból fedezzék, noha magyarországon 
eddig még 1,5%-os energia-megtakarí-
tást sikerült így elérni. Emellett azért is 
időszerű egy jelentős változás, mivel az 
elmúlt 10 évben a gáz ára a lakossági 
kisfogyasztók számára közel 300%-kal 
növekedett, illetve a kőolaj- és földgáz-

mezők hamarosan kimerülnek, a tarta-
lékok elfogynak. „Éppen ezért hazánk-
nak sem lenne szabad lemaradnia erről 
a váltásról; azok az országok, amelyek 
ennek szükségességét idejében érzéke-
lik, profitálhatnak is a környezetvédelmi 
iparban előállított termékek világpiaci 
értékesítéséből, és így az évszázad nyer-
teseivé válnak” – mondta Nagy andor.

a szakemberek tájékoztatták a jelen-
lévőket arról, hogy milyen lehetőségek 
vannak az energiatakarékosságra: épü-
letek szakszerű hőszigetelése, megfele-
lő nyílászárók, a távfűtés, az alternatív 
hűtő-fűtő rendszerek, a nap- vagy a geo-
termikus energia, a megfelelően megvá-
lasztott világítás vagy a jó helyre telepí-
tett növénytakaró. 

Édes Zoltán, az Envitec Biogáz Kft. 
kereskedelmi igazgatója rámutatott, 
hogy a biogáz erőművekkel elektromos 
és hőenergiát, valamint értékes fermen-
tált trágyát állíthatnak elő olyan hulla-
dékból, melyek elhelyezése és ártalmat-
lanítása napi problémát jelent állattartó 
telepeken, vágóhidakon, élelmiszeripari 
üzemeknél, biodiesel és bioethanol üze-
mekben. magyarországon jelenleg Klá-
rafalván, illetve Kecskeméten működik 
biogáz erőmű, de a megrendelések szá-
ma rohamosan nő.

Unk Jánosné, a Pylon Kft. ügyveze-
tő igazgatója elmondta, hogy 2005-ben 
elkészült egy megújuló energia prog-
ram magyarország régióira külön-külön 
– köztük a dél-alföldi régióra, így Békés 
megyére is –, melynek elkészítése során 
a kistérségek, a települések kéréseit is 
beépítették a programba (az anyag átta-
nulmányozása alapján úgy tűnik, Újkí-
gyósnak sajnos nem volt kérése).

a geotermikus energia kapcsán Bo-
korovics Balázs, a Pannonplast elnöke is 
elmondta, hogy a cég új stratégiai irányt 
jelölt meg, mely szerint a Pannonplast 
fő tevékenységeként geotermikus ener-
giatermelő beruházásokat valósít meg 
a következő évek során. Eddig a mű-
anyagipar kiemelkedő résztvevőjeként 
tevékenykedő cég vezetősége a közel 
egy évig tartó, mélyreható elemzés el-
végzése után jutott erre a döntésre. az 
elemzés során figyelembe vette ma-
gyarország természetföldrajzi, geológi-
ai, hidrológiai, környezetvédelmi, mű-
szaki, gazdasági, szociológiai, ökológiai 
helyzetét, adottságait és sajátosságait. 
legfontosabb előnyként azt jelölte meg, 

hogy ez az alternatív energiahordozó 
nem igényel alapanyagot, így a meg-
térülési ideje is jóval kevesebb, mint a 
többinek.

Gyakorlati példával Nagy Sándor 
országgyűlési képviselő, Kistelek város 
polgármestere szolgált, aki a közintéz-
mények, illetve a nemrég megépített 
gyönyörű termálfürdő fűtését és hűtését 
oldotta meg a 2.036 m mélyről feltörő  
86 °C-os vízzel. Ehhez egy nagyobb be-
ruházásra volt szükség, nevezetesen: egy 
kút megfúrására, a hálózat kiépítésére és 
végül egy visszasajtoló kút megfúrására. 
a beruházás összköltsége 500 millió ft 
volt, ami 30%-os energia-megtakarítást 
eredményez a városnak. a megtérülési 
ideje 3 év.

