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Házi segítségnyújtás
Fizetős önkormányzati vagy ingyenes alapítványi?

Az Ezüstág gondozási Központ  
szakképzett munkatársat  

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: megállapodás szerint. 
A pályázat benyújtásának ideje:  

2008. március 25.
A munkakör betöltendő:  2008. április 1. 
Jelentkezni személyesen vagy írásban 

Vida Kláránál lehet:
„Ezüstág Gondozási Központ” 

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

Az utóbbi időben felborzolta a ke-
délyeket Újkígyóson a fenti kérdés.  

Fontos, hogy minden újkígyósi meg-
tudja, mi történt! Néhány hete kétség- 
beesve keresett meg azzal az Ezüstág 
Gondozási Központ intézményvezető 
helyettese, Szalay Ágnes, hogy valakik 
járkálnak a faluban, és ingyenes szo-
ciális ellátást ígérnek az embereknek. 
Azt híresztelik, hogy az önkormányzati 
ellátás meg fog szűnni, szinte zaklatásig 
menően próbálják rábírni az embereket, 
hogy kössenek velük ellátási szerződést. 
A szórólapról azonban nem derült ki – 
sokszor a szóban elmondottakból sem –, 
hogy kiknek a nevében „toboroznak”, 
valójában mely szociális ellátásról van 
szó, kik és milyen ellátási garanciákkal 
fogják végezni a feladatot (van-e szak-
képesítésük a gondozóknak, meddig fog 
működni ez az ellátás, mi lesz utána)?!

Véleményem szerint Újkígyós szo-
ciális ellátórendszere jól működik. Ösz- 
szességében ezt támasztotta alá egy 
2007-ben külső szociális szakértő ál-
tal elvégzett felmérés is. Ez a tanulmány 
néhány lehetőségre, hiányosságra fel-
hívta a figyelmét az önkormányzatnak. 
Ennek hatására hoztuk létre például a 
családsegítő szolgálatot, a közös igazga-
tású, egységes szociális intézményt, vál-
toztattuk meg a működési engedélyt, 
ezáltal lehetővé téve több normatív tá-
mogatás lehívását. 

Az önkormányzatnak kötelező fel- 
adata a szociális alapellátás, többek között 
a házi segítségnyújtás is. Ez a kötelezett-
ség egyben azt is jelenti, hogy mi vagyunk 
a felelősek a feladatellátás szakmai szín-
vonaláért, az ellátás gördülékenységéért, 
biztonságáért. Ezért megdöbbentő, hogy 
az önkormányzat tudta nélkül – anélkül, 
hogy megállapodást kötöttek volna az 
önkormányzattal – kezdte el tevékeny-
ségét egy alapítványi konzorcium, több 
alapítvány együttes szervezete. Az alapít-
vány képviselői később azzal védekeztek, 
hogy nincs se egyeztetési, se megáll-
apodási kötelezettségük az önkormány-
zattal. Ha ez valóban így van, akkor ez 
véleményem szerint csak egy joghézag 
kihasználásával lehet, ezért kezdemé-
nyezni fogom országgyűlési képviselők- 
nél, hogy annak megszüntetésére tegye- 
nek kísérletet. Mindenesetre az alapít-
vány részéről kifogásolhatónak tartot-
tam, hogy meg sem keresték ez ügyben 
az önkormányzatot.

Alapvető kérdéseink vannak a fen-
ti törvényességi aggály mellett az elkez-
dett tevékenységgel kapcsolatosan:

– Ki fog gondoskodni az ellátottak-
ról, ha az alapítvány megszünteti a tevé-
kenységét?

– Hogyan lehet ingyen végezni olyan 
feladatot, amelyet az önkormányzat csak 
térítési díj megállapítása mellett tud meg- 

Jól haladnak a kivitelezéssel a széles 
sávú informatikai hálózat építői, vár-

hatólag március végén sor kerülhet a 
rendszer műszaki átadására. 

Az érintett három település képvise-
lő-testületeinek egyeztetett véleménye 
alapján üzemeltetési pályázatot hirde-
tett a Társulási Tanács. A hálózat üze-
meltetésére vonatkozó pályázatokat 
március 25-ig lehet beadni, így bízunk 
abban, hogy április első napjaiban ki-

választhatjuk a legmegfelelőbb pályá-
zót. A pályázatban többek között arról 
is kell nyilatkoznia a lehetséges üzemel-
tetőnek, hogy milyen díjakon milyen 
szolgáltatást kíván nyújtani a három te-
lepülésen.

