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„Böjt, ima és jótékonykodás”
Évről évre visszatérő szent időszak a 

negyvennapos nagyböjt. A negyve-
nes szám fontos a Szentírásban: negy-
ven napig zuhog az eső Noé idejében, 
előidézve a vízözönt; negyven napot ad 
Isten Jónás prófétán keresztül Ninive vá-
ros népének a megtérésre; Jézus negyven 

napig böjtölt a pusztában, s a keresztény 
szenthagyomány szerint negyven órát 
feküdt a sírban.

A böjt hamvazószerdával kezdődik, 
és a nagyszombat éjszakai feltámadá-
si szertartásig tart. Ez idő alatt a pén-
teki napokon kötelező hústilalom van, 
illetve tilos a hangos mulatságokon va-
ló részvétel. Ezért fontos figyelni arra, 
hogy farsangi mulatságot nagyböjtben 
ne tartsunk. A farsang vízkereszttől 
hamvazószerdáig tart. Ez után farsangi 
mulatságot tartani legalább olyan furcsa, 
mintha valaki húsvétra karácsonyfát dí-
szítene…

Azonban a nagyböjt lényege az, ami-
re Szentatyánk, XVI. Benedek pápa idei 
nagyböjti körlevelében felhívja a figyel-
met: böjt, ima és jótékonykodás. Ez a 
három együtt alkotja az igazi nagyböj-
töt. Ha bármelyik hiányzik, akkor a hús-
vétra való készületünk nem volna teljes.

Nagyböjt áhítatgyakorlatai közé tar-
tozik a keresztúti ájtatosság – Jézus ke-

resztútjának tizennégy állomásáról való 
elmélkedés, melynek képei minden ka-
tolikus templom falán körben megta-
lálhatók –, illetve a fájdalmas rózsafüzér 
végzése, amelyben Jézus és Szűz Mária 
szenvedéseit állítjuk lelki szemeink elé.

A böjt lényeges pontja a háromna-
pos lelkigyakorlat, a „triduum”, amikor 
egy vendég lelkipásztor mondja a prédi-
kációt és gyóntat – így megadva a lehe-
tőséget, hogy idegen papnál is lehessen 
szentgyónást végezni. Ezúttal is kérem 
a katolikus híveket, hogy éljenek ezzel a 
lehetőséggel. Az Anyaszentegyház pa-
rancsa így szól: „Évente gyónjál, és leg-
alább húsvéti időben áldozzál!” Ezért is 
kérem, hogy a nagyböjti lelkigyakorla-
ton igyekezzünk minél többen megje-
lenni, és a lelkünket a szentgyónásban 
megtisztítva készüljünk a húsvét szent 
ünnepére. Mindenkinek üdvös nagy-
böjti készületet kívánok!

Czank Gábor 
plébános

Mint sajnálattal tudomásul vettük, 
a tavalyi évben, a Hosszú utcán 

található egyik lakóház – melyben Ka-
ta Lászlóné és családja él – feltehetően 
az egyik elektromos készülék hibája mi-
att kiégett.

A nehéz helyzetbe került család sor-
sának segítésére példás összefogás kere-
kedett. Itt nemcsak azokra a pénzekre és 
egyéb tárgyi, fizikális segítségnyújtás-
ra kell gondolni, melyet a család kapott, 
hanem arra is, hogy az emberek és a kü-
lönféle szervezetek egy emberként áll-
tak a bajbajutottak mellé. Nehéz lenne 
felsorolni a segítséget nyújtókat, hiszen 
itt nem csak a segítség mértéke számít, 
sokkal fontosabb a tény, hogy a közös-
ségből sokan mozdultak meg – sok eset-
ben ismeretlenül –, hogy segítő karjukat 
nyújtsák. 

Azóta a lakóház felújítása már erő-
teljesen előrehaladt. Jelen pillanatban 
már csak a födém, a belső burkolás, a fű-
tésrendszer, valamint a fürdőszoba ki-
alakítása maradt hátra. Kata Lászlóné 

nyilatkozata szerint nyár elejére várják a 
felújítás befejezését. 

A család is kivette a részét a munká-
ban és az anyagi terhekben azzal is, hogy 
az egyik pénzintézettől több mint négy-
millió forintos kölcsönt vettek fel. 

A településről származó összes pénz-
beli támogatás összege megközelítőleg 
737 000 Ft volt. Nem tudunk minden-
kit felsorolni, akik támogatást adtak 
pénzben, építési anyagban vagy munká-
ban, azonban kiemelkedtek az Újkígyó-
sért Közalapítvány, a Római Katolikus 
Egyházközség, a Baptista Egyházkö-
zösség, Oláh Timót vállalkozó és az ön-
kormányzat.

A család kifejezte külön kérését, hogy 
mondjunk köszönetet minden jóérzésű 
embernek, aki együttérzésével támogat-
ta a családot.

Magam is megköszönöm Újkígyós 
lakosságának, hogy példát és embersé-
get mutatott!

Köszönjük!
Szebellédi Zoltán polgármester

Köszönet a példás segítségért!

Az Ezüstág gondozási Központ  
szakképzett ápolónőt  

keres  
gondozónői munkakörbe. 

Szakmai feltétel: ápolónői vagy szociális 
ápoló és gondozói oklevél.

Jelentkezéshez szükséges feltétel:  
önéletrajz, szakmai oklevél másolata.

Az elbírálás során a szakmai gyakorlat 
előnyt jelent. 

Bérezés: a közalkalmazotti bértábla  
szerint. 