Újkígyós szempontjából is nagyon 
fontosak ezek a tények, hiszen jelentős 
költségcsökkenésre, illetve a turiszti-
kai potenciál kihasználásával együtt 
jelentős bevételnövekedésre is lehetne 
számítani. a turisztikához hasonlóan a 
kertészetben is figyelemre méltó ered-
ményeket lehetne elérni. Kistelek (8.000 
lélekszám) felvirágoztatása mindenképp 
példaértékű lehet községünk számára.

Nagy Tiborné – Nagy Emese 
– Szebellédi Zoltán

Anyakönyvi hírek

Decembertől az Újkígyósi 
Önkormányzati Értesítő hasáb-
jain tájékoztatjuk a lakosságot a 
legfrissebb anyakönyvi hírekről 
(születés, házasságkötés, halál-
eset).

Erre csak abban az esetben 
lesz lehetőségünk, ha az érintett 
családtag(ok) hozzájárulnak a 
közléshez.

Ezért az érintetteknek egy 
nyilatkozatot szükséges kitöl-
teniük, melyeket a védőnők, az 
egyházközség munkatársai, illet-
ve a polgármesteri hivatal anya-
könyvvezető munkatársa bocsát 
rendelkezésükre.

a szerkesztőség kéri a lakos-
ságot, hogy ne vegyék tolakodás-
nak a felsorolt személyek kérését 
a nyilatkozat kitöltésével kapcso-
latban!

Utolsó lehetőség
a zöldhulladék ingyenes elszállítta-

tására ebben az évben utoljára novem-
ber 28-án, szerdán lesz lehetőség.

Kérjük a lakosságot, hogy a kötegelt 
vagy zsákba gyűjtött zöldhulladékot reg-
gel hét óráig helyezzék ki ingatlanjuk elé!

Tagdíj befizetés
a mozgáskorlátozottak Békés me-

gyei Egyesületének Kígyósi Csoport-
ja ezúton értesíti a szervezet tagságát, 
hogy 2007-ben még két alkalommal, no-
vember 20. (kedd) és december 4. (kedd) 
tartja fogadóóráját a művelődési házban, 
1300 – 1500 között. Egyúttal kéri mind-

azokat, akik még nem rendezték 2007. 
évi tagdíjukat, hogy a fenti időpontok 
valamelyikén tegyék azt meg!

Bronzérem az EB-ről
a dobogó harmadik fokára állhatott 

az Újkígyósi szabadidős sport Egyesület 
Kick-boksz szakosztályának verseny-
zője, Valach Péter, a november 6–11. 
között, a portugáliai vila Real De santo 
antonioban megrendezett Európa Baj-
nokságon. az egyesületet a semi contact 
kategória -57 kilogrammos versenyző-
jén kívül Rétlaki Renáta és Himler Ben-
ce képviselte még, akiknek a kontinens 
legjobbjaiból álló erős mezőnyben nem 
sikerült dobogós helyezést elérni.

KÉZILABDÁS BÁL 
2007. DECEMBER 8-ÁN 20.00 ÓRAKOR A SOPRONI SÖRÖZŐBEN.

A bál fővédnöke: Skaliczki László, a magyar férfi válogatott szövetségi kapitánya.
az újkígyósi női kézilabdacsapat újjáalakulásának 10. évfordulója alkalmá-

ból vacsorával egybekötött zenés-táncos mulatságot szervezünk, amelyre ezúton 
minden sportszeretőt, szimpatizánst, sportolót és családtagját szeretettel hívunk 
és várunk!

vacsorajegy: 1.200 ft, tombola: 100 ft
ELŐMÉRKŐZÉS: Az eseményt megelőzően 1730 órai kezdettel a jelenlegi 

csapat bemutató mérkőzést játszik a már nem (itt) játszó volt csapattagokkal a 
tornacsarnokban. Látható lesz a tornaterem avatására alakult női csapat, és a 
legkisebbek szivacskézilabda bemutatója.