Még egy kis türelemre kérjük a lakos-
ságot, bízunk abban, hogy hamarosan jó 
minőségű, elérhető árú internet- és te-
levízióelérhetőséget tudunk biztosítani 
mindenki számára!

Indiától hazáig

Rostás-Farkas György  
József Attila-díjas költővel, íróval,  

újságíróval találkozhatnak az érdeklődők 
2008. március 19-én, szerdán  

17 órától a művelődési házban.
A vendéggel a cigányság világnapja  

alkalmából dr. Dányi László újságíró,  
történész beszélget.
Közreműködnek:  

Gulyás Attila és Vadász Gábor,  
a Fiatal Színházművészetért Alapítványi  

Színiiskola végzett növendékei.
A költő művei  

a helyszínen megvásárolhatók.
A rendezvény ingyenes,  

megjelenésükre számítunk!

pályázAti felhívás

Hamarosan használhatjuk  
a széles sávú informatikai hálózatot

Folytatás a 2. oldalon >>
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A költségvetés a hatályos jogszabályoknak megfelelően készült 
el, figyelembe véve a 2007. évben már elfogadott testületi ha-
tározatokat, melyek a 2008. év kiadási oldalát terhelik. Így a 
kiadási és a bevételi főösszeg 770 446 000 Ft-ban lett megál-
lapítva. 

A bevételek forrásonként az alábbiak szerinti bontásban kerül-
tek elfogadásra:

– intézményi működési bevétel  95 659 000 Ft
– önkormányzati működési bevétel 245 449 000 Ft
– támogatások 238 238 000 Ft
– felhalmozási és tőkejellegű bevételek 21 559 000 Ft
– véglegesen átadott pénzeszközök 22 387 000 Ft

– támogatás és kölcsönvisszatérülés 5 994 000 Ft
– beruházási hitel 20 000 000 Ft
– pénzforgalom nélküli bevételek 91 060 000 Ft
– pénzügyi befektetések 30 100 000 Ft

A kiadási oldalt a következők szerint állapították meg: 
– működési kiadások  647 246 000 Ft
– felújítási és felhalmozási kiadások 123 200 000 Ft

A működési kiadásokon belül a támogatások 16 856 000 Ft-ot,  
a folyósított ellátások 34 620 000 Ft-ot tesznek ki. A beru-
házásokra 34 983 000 Ft-ot határozott meg a testület.

  Domokos zoltán 
  pénzügyi osztályvezető

Házi segítségnyújtás
Fizetős önkormányzati vagy ingyenes alapítványi?

tenni?! (Törvény is előírja a térítési díj 
megállapítását és kiszámításának mód-
ját.) Egy alapítványt miért igen, egy 
önkormányzatot miért nem támogat 
megfelelőképpen az állam egy kötelező 
önkormányzati feladatellátással kapcso-
latosan?

– Vajon izgatja-e egy nem újkígyósi 
székhelyű alapítvány vezetőit, hogy Új-
kígyóson megfelelő szociális ellátás mű-
ködik-e, vagy a haszonszerzés a legfőbb 
motiváció?

– Vajon ténylegesen vannak-e szoci-
álisan ellátatlan, házi segítségnyújtás el-
látásra szoruló újkígyósiak, vagy ez csak 
egy mesterségesen gerjesztett szociális 
igény? Vajon kell-e az államnak norma-
tívával támogatni „bejárónők” alkalma-
zását (takarítást, bevásárlást stb.)? (Ha 
ténylegesen van ellátatlan személy, azt, 
kérjük, jelezzék az Ezüstág Gondozási 
Központ dolgozóinak!)