Határidő: 2008. február 29.
Jelentkezni személyesen vagy írásban 

Vida Kláránál lehet:
„Ezüstág Gondozási Központ” 

5661 Újkígyós, Petőfi S. u. 26–28.
Tel.: 66/554-207, 20/986-9530

Nagyböjti lelkigyakorlat:

• Március 9., vasárnap
• Március 10., hétfő
• Március 11., kedd

Lelkigyakorlatos atya: 
Ft. Janes Zoltán  
csongrádi plébános

A szentmisék mindhárom este 18 óra-
kor kezdődnek, de a lelkigyakorlatos 
atya már fél 6-tól gyóntat. 

A misén a prédikációt mondja, s az-
után egész mise ideje alatt várja a 
gyónókat.
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Akik között járunk
UtcáiNK NéVAdói NyomáBAN

„Száz éve jöttél, vigasznak, csodának
És dicsőségnek, Komárom fia,
E kis hazának és a nagy világnak
Száz könyved egy új magyar biblia.” 

Juhász Gyula: Hódolat Jókainak

183 éve, 1825. február 18-án született a 
„nagy mesemondó”, Jókai Mór. Az egyik 
legismertebb és legolvasottabb magyar 
író napjainkban is. 

Elszegényedett nemesi családba szü-
letett. Iskoláit Komáromban és Po-
zsonyban végezte, az érettségit pedig 
Pápán tette le. Kecskeméten jogi vég-
zettséget, majd ügyvédi gyakorlatot 
szerzett, de első regényének, a Hétköz-
napoknak a sikere után csak az írással 
foglalkozott. Ekkor vált legjobb barátjá-
vá Petőfi Sándor. 

Tevékenyen részt vett az 1848–49-es 
forradalom- és szabadságharcban: köz-
reműködött a 12 pont megfogalmazá-
sában, nemzetőrnek állt, a Pesti Hírlap 
és az Esti Lapok hasábjain Habsburg-
ellenes írásokat publikált, küldöttségben 
járt a bécsi felkelőknél, és a hivatalos lap 
társszerkesztőjeként Debrecenbe is el-
kísérte a kormányt. 

1848-ban ismerte meg Laborfalvi 
Rózát, akit feleségül is vett.

A szabadságharc bukása után bujkál-
ni kényszerült, de 1849-ben – részben 
felesége közbenjárására – kegyelmet ka-
pott, és visszatérhetett otthonába. 

Az 1850-es években volt a legtermé-
kenyebb időszaka, ekkor hatalmas nép-
szerűségre tett szert. 1858-ban az MTA 
levelező tagja lett, majd a Kisfaludy Tár-
saságba is beválasztották. 1861-ben a 
politika felé is elmozdult, Siklós város 
képviselője lett. Közben különböző új-
ságokat is indított: Nagy Tükör, Üstökös 
című élclapokat és  a Hon folyóiratot. 

Az 1880-as években visszavonult, le-
mondott lapjai szerkesztéséről, csak a 
többször átalakult Magyar Nemzetnek 
maradt haláláig a névleges főszerkesz-
tője. 

1886-ban meghalt a felesége, ettől 
kezdve fogadott unokája házában élt. 

A közvélemény nagy felháborodással 
fogadta, hogy Jókai 1899-ben újra meg-
nősült. Feleségül vette az akkor 20 esz-
tendős Nagy Bellát. A számos támadás 
ellenére a pár jól élt, Jókai töretlen len-
dülettel írta regényeit. 

1904-ben, életének 79. évében hunyt 
el tüdőgyulladásban. 

Kosztolányi az „írás Herkulesének” ne-
vezte Jókai Mórt. Hatalmas életművet 
hagyott maga után. Rengeteg regényt, 
elbeszélést írt – csak a legismertebbek 
közül említve párat: A kőszívű ember fi-
ai, Fekete gyémántok, Egy magyar ná-
bob, Kárpáthy Zoltán stb. – melyek 
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt 
feledhetetlen szórakozást nyújtanak. 

Jókai Mór élete és munkássága

második feleségével, Nagy Bellával

A jövőben, ebben a rovatban bemutatjuk Újkígyós Nagyközség közterületeinek 
névadóit. A szerkesztőség szándéka szerint minden hónapban (születési/halá-
lozási évfordulóhoz kapcsolódva) röviden ismertetjük az ismert személyiségek 
életútját, alkotásait. Kérjük az olvasókat, tartsanak velünk újkígyósi sétáinkon!

A Széchenyi István 
Általános Iskola hírei

A Simonyi Zsigmond helyesírási 
verseny iskolai fordulója:

Negyedik évfolyam:
1. Harangozó Gréta
2. Krucsai Attila
3. Leszkó Diána

Matematikaverseny  
iskolai fordulója (alsó tagozat):
Második évfolyam:

1. Bak Balázs
2. Kovács Tibor
3.  Simon Dóra,  

Vozár Mercédesz
Harmadik évfolyam:

1. Sárik Julián
2. Skoperda Boglárka
3. Marton Szabolcs

Negyedik évfolyam:
1. Krucsai Attila
2. Harangozó Gábor
3. Almási László

Petőfi Sándor szavalóverseny 
(Pusztaföldvár):

1.  Harangozó Gréta  
(4. a osztály)

Szépolvasási verseny  
iskolai fordulója:

Ötödik-hatodik évfolyam:
1. Kiss Noémi (6. b)
2. Bodzsár Nóra (6. a)
3. Krucsai Ildikó (5. a)

Hetedik–nyolcadik évfolyam:
1. Harangozó Dóra (7. b)
2. Kása Árpád (8. a)
3. Gajdács Rebeka (8. b)