Vacsorajegyek igényelhetők: december 6-ig
a Soproni Sörözőben vagy Ecker Józsefnénál (30/310-5391) 

és az általános iskola portáján (256 – 102).

MEGHÍVÓ
a Petőfi sándor művelődési Ház és Könyvtár 

december 11-én (kedd) 18 órától 

emlékestet tart 

Árpád fejedelem 
emléke előtt tisztelegve. 

a rendezvény szervezésében segítséget nyújtott Szőke István Atilla.

az ingyenes programon közreműködik 
Labos Anikó, Harangozó Imre, Keresztes Nagy Árpád, 

Pacsika László, Szőke István Atilla.

Helyszín: művelődési ház. 
a szervezők tisztelettel várják az érdeklődő újkígyósiakat és a más 

településről érkező kedves vendégeket.
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Falugyűlés
2007. szeptember 8-án a meghirdetés 

szerint tartottunk falugyűlést „a tele-
pülésközpont kialakításának lehetséges 
formája, különös tekintettel az új óvoda 
létesítésére” témakörben. a falugyűlé-
sen kb. 50–60-an jelentek meg, sajnos 
többnyire az óvodai ügyekben közvetle-
nül érintettek. a meghirdetett témakö-
rön kívül markánsan még a szélessávú 
internet beruházás kérdése vetődött fel. 
a jelenlévők a tervekkel kapcsolatban el-
lenvéleményt nem fogalmaztak meg.

Újjáalakul a „Kertészek Földje”
2007. szeptember 13-án medgye-

segyházán megalakult a „Kertészek 
földje” lEaDER Helyi Közösség 20 te-
lepülésről, 51 alapító taggal. Újkígyóst 
az üzleti szféra részéről a Gazdaszövet-

kezet (Bozó József), a civil szféra részéről 
az Ipolyi arnold Népfőiskola (Turovszki 
Krisztián), a közszféra részéről Újkígyós 
Nagyközség Önkormányzata (Szebellédi 
Zoltán) képviselte. azóta több, a meg-
alakuláshoz hozzátartozó ülésen vettünk 
részt. a megalakulási folyamat lezárult. 
Hamarosan remélhetőleg az is ki fog de-
rülni, hogy ez a helyi közösség megkap-
ja-e hivatalosan is ezt a „státuszt”. 

azt is azonban el kell mondani, hogy 
némileg „bezavar a képbe”, hogy tudo-
másunk van arról, hogy Újkígyósról a 
szomszédos alakuló helyi közösségbe is 
beregisztrált még eddig ismeretlen 1 ci-
vil szervezet és 2 vállalkozás, aminek az 
lett a következménye, hogy már nem a 
saját döntésünkön múlik, hogy melyik 
közösséghez fogunk tartozni, adott eset-
ben a „nyertes” vagy a „vesztes” közös-
ség része leszünk-e. Kíváncsian várjuk az 
Irányító Hatóság döntését, illetve majd 

azt, hogy mely szervezeteknek nem volt 
fontos egyeztetni pl. az önkormányzattal 
ebben a kérdésben.

Változás várható  
a Békés Megyei Vízművek 

működésben
2007. szeptember 26-án került sor 

Békéscsabán a Békés megyei vízmű-
vek zrt. részvényeseinek találkozójára. 
a tanácskozás fő témája a szervezet 
működési kérdéseinek, helyzetének 
bemutatása volt, illetve, hogy előké-
szítse egy későbbi, a részvényesek által 
hozandó döntéseket. a jövőre nézve 
több alternatíva közül a vezetés azt ja-
vasolja, hogy az árképzésben gondos-
kodni kellene a későbbi felújításokra 
tartalék keret képzéséről, illetve né-
hány eddigi működési gyakorlat meg-
változtatásáról.