A kezdeményezésemre történt ké-
sőbbi három egyeztetésnek az lett az 
eredménye, hogy az alapítvány elállt az 
újkígyósi tevékenységétől, csak sajnos 
egy kicsit már későn, hiszen több lehet-
séges ellátottban azt a képzetet keltette, 
hogy ingyenes „bejárónőt” fognak kapni. 
Sajnálatos módon a lehetséges alapítvá-
nyi alkalmazottak is „becsapva érezhetik 
magukat”, hiszen az alapítvány képvise-
lői elhamarkodottan, megalapozatlanul 
ígértek nekik állást, illetve kötöttek ve-
lük szerződést (sajnálom őket, mert jó-
hiszeműen ők csak munkát szerettek 

volna kapni).  Van egy magyar közmon-
dás: „Segíts magadon, az Isten is meg-
segít!” Van arra példa, hogy önzetlen 
segítség érkezik „kívülről”, de sajnos él-
ni kell a gyanúperrel, hogy a legtöbbször 
ez valamilyen hátsó szándékból, anyagi 
érdekből történik. Nekünk magunknak 
kell megoldani a saját problémáinkat.

Kedves újkígyósiak! Ha láthatólag 
önkormányzati feladatellátási ügyben 
keresik meg önöket – akár mint lehet-
séges ellátott, akár mint lehetséges dol-
gozó –, jelezzék azt az önkormányzat 
felé, inkább előzetesen „járjuk körbe” 
az ügyet, és ne hagyjuk idegen haszon-
szerzési okból szétverni az egyébként 
jól működő tevékenységi kört, illetve ne 
hagyjuk magunkat „behúzni a csőbe”! 
Higgyék el, a település vezetői minden 
esetben Újkígyós javát akarják és szol-
gálják. Kérjük, folyamatosan segítsék 
munkánkat véleményükkel, kritikájuk-
kal vagy éppen dicséretükkel, hogy még 
jobban tudjuk tenni a dolgunkat!

szebellédi zoltán
polgármester

>> Folytatás az 1. oldalról

Anyakönyvi hírek
SzületéSek:

Február hónapban gyermek nem szü- 
letett.

HaláleSetek:
Rédainé sulcz erzsébet, született: 

1938. május 23., elhunyt: Gyu-
la, 2008. február 14., volt Újkígyós, 
Gyulai u. 6. szám alatti lakos.

Békési pálné Ancsin Judit, született: 
1926. március 3., elhunyt: Gyula, 
2008. február 15., volt Újkígyós, Ár-
pád u. 24. szám alatti lakos.

szekerczés János, született: 1955. júli-
us 31., elhunyt: Gyula, 2008. febru-
ár 15., volt Újkígyós, Tormási u. 24. 
szám alatti lakos.

svarsnig lászlóné tóth Matild, szü-
letett: 1912. január 6., elhunyt: Új- 
kígyós, 2008. február 18., volt Újkí-
gyós, Gyulai u. 38. szám alatti lakos.

Rövid imre, született: 1932. január 
14., elhunyt: Újkígyós, 2008. febru-
ár 20., volt Újkígyós, Kossuth u. 118. 
szám alatti lakos.

Bús Mihály, született: 1931. szeptem-
ber 25., elhunyt: Gyula, 2008. febru-
ár 20., volt Újkígyós, Hosszú u. 67/3. 
szám alatti lakos.

Dankó istván, született: 1933. novem-
ber 12., elhunyt: Békéscsaba, 2008. 
február 28., volt Újkígyós, Dohány u. 
21. szám alatti lakos.

faragó Antal, született: 1927. május 
27., elhunyt: Újkígyós, 2008. március 
1., volt Újkígyós, Hosszú u. 70. szám 
alatti lakos.

Újkígyós Nagyközség öNkormáNyzata  
2008. évi költségvetési rendelettervezetének megtárgyalása

– 3/2008. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet –
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az egyes szociális ellátásokról és az intézményi  
térítési díjakról szóló, többször módosított 
1/2007. (I. 30.) számú rendelet módosítása

– 4/2008. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet –

1. §
(1)  Az önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése az alábbi-

ak szerint változik: 
„(1)  Ápolási díj annak a hozzátartozónak állapítható meg – 

a módosított 1993. évi III. törvény 43/B § (1) bekez-
dése alapján –, aki a tartós ápolást, gondozás kizárólag 
folyamatos, legalább 180 napot meghaladó munka-
viszonyának, kereső tevékenységének, foglalkozásának 
megszüntetése révén tudja biztosítani.”

(2)  Az önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a) és c) pont-
ja az alábbiak szerint változik: 

„(2)  Az önkormányzat ápolási díjat állapíthat meg annak a 
hozzátartozónak, aki:

a)   életvitelszerűen egy ingatlanban él, vagy állandó lakóhe-
lye, tartózkodási helye Újkígyóson van.”