Területi forduló  
(Mezőhegyes):

Ötödik–hatodik évfolyam:
2. helyezés: Bodzsár Nóra

Hetedik–nyolcadik évfolyam:
2. helyezés: Harangozó Dóra
3. helyezés: Kása Árpád
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ÚJKÍGYÓS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
1/2008. (I. 22.) számú rendelete 

a települési szilárd hulladék hulladékkezelési  
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló  

többször módosított 3/2007. (I. 30.) számú  
önkormányzati rendelet módosításáról

Újkígyós Nagyközség Önkormányzata a 12/2007. (IV. 27.) 
számú és a 22/2007 (X. 16.) számú rendelettel módosított 
3/2007. (I. 30.) számú, a települési szilárd hulladék hulla-
dékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 
önkormányzati rendeletét (továbbiakban: önkormányzati ren-
delet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §
Az önkormányzati rendelet 6. § (4) pontjának szövege helyett 
az alábbi szöveg lép hatályba:
„Kérelemre, amennyiben az ingatlan tulajdonosának szociális 
helyzete indokolja – külön önkormányzati rendelet alapján – a 
szolgáltatás díját, vagy annak egy részét az önkormányzat átvál-
lalhatja, valamint a polgármester döntési jogkörében a 60 évet be-
töltött egyedülálló személy, valamint azon házaspárok (és együtt 
élők), akik mindketten betöltötték a 65. évet, és akikkel  közös ház-
tartásban életvitelszerűen más személy nem tartózkodik, kü-
lön kérelemre 80 l-es hulladékgyűjtő edényt igényelhet csökkentett 
közszolgáltatási díj megfizetése mellett.”

2. §
Az önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyett e ren-
delet 1. számú melléklete lép hatályba.

3. §
E rendelet 2008. február 1. napján lép hatályba, rendelkezé-
seit e naptól kell alkalmazni.

Záradék:  Megalkotta Újkígyós Nagyközség Képviselő- 
testülete 2008. január 21-én megtartott ülésén. 

Kihirdetve:  Újkígyós Nagyközség hirdetőtábláján  
2008. január 22-én. 

1. számú melléklet
A szilárdhulladék-gazdálkodási közszolgáltatás 2008. évi díja 

2008. február 1-től 2008. december 31-ig

Lakásonként 1 db 120 l-es kommunálishulladék-gyűjtő edény, 
heti 1 ürítéssel (összesen évi 52 ürítés)
 162,50 Ft + áfa /ürítés 
 704,20 Ft + áfa/hó/lakás
 2112,50 Ft + áfa/negyedév/lakás
 8450 Ft + áfa/év/lakás
Lakásonként 1 db 80 l-es kommunálishulladék-gyűjtő edény, 
heti 1 ürítéssel (összesen évi 52 ürítés)
 141,70 Ft + áfa /ürítés  
 613,90 Ft + áfa/hó/lakás
 1841,70 Ft + áfa/negyedév/lakás
 7366,70 Ft + áfa/év/lakás

120 literes TAPPE-logós zsák ürítése 162,50 Ft + áfa (mely 
összeg a zsák megvásárlásával van megfizetve). Közszolgáltató 
a 4. § (7) bekezdés szerint kihelyezett 1100 l-es hulladékgyűj-
tők ürítéséért külön díjat nem számol fel.

ÚJKÍGYÓS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
2/2008. (I. 22.) számú rendelete 

az egyes szociális ellátásokról  
és az intézményi térítési díjakról szóló  

1/2007. (I. 30.) számú  
önkormányzati rendelet módosításáról

Újkígyós Nagyközség Önkormányzata a 21/2007. (X. 16.) 
számú és a 29/2007. (XII. 18.) számú rendelettel módosí-
tott 1/2007. (I. 30.) számú, az egyes szociális ellátásokról és 
az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendele-
tét (továbbiakban: önkormányzati rendelet) az alábbiak sze-
rint módosítja:

1. §
Az önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyett e ren-
delet 1. számú melléklete lép hatályba.

2. §
E rendelet 2008. február 1. napján lép hatályba, rendelkezé-
seit e naptól kell alkalmazni.

Záradék:  Megalkotta Újkígyós Nagyközség Képviselő- 
testülete 2008. január 21-én megtartott ülésén.

Kihirdetve:  Újkígyós Nagyközség hirdetőtábláján  
2008. január 22-én.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézmé-
nyi térítési díjának mértékét a képviselő-testület az alábbiak-
ban határozza meg:

1. számú melléklet
1.)  étkezés esetén az étkezés intézményi térítési díja: 

 415 Ft /adag
2.)  étkezés kiszállítással: 

 415 Ft + 50 Ft = 465 Ft/adag
3.)  Szociális étkeztetés szociálisan rászorult,  

új (2008. 01. 01.) belépő esetén: 
 210 Ft /adag

4.)  Szociális étkeztetés szociális rászorult részére  
ételkiszállítással:

 210 Ft + 50 Ft = 260 Ft/adag
5.)  A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:
 500 Ft/óra
6.)  Házi segítségnyújtás szociálisan rászorult,  

új (2008. 01. 01.) belépő esetén:
 415 Ft/óra
7.)  Nappali ellátást nyújtó intézmény (idősek klubja) 

esetében az intézményi térítési díj:
 (reggeli, ebéd) 497 Ft/nap 
 415 Ft/ebéd
8.)  „Ezüstág” idősek otthona, gondozottak térítési díja:
 1900 Ft/nap
 57 000 Ft/hó

A térítési díjakra az áfatörvény 85. § (1) f–i pontjai az irány-
adók.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, több-
ször módosított 1993. évi III. törvény és a 29/1993. (II. 17.) 
kormányrendelet figyelembevételével az intézmény vezetője 
állapítja meg a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét.
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HATÁROZATOK

Újkígyós Nagyközség  
Közoktatási Esélyegyenlőségi Terve

2/2008. (i. 21.) számú Kt-határozat
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Újkígyós Nagyközség Közoktatási Esélyegyen-
lőségi Tervét a tervezetnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

Központi óvoda és bölcsőde építésére  
beadandó pályázat

1/2008. (i. 21.) számú Kt-határozat
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a központi óvoda és böl-

csőde építésére pályázatot nyújt be a DAOP-2007-4.2.1/2F 
kiírás pályázati forrásának elnyerésére.

A képviselő-testület a projekt elszámolható költségére bruttó 
222 216 702 Ft-ot fogad el mint beruházási költséget.

A pályázaton 199 995 032 Ft vissza nem térítendő támoga-
tást igényel. 

A projekt megvalósításához szükséges 22 221 670 Ft-ot saját 
forrásból biztosítja a 2008. évi költségvetés terhére.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges in-
tézkedések megtételével és a pályázat benyújtásával. 

Felelős:  Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2008. január 28.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatójának  

2007. évi szakmai beszámolója
4/2008. (i. 21.) számú Kt-határozat
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatójának 2007. évi szakmai beszámolóját elfogadja, 
egyben határozatában rögzíti, hogy az intézményvezető 
minden évben november 15-ig készítse elő a következő év-
re vonatkozó programtervet.

Felelős: Szamosvári Zsolt intézményvezető
Határidő: értelem szerint

Az önkormányzati kisbusz biztosítása  
szociális feladatok végzésére

7/2008. (i. 21.) számú Kt-határozat
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Volkswa-
gen típusú, FGT-399 forgalmi rendszámú kisbuszt első-
sorban az Ezüstág Gondozási Központ feladatellátására 
2008. január 22-től biztosítja azzal, hogy a gépjármű sza-
bad kapacitásának terhére egyéb önkormányzati feladatok-
ra is igénybe vehető. 

Megbízza a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy az önkormány-
zatnál jelentkező szállítási feladatok figyelembevételével, 
árajánlatokkal együtt tegyen javaslatot egy új gépjármű be-
szerzésére. 

Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető    
Határidő: 2008. március 17.

Az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó  
nyersanyagnormák megállapítása, az intézményekben  

alkalmazottak, valamint a külső személyek által 
fizetendő térítési díjak megállapítása

3/2008. (i. 21.) számú képviselő-testületi határozat
1.  A képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg az 

élelmezési tevékenységet folytató intézményekben alkal-
mazandó nettó NYERSANYAGNORMÁT:

Bölcsődei gyermekek 242 Ft
Bölcsődei alkalmazottak (ebéd)  224 Ft
Óvodában óvodások részére (egész napos ellátás) 242 Ft
Óvodai alkalmazottak részére 224 Ft
Általános iskolai tanulók 294 Ft
Menzát igénybe vevő tanulók 208 Ft
Konyhai alkalmazottak 294 Ft
Szociális étkeztetést igénybe vevők 210 Ft
Gondozási központ alkalmazottai  276 Ft
Idősek klubjában étkezők részére (napi kétszeri) 276 Ft
Idősek klubjában étkezők részére (napi egyszeri) 210 Ft
Általános iskolai és napközi otthonos nevelők 231 Ft
Önkormányzati dolgozók 231 Ft
Ezüstág idősek otthona gondozottai 546 Ft
Ezüstág idősek otthona alkalmazottai (napi egyszeri) 231 Ft
Ezüstág idősek otthona alkalmazottai (teljes ellátás) 546 Ft
Külső személyek részére 240 Ft
2.  A képviselő-testület a megállapított nyersanyagnorma és 

rezsiköltség alapján az alábbi nettó TÉRÍTÉSI DÍJAT 
állapítja meg:

  Nyersanyagnorma Rezsi Nettó
 (Ft) (Ft) (Ft)
Bölcsődei alkalmazottak 224 205 429
Óvodai alkalmazottak 224 205 429
Gondozási központ alk. 276 221 497
Általános iskolai nevelők 231 205 436
Konyhai alkalmazottak 294 221 515
Önkormányzat dolgozói 231 205 436
Ezüstág idősek otthona 

dolgozói (8 ó.) 231 205 436
Idősek klubjában étkezők (1x) 210 205 415
Idősek klubjában étkezők (2x) 276 221 497
Ezüstág idősek otthona  

dolgozói (12 ó.) 546 221 767
Külső személyek részére 240 221 461
Ezüstág lakói  546 244 790
3. A gondozási központ étkezési díja
 Jövedelem térítési díj
 0–28 500 Ft 0 Ft
 28 501–35 000 Ft 210 Ft
 35 001–46 121 Ft 50% (208–249 Ft) 
 46 122–48 834 Ft 70% (292–348 Ft) 
 48 835–54 260 Ft 90% (374–447 Ft) 
 54 261–  100%
A képviselő-testület felkéri az érintett intézmények vezető-
it, hogy ezen határozatban foglalt díjakat 2008. február 1. 
napjától alkalmazzák.
Felelős:  a határozat közlésére  

Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő:  a határozat közlése azonnal, alkalmazás  

2008. február 1.
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Az egészségügyi intézmények  
ellátási területének módosítása

5/2008. (i. 21.) számú Kt-határozat
A képviselő-testület a 169/2007. (IX. 28.) számú képviselő-

testületi határozatát módosítja oly módon, hogy a jövőben 
a település a csecsemő- és gyermekgyógyászati ellátás te-
kintetében is a békéscsabai Réthy Pál-kórház ellátási terü-
letéhez kíván tartozni. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2008. január 31.

Aditus Kft.-vel megkötendő szerződés jóváhagyása
6/2008. (i. 21.) számú Kt-határozat
A képviselő-testület úgy dönt, hogy az ADITUS Tanácsadó 

és Szolgáltató Kft.-vel (1055 Budapest, Balassi Bálint u. 
19.) tanácsadói munka végzésére a mellékletnek megfele-
lően 2008. december 31-ig megköti a szerződést. A tanács-
adói munka díjazására a fedezetet 2008. évi költségvetésébe 
betervezi. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a 
szerződés megkötésével.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2008. január 25.

A köztisztviselők teljesítménykövetelményének  
alapját képező kiemelt célok meghatározása  

2008. évre
8/2008. (i. 21.) számú Kt-határozat
A képviselő-testület a polgármesteri hivatal köztisztviselői ré-

szére 2008. évre vonatkozóan a teljesítménykövetelmény 
alapját képező kiemelt célokat a mellékletben foglaltak 
szerint határozza meg.

Felelős:   Szebellédi Zoltán polgármester 
dr. Csatlós László jegyző

Határidő: értelem szerint

A mellékletben szereplő, a teljesítménykövetelmény alapját  
képező kiemelt célok:

i.  A képviselő-testület, az önkormányzat működéséhez, 
gazdálkodásához, valamint az önkormányzati gazdálko-
dási feladatok ellátásához kapcsolódó kiemelt célok:

1.  Az elnyert pályázatok megvalósítása 2008. évre ütemezett 
feladatainak teljes körű megvalósítása.

2.  Az önkormányzat gazdálkodásában a forrásszerzési és meg-
takarítási lehetőség folyamatos keresése és feltárása. 

3.  Az adózási morál javítása és a kintlévőségek csökkentése 
érdekében hatékony intézkedések kidolgozása és végrehaj-
tása.

4.  Folyamatosan nagy hangsúlyt kell fektetni a helyi ren-
deletek jogharmonizációjára, aktualizálására és a nem 
szabályozott életviszonyok szükség szerinti rendeleti szabá-
lyozására.  

5.  Fontos feladat a települési lakókörnyezet fejlesztése, a köz-
parkok, közterek állapotának fenntartása és javítása, télen 
a közterületek ütemezett csúszásmentesítése. Gondoskod-
ni kell a lakosság körében a lakóház előtti utcafronton lé-
vő közterület gondozásának végrehajtatásáról, a közterület 

szabály szerinti használatáról, különös tekintettel a növény-
zet gondozására és a járdák síkosságmentesítésére.

6.  A településen – a lehetőségekhez mérten – járdák, utak fel-
újítása, járdák építése, a még le nem aszfaltozott utak lehe-
tőség szerinti pormentesítése.

7.  Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása 
során a gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása a cél-
szerűségi, hatékonysági és takarékossági szempontok alap-
ján. Különös figyelmet kell fordítani a pályázati források 
biztosítása esetén a költségvetési egyensúly fenntartására.

8.  A képviselő-testület munkájának elősegítése, döntéseinek 
pontos, szakszerű, határidőn belüli végrehajtása.

9.  A bizottságok munkájának segítése, a széles körű előkészítő 
munka jogi, szakmai feltételeinek megteremtése. A bizott-
sági munka dokumentálásának végrehajtása.

10.  Az önkormányzati vagyongazdálkodás során kiemelt fi-
gyelmet kell fordítani a vagyontárgyak megóvására, a nem 
használt, feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítésére és 
leselejtezésére. 

ii.  A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztvise-
lőknek az államigazgatási ügyek döntésre való előkészí-
téséhez és végrehajtásához, valamint hivatali ügyintézés 
ellátásához kapcsolódó kiemelt célok:

11.  Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a polgármesteri hi-
vatal átszervezése kapcsán – a feladatellátás hatékonysá-
gának növelése érdekében – a szervezeti és feladatellátási 
átalakítások szükségességét. El kell végezni a vonatkozó 
szabályzatok felülvizsgálatát.

12.  Biztosítani kell az ügyfélfogadás zavartalan működését, a 
polgárbarát és szolgáltató közigazgatást annak érdekében, 
hogy növekedjen az ügyfelek elégedettsége, az ügyinté-
zésbe vetett bizalma.

13.  A köztisztviselő munkája, döntései során érvényesüljön 
az objektivitás, a fegyelmezettség, a hatályos jogszabályok 
maradéktalan betartása, betartatása.

14.  Minden köztisztviselő fokozott gondot fordítson a mun-
kaköréhez tartozó feladatok pontos, precíz és határidőben 
történő elintézésére.

15.  Kiemelt fontosságú a rendszeresen és nagymértékben vál-
tozó jogi háttér és különböző nyilvántartási rendszerek fi-
gyelemmel kísérése.

16.  A köztisztviselőknek hatékonyan kell együttműködni a ci-
vil szervezetekkel, sportegyesületekkel és társhatóságokkal.

17.  Az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása és 
ezek értékelése.

Az Újkígyósi Önkormányzati Értesítő 
szerkesztőbizottsága személyi összetételének  

módosítása
9/2008. (i. 21.) számú Kt-határozat
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Újkígyósi Önkormányzati Értesítő szerkesz-
tőbizottságába tagként 2008. február 1-től Oláh Timót al-
polgármestert delegálja.

Megbízza a polgármestert a változás átvezetéséhez szükséges 
intézkedések megtételével.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2008. február 1.
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A széles sávú informatikai hálózat  
üzemeltetésének kérdése

10/2008. (i. 21.) számú Kt-határozat
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – 

visszavonva a 209/2007. (XI. 15.) számú KT-határozat  
2. pontját – hozzájárul ahhoz, hogy a „Medgyesegyháza–
Újkígyós–Medgyesbodzás széles sávú informatika infra- 
struktúrafejlesztése” című pályázat keretén belül megva-
lósuló informatikai hálózat üzemeltetése érdekében az 
üzemeltető közbeszerzési eljárás keretén belül kerüljön ki-
választásra a Medgyesegyháza–Újkígyós–Medgyesbodzás 
Széles Sávú Informatika Infrastruktúra Fejlesztési Beru-
házási Társulásban részt vevő települések által megadott 
feltételek szerint.

Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fel-
hatalmazza a társulást, hogy a közbeszerzési eljárás lefoly-
tatására árajánlatokat kérjen be, és ezek alapján válassza ki 
a közbeszerzési tanácsadót. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint 

Az önkormányzati területek  
határozatlan ideig történő, ellenszolgáltatás  

nélküli használata
12/2008. (i. 21.) számú Kt-határozat
Újkígyós Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

1403, 1402, 1401, 1370 helyrajzi számú ingatlanok tulajdo-
nosaival szerződést köt az önkormányzati területek határo-
zatlan ideig történő, ellenszolgáltatás nélküli használatáról 
azzal, hogy amennyiben az önkormányzatnak a területre 
szüksége van, akkor a használónak ellenszolgáltatás és kár-
talanítási igény nélkül a területen lévő felépítmények eltá-
volításával birtokba kell adnia azt az önkormányzat részére. 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére azzal, hogy arról a szerződések 
megkötését követő ülésen számoljon be.

A képviselő-testület úgy dönt, hogy a rendezési terv esetle-
ges módosításaihoz kapcsolódóan megteremti a lehetősé-
gét annak, hogy a használók a későbbiek folyamán a bérelt 
(használt) területeket esetlegesen tulajdonukba megsze-
rezhessék.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2008. február 28.

Beszámoló az egészségügyi és szociális  
bizottság által átruházott hatáskörben hozott 

döntésekről
13/2008. (i. 21.) számú Kt-határozat
Újkígyós Nagyközség Képviselő-testülete az egészségügyi és 

szociális bizottság által – átruházott hatáskörben – hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő: azonnal

Beszámoló a polgármester által  
átruházott hatáskörben hozott döntésekről

14/2008. (i. 21.) számú Kt-határozat
Újkígyós Nagyközség Képviselő-testülete a polgármester ál-

tal – átruházott hatáskörben – hozott döntésekről szóló 
beszámolót elfogadja.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő: azonnal

Építési telkek értékesítése
16/2008. (i. 21.) számú Kt-határozat
1.)  A képviselő-testület 195/2007. (X. 15.) számú határozatá-

val kiírt pályázatát lezártnak tekinti.
2.)  A képviselő-testület úgy dönt, hogy a következő építési 

ingatlanokat az alább meghatározott, minimumban meg-
határozott eladási árral, négyéves beépítési kötelezettség-
gel pályázat útján értékesíti:

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

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

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

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

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

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

Újköz utca 54.  1019 m2 (1951 hrsz.)  bruttó 150 Ft/m2 
számú telek

Újköz utca 56.  1012 m2 (1952 hrsz.)   bruttó 150 Ft/m2 
számú telek

Fő utca 29/3.  1267 m2 (349/3 hrsz.)   bruttó 800 Ft/m2 
számú telek

További feltétel, hogy az értékesítéstől számított egy év el-
teltével a tulajdonosnak érvényes építési engedéllyel kell 
rendelkeznie, és az önkormányzat elidegenítési és terhelési 
tilalmat jegyeztet be a földhivatalnál.

Egyben a képviselő-testület hozzájárul, hogy az ingatlannal 
érintett építkezéshez nyújtott banki hitelek kapcsán a bank 
követelését az önkormányzatot megelőzően érvényesíthesse.

Amennyiben ezen feltételek valamelyike nem teljesül, az ön-
kormányzat az eladási áron visszavásárolja az ingatlant. 

Az értékesítésre vonatkozó felhívást a kábeltévében, az ön-
kormányzati értesítőben, a Csaba Tv-ben, a Gyula Tv-ben 
és a Békés Megyei Hírlapban kell közzétenni.

A hirdetményben szerepeltetni kell, hogy a vételi ajánlatok 
beadási határideje 2008. március 12. 10 óra, valamint azt, 
hogy az ajánlatokat zárt borítékban kell eljuttatni a polgár-
mesteri hivatal műszaki csoportjához.  

A képviselő-testület a Dózsa Gy. utca 47., 49. szám (1406, 
1405 hrsz.) alatti ingatlant 5 db, minimum 1500 m2/db 
méretű építési telekre ossza meg úgy, hogy kettő db telek az 
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Újköz utcára, három db telek a Dózsa Gy. utcára nézzen. A 
kialakult új telkek sorsáról a képviselő-testület a későbbiek 
folyamán fog dönteni.

 
A képviselő-testület telekalakításra, valamint a hirdetmény 

közzétételére 200 000 Ft-ot biztosít a tartalékalap terhére.  

A képviselő-testület bízza meg a polgármestert a szükséges in-
tézkedések megtételével, azzal hogy a beérkezett vételi aján-
latokat terjessze a képviselő-testület elé a márciusi ülésen.  

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2008. március 31.

„Mindenki ebédel 2008.”
17/2008. (i. 21.) számú Kt-határozat
A képviselő-testület úgy dönt, hogy 20 szegény sorban élő 

óvodás, illetve általános iskolás korú gyermekek ellátására 
pályázatot nyújt be a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz, 
,,Mindenki ebédel 2008.” címmel. 

A pályázat benyújtásához szükséges saját erő 150 000 Ft (a 
pályázat 10%-a), melyet a képviselő-testület a 2008. évi 
költségvetésében biztosít.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Anyakönyvi hírek
SzületéSek:

Kovács-Kulcsár Ákos, született: Békéscsaba, 2008. január 9., 
édesanyja neve: Kulcsár Katalin, édesapja neve: Kovács 
Ákos, lakóhelye: Újkígyós, Petőfi u. 90. Születési tömege: 
3160 g, hossza: 50 cm.

Zsilák-Urbán Balázs, született: Békéscsaba, 2008. január 13. 
7 óra 10 perckor, édesanyja neve: Molnár Beáta, édesap-
ja neve: Zsilák-Urbán Zsolt, lakóhelye: Újkígyós, Kis u. 16. 
Születési tömege: 2670 g, hossza: 50 cm.

Gyöngyösi Jázmin, született: Gyula, 2008. január 22., 
édesanyja neve: Bimbó Ildikó, édesapja neve: Gyöngyösi 
György, lakóhelye: Újkígyós, Hosszú u. 51.   
Születési tömege: 3410 g, hossza: 52 cm.

Tóth Szilvia Anita, született: Gyula, 2008. január 24., édes-
anyja neve: Rajeczki Anita, édesapja neve: Tóth Sándor,  
lakóhelye: Újkígyós, Széchenyi u. 1/2.

Börcsök Áron, született: Békéscsaba, 2008. január 26. 4 óra 
10 perckor, édesanyja neve: Harangozó Csilla, édesapja ne-
ve: Börcsök Zoltán, lakóhelye: Újkígyós, Széchenyi u. 25/1. 
Születési tömege: 3520 g, hossza: 52 cm, hajszíne: fekete.

Szabó Bernadett, született: Békéscsaba, 2008. január 28., 
édesanyja neve: Becsei Bernadett, édesapja neve: Szabó 
Zoltán, lakóhelye: Újkígyós, Hosszú u. 4.

HaláleSetek:
Susán Mátyásné Tóth Ágnes, született: 1917. április 12.,  

meghalt: Budapest, 2008. január 3., volt budapesti lakos.
Kovács Jánosné Domonkos Marietta, született: 1954. feb-

ruár 11., meghalt: 2008. január 3., volt Újkígyós, Radnóti 
u. 1/1. szám alatti lakos.

Czira Gáborné Rákóczi Katalin, született: 1912. május 7., 
meghalt: Újkígyós, 2008. január 11., volt Újkígyós, Petőfi 
u. 10. szám alatti  lakos.

Czira Gáborné Bacsa Terézia, született: 1935. szeptember 
29., meghalt: Békéscsaba, 2008. január 17., volt Újkígyós, 
Munkácsy u. 4. szám alatti lakos.

Volent György, született: 1921. március 19., meghalt: Bé-
késcsaba, 2008. február 1., volt békéscsabai lakos.

Nagy Józsefné Szudák Viktória, született: 1918. december 
8., meghalt: Újkígyós, 2008. február 2., volt Újkígyós, Pe-
tőfi u. 72. szám alatti lakos.

Katona Mihály, született: 1922. január 14., meghalt: Újkí-
gyós, 2008. február 3., volt Újkígyós, Madách u. 2. szám 
alatti lakos.

Lengyel János, született: 1948. december 23., meghalt: 
Gyula, 2008. február 5., volt muronyi lakos.

A GAZdAKöR pROGRAmjAi  
február 14-től március 20-ig

FEbruár 14-én:
Mezőgazdasági erő- és munkagép-vásárlási lehetősé-
gek a Kasz-Coop Kft.-nél, tájékoztató a 2008. évben 
várható géptámogatásokról.
Előadó: a Kasz-Coop Kft. képviselője.

FEbruár 21-én:
Kukorica-, napraforgó-vetőmagvak a Pioneertól,  
növényvédelmi lehetőségek a Duponttól.
Előadók: a Pioneer és a Dupont szakemberei.

FEbruár 28-án:
A Monsantó Kft. vetőmagajánlata, legújabb fajták  
termelési eredményei.
Előadó: Viszkok Mihály, a Monsantó képviselője.

Március 6-án:
A Nunhems zöldségfajtáinak és termesztési  
technológiák ismertetése.

Március 13-án:
Az Orosco Kft. zöldségvetőmag-ajánlata.
Előadó: Balogh Zoltán Gergely.

Március 20-án:
Agrártámogatások a 2008. évben, várható változások 
2009-től, áttérés a SPS-re.
Előadó: Bényei Gábor.

Az előadások minden hét csütörtökén 19 órakor  
kezdődnek a Gazdakör Kossuth utcai székházában.
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TELEKÉRTÉKESÍTÉSI 
 HIRDETMÉNY

Újkígyós Nagyközség  
Önkormányzata  

értékesítésre meghirdeti  
az alábbi  

építési telkeit:
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

Újköz utca 54. számú telek 
1019 m2 (1951 hrsz.)  bruttó 150 Ft/m2

Újköz utca 56. számú telek 
1012 m2 (1952 hrsz.)  bruttó 150 Ft/m2

Fő utca 29/3. számú telek 
1267 m2 (349/3 hrsz.)  bruttó 800 Ft/m2

További feltétel, hogy az értékesítéstől 
számított 1 év elteltével a tulajdonos-
nak érvényes építési engedéllyel kell 
rendelkeznie, és az önkormányzat elide-
genítési és terhelési tilalmat jegyeztet 
be a földhivatalnál.

Egyben a képviselő-testület hozzájárul, 
hogy az ingatlannal érintett építkezés-
hez nyújtott banki hitelek kapcsán a 
bank követelését az önkormányzatot 
megelőzően érvényesíthesse.

Amennyiben ezen feltételek valamelyike 
nem teljesül, az önkormányzat az eladá-
si áron visszavásárolja az ingatlant.

Az önkormányzat a meghatározott mini-
mum vételi ár alatti ajánlatokat érvény-
telennek tekinti. 

A vételi ajánlatok beadási határideje: 
2008. március 12-én 1000 óra.

Az ajánlatokat zárt borítékban kell eljut-
tatni a polgármesteri hivatal műszaki 
csoportjához. A borítékon fel kell tün-
tetni, hogy „Telekvételi ajánlat”.

Érdeklődni lehet  
Berki László műszaki csoportvezetőnél  
a 30/283-4769-es telefonszámon.

Az előző számból technikai okok mi-
att sajnálatos módon kimaradt egy 
kommentár. Az alábbiakban mind a 
határozatot, mind az említett magya-
rázatot közöljük. Az érintettől és az 
olvasóktól elnézést kérünk!  

A szerkesztőség

Sportreferensi megbízás lehetősége
251/2007. (Xii. 17.) Kt-határozat:
1.  Újkígyós Nagyközség Képviselő-testü-

lete az önkormányzati sportfeladatok 
koordinálására sportreferensi megbí-
zást hoz létre 2008. január 1-től 2008. 
december 31-ig határozott időre.

2.  A képviselő-testület a sportreferensi 
feladat ellátásával Buday György kép-
viselőt bízza meg az előterjesztés mel-
lékletét képző feladatellátási megbízás 
szerint.

3.  A képviselő-testület a sportreferen-
si tevékenység végzéséhez 600 000 Ft 
mértékig költségelszámolás alapján 
megtéríthető költségtérítést biztosít a 
2008. évi költségvetés terhére.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2008. december 31.

Újkígyóson szinte nincs olyan csa-
lád, amely ne volna akár a közel-

múlt, akár a jelen időben is kapcsolatban 
a sporttal, hiszen országosan is elismert 
sporthagyományaink mindig is az új-
kígyósi fiatalok széles sportolói bázisán 
alakultak ki.

A rendszerváltás után az Újkígyó-
si Aranykalász TSZ SE két részre esett 
szét, majd rövidesen még további egye-
sületek alakultak, így jelenleg Újkígyó-
son a község honlapja szerint tíz, de 
jogi értelemben is nyolc sportegyesü-
letként bejegyzett társadalmi szervezet 
van, amelyből hat önkormányzati tá-
mogatással működik. 

Ezek a tények már önmagukban is 
felvetik a képviselő-testület részéről azt 
az igényt, hogy a szerteágazó tevékeny-
ségeket koordinálja. Az önkormányzat 
költségvetésében a civil szervezeteknek 

nyújtott közvetlen támogatási összeg 
90%-át a sporttámogatásokra fordítja, 
amely bruttó értékben évi hét–kilenc 
millió forint között mozog.

A fenti összeg mellett a sportlétesít-
mények fenntartása is az önkormányza-
tot terheli, így a valóban sportra fordí-  
tott összeg már meghaladja a tízmilliós 
határt.

Mindezeken túl további kérdésekben 
is előre kellene lépni, amelyekből csak a 
legfontosabbakat említjük:

1. Bár az egyesületek fő szponzora az 
önkormányzat, az információáramlás 
több mint elégtelen az egyesületek mű-
ködése, a támogatás felhasználásának 
módja, illetve a szakmai munka minősí-
tése terén, ideértve a támogatási összeg 
felhasználásának hatékonyságát is.

2. Nincs megoldva a sportegyesületen 
kívüliek úgynevezett tömegsportjának 
koordinálása, ilyen jellegű sportesemé-
nyek szervezése, ezért községünkben 
nincs, vagy legalábbis elenyészően kevés 
a szabadidősportot megcélzó szervezett 
rendezvény.

3. A községben a sport helyzetéhez és 
eredményeihez méltatlan a szervezett-
ség, a társadalmi közösség szervezése, 
hiányoznak a fórumok, az egyesületek 
közvetlenül a képviselő-testülethez, vagy 
egyenesen a polgármesterhez fordulnak 
jogos vagy vélt igényeikkel, amelynek 
elbírálására nincs szakmai háttér.

4. A sport terén nincs társadalmi 
konszenzus, az egyesületek elszigetel-
ve működnek, sok esetben vetélytársnak 
tekintve egymást a költségvetési támo-
gatásért való igények benyújtásával kap-
csolatban.

Mindezen feladatok (és ezeken kí-
vül még számos sportszakmai és jo-
gi probléma) megoldása csak konkrét 
feladat- és hatáskörrel rendelkező sze-
mély megbízásával látszik biztosított-
nak, ezért egy évre, 2008. január elsejei 
hatállyal a testület határozatban döntött 
a feladatkörről.

Buday György
sportreferens

Mi indokolja a sportreferens  
státusz létrehozását?

Kommentár a 251/2007. (Xii. 17.) Kt-határozathoz