„c)  esetében az ápolásra szoruló betegnek nincs más olyan 
hozzátartozója, aki ellátását, gondozását, ápolását bizto-
sítani tudja, vagy az együtt élő hozzátartozó az ápolást 
egészségi állapotára tekintettel nem tudja ellátni és azt 
háziorvosi igazolással bizonyítja.”

(3)  Az önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés e) pontja 
hatályát veszti.

(4)  Az önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése az aláb-
biakkal egészül ki: „Az ápolási díj megállapítása előtt 
szükséges vizsgálni, hogy – elsősorban – házigondozás ke-
retében az ápolás megvalósítható-e.”

(5)  Az önkormányzati rendelet 9. § (6) bekezdés b) pontja az 
alábbiak szerint változik:  „az Szt. 43/B § (1) bekezdése 
alapján megállapított ápolási díjra jogosultságot a megál-
lapítást követő 12. hónapban felül kell vizsgálni.”

2. §
Az önkormányzati rendelet 15. §-a az alábbiak szerint változik: 

„15. §
Közgyógyellátás

Méltányossági jogcímen közgyógyellátásra való jogosultság 
állapítható meg annak a szociálisan rászorult személynek, 
akinek:

a)  családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egye-
dül élő esetén pedig a 200%-át nem haladja meg, valamint

b)  a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke el-
éri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
20%-át.”

3. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelke-

zéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
  Szebellédi Zoltán dr. Csatlós László  
 polgármester jegyző
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HATÁROZATOK
Hitelfelvétel a széles sávú beruházás 

előfinanszírozásához
18/2008. (II. 15.) számú KT-határozat
A képviselő-testület úgy dönt, hogy az OTP Bank Nyrt. – az elő-

terjesztés mellékletét képező – KBCÖ-118/2008. ikt.-számú 
hitelajánlatát elfogadja, és mint tagtelepülés hozzájárul ahhoz, 
hogy a Medgyesegyháza–Újkígyós–Medgyesbodzás széles 
sávú informatikai infrastruktúra fejlesztésére megalakult be-
ruházási társulás a beruházás előfinanszírozásához hitelt ve-
gyen igénybe. A képviselő-testület megbízza a polgármestert 
az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

Az „Újkígyósért” Közalapítvány  
támogatási kérelme

19/2008. (II. 15.) számú KT-határozat
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az „Újkígyósért” Közalapítvány Újkígyós, Kossuth u. 
41. szám alatti szervezetet támogatási kérelmének megfelelően 
600 000 Ft támogatásban részesíti a 65 év feletti újkígyósi lako-
sok számára 2007 karácsonya alkalmából juttatott 1000 Ft-os 
ajándék vásárlására, a 2008. évi költségvetés terhére.

Egyben felkéri az „Újkígyósért” Közalapítvány kuratóriumát, 
hogy a támogatással kapcsolatban fennálló számlaadási köte-
lezettségének tegyen eleget.

Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási szerződés megkö-
tésével és a pénzügyi utalással kapcsolatos intézkedéseket te-
gye meg.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2008. február 29.

A 2008. évi költségvetési rendelettervezet  
előzetes megtárgyalása

20/2008. (II. 15.) számú KT-határozat
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. 

évi költségvetési rendelettervezetet megtárgyalta.
Megbízza a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy a tárgyalás ered-

ményének megfelelően a 2008. évi költségvetési rendelet 
tervezetét dolgozza át, a polgármestert pedig arra, hogy a ren-
delettervezetet a soron következő testületi ülésre terjessze elő. 

Felelős:  átdolgozásra: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető,  
előterjesztésre: Szebellédi Zoltán polgármester

Határidő: 2008. február 27. 

Az ÉRZŐ SZÍV alapítvány  
támogatási kérelme

21/2008. (II. 15.) számú KT-határozat
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az ÉRZŐ SZÍV a Beteg Gyermekekért, a Rászo-
rultakért és a Betegekért Alapítvány támogatás iránti kérel-
mét anyagiakban nem támogatja.

Megbízza a pénzügyi osztály vezetőjét, folytasson egyeztetést az 
alapítvánnyal az önkormányzat tulajdonában lévő, már feles-
legessé vált tárgyi eszközök átadásának lehetőségéről támo-
gatás céljából. A tárgyalás eredményét – annak szükségessége 
esetén – terjessze elő a soron következő testületi ülésen.

Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2008. február 27.

A polgármesteri hivatal ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy

a 2007. évi helyi adóbevallásokhoz szükséges  
nyomtatványok és kitöltési útmutatók 
letölthetők a www.ujkigyos.hu honlapról,  
az Önkormányzat/Formanyomtatvány-letöltés helyről.
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HATÁROZATOK
Csabaszabadi kommunálisszennyvíz- 

elhelyezési kérelme 
22/2008. (II. 27.) számú KT-határozat
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy támogatja Csabaszabadi község kommunális szenny- 
vizeinek befogadására vonatkozó kérelmét azzal a kikötéssel, 
hogy a szabadkígyósi társönkormányzattal, valamint a kérel-
mező önkormányzattal történő egyeztetést, valamint a felté-
telek (ármeghatározás, a beszállítás módja) és egyéb szakmai 
követelmények kidolgozását követően kerüljön a megállapo-
dástervezet előkészítésre és beterjesztésre.

A tervezet kidolgozásával kapcsolatos követelmény, hogy csak a 
Vízmű Kft.-től megrendelt és a Vízmű Kft. tulajdonában lévő 
szippantóval vagy a Vízmű Kft.-vel szerződésben álló vállal-
kozó által szippantott szennyvizek szállíthatók be, mindaddig, 
míg a szennyvíztelep kapacitása ezt megengedi.

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

A széles sávú informatikai hálózat üzemeltetésére  
kiírandó pályázat jóváhagyása

23/2008. (II. 27.) számú KT-határozat
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Medgyesegyháza–Új- 

kígyós–Medgyesbodzás Széles Sávú Informatikai Infra- 
struktúra-fejlesztési Beruházási Társulás által a Gazdasá-
gi Versenyképesség Operatív Program (GVOP) kiírásában 
4.4.2-05/1-2005-12-0002/4.0 azonosítószámon elnyert pá-
lyázat alapján megvalósított széles sávú informatikai hálózat 
üzemeltetésére kiírandó és az előterjesztés mellékletét képező 
pályázatot leveszi a napirendről, mivel a pályázati felhíváshoz 
kapcsolódó szerződési feltételek tervezetét a határozat meg-
hozataláig nem kapta kézhez. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

A megyei önkormányzat vállalkozói telephely  
programjában való részvétel lehetősége

24/2008. (II. 27.) számú KT-határozat
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Békés Megye Önkormány-

zatának Képviselő-testülete által elindított vállalkozói telephely 
programban való részvételt elkötelezettség nélkül támogatja. A 
képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány, a Békés Megyei Önkormányzat és 
a lehetséges érintett újkígyósi vállalkozók felé a programmal 
kapcsolatosan további tárgyalásokat kezdeményezzen, annak 
érdemi menetéről értelem szerint számoljon be.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

A polgármesteri hivatal alapító okiratának  
módosítása

25/2008. (II. 27.) számú KT-határozat
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a polgármesteri hivatal alapító okiratát – az előter-
jesztés melléklete szerint – elfogadja.

Megbízza a jegyzőt a módosítás kapcsán szükséges intézkedé-
sek megtételével.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő: 2008. március 31.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár  
alapító okiratának módosítása

26/2008. (II. 27.) számú KT-határozat
A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyv-

tár intézmény alapító okiratát – az előterjesztés melléklete 
szerint – elfogadja.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző 
Határidő: értelem szerint

Piacok díjainak felülvizsgálata
27/2008. (II. 27.) számú KT-határozat
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a többször módosított, 

9/1991. (IX. 06.) számú helyi rendelet 1. számú mellékletében 
szabályozott piacdíjakat az alábbiak szerint módosítja:

3.) A helypénz mértéke:
vegyesiparcikk-kereskedés  

b) búcsú napján 500 Ft/m2/nap
Élőállat-mérlegelés darabonként (fajtától függetlenül)
 0–25 kg-ig 50 Ft
 26–60 kg-ig 60 Ft
 61–300 kg-ig 90 Ft
 301–500 kg-ig 220 Ft
 501 kg-tól 270 Ft

Karámdíj 
(felvásárló által fizetendő) 4200 Ft/felvásárló/alkalom

(A díjak az áfát is tartalmazzák.)

Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a következő 
képviselő-testületi ülésre készítse elő azzal, hogy a rendelet 
mellékletében lévő egyéb díjakat változatlanul hagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a díjmódosítás 
miatti rendeletmódosítást a márciusi ülésre terjessze elő.

Felelős:  Szebellédi Zoltán polgármester,  
dr. Csatlós László jegyző

Határidő: 2008. március 31.

Gépek eladásának lehetősége
28/2008. (II. 27.) számú KT-határozat
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ETC-165-
ös tolólapos árokásó gépet, valamint a T-174/2-es rakodógé-
pet 2008. évben nem értékesíti. A gépek felújítását a szükséges 
mértékben el kell végezni.

A képviselő-testület részletes költségkimutatást kér (rezsi óradíj) 
a gépek üzemeltetésével kapcsolatban a soron következő tes-
tületi ülésre.

Felelős: Domokos Zoltán osztályvezető
Határidő:  2008. április 30.,  

kimutatás 2008. március 31.

A polgármester illetményének megállapítása 
29/2008. (II. 27.) számú KT-határozat
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szebel-

lédi Zoltán polgármester illetményét 2008. január 1. napjától 
bruttó 425 200 Ft-ban állapítja meg.

A képviselő-testület megbízza a pénzügyi osztályvezetőt a szük-
séges intézkedések megtételével.

Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2008. március 31.
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A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal  
Békés Megyei Kirendeltségének  

törvényességi észrevétele
30/2008. (II. 27.) számú KT-határozat
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-

alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Békés Megyei Kiren-
deltségének törvényességi észrevételét megismerte. A jegyző 
törvényességi észrevétel kapcsán hozott állásfoglalását és az ez 
alapján tett munkáltatói intézkedését elfogadja.

Nyomatékosan felhívja a jegyző figyelmét, hogy a törvényessé-
gi észrevételben foglaltakat tartsa be, és a jövőben biztosítsa a 
képviselő-testületi jegyzőkönyvek határidőben történő eljut-
tatását a közigazgatási hivatal felé.

A határozat végrehajtásáról, a további elmaradás érdekében tett 
intézkedéséről és ennek személyügyi vonzatairól a jegyző szá-
moljon be a 2008. márciusi testületi ülésen.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő: 2008. március 31.

A jegyző 2007. évi teljesítményének értékelése
31/2008. (II. 27.) számú KT-határozat
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a jegyző teljesítményértékeléséről szóló tájékoz-
tatást elfogadja.

Felelős: Szebellédi Zoltán
Határidő: azonnal

A köztemető fenntartására vonatkozó  
önkormányzati kötelezettség ellátásáról  

szóló szerződés
32/2008. (II. 27.) számú KT-határozat
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a köztemető fenntartására vonatkozó önkormány-
zati kötelezettség ellátásáról szóló, a római katolikus egy-
házközséggel kötött szerződést a tervezetnek megfelelően 
elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy „Jelen szerződés alap-
ján, annak időbeli hatálya alatt az Újkígyósi Római Katolikus 
Egyházközség gondoskodik saját költségén a temető kegyele-
ti érzéseket nem sértő működtetéséről”.

Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést írja alá. 
Megbízza a jegyzőt, hogy a temetőről és a temetkezésről szóló 

rendelettervezetet dolgozza ki, és azt a polgármester terjessze 
be a soron következő képviselő-testületi ülésre.

Felelős:  Szebellédi Zoltán polgármester,  
dr. Csatlós László jegyző 

Határidő: 2008. március 31.

A római katolikus egyháztól terület  
megvásárlása

33/2008. (II. 27.) számú KT-határozat
A képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékle-

tét képező megállapodást, amely a római katolikus egyház-
tól az újkígyósi 1325 hrsz. alatt felvett ingatlanhoz csatolt 52 
m2-es terület megvásárlásáról szól, jóváhagyja. A terület meg-
vásárlására 51 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési alap terhére. A 
képviselő-testület megbízza a polgármestert a megállapodás 
aláírásával.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

Önkormányzati kisbusz vásárlásának lehetősége
34/2008. (II. 27.) számú KT-határozat
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy kerüljön megvásárlásra egy kilencszemélyes hasz-
nált kisbusz ötmillió Ft körüli értékben. A képviselő-testület a 
vásárlásra szolgáló összeget a fejlesztési alap terhére biztosítja.

A hivatal vizsgálja meg a jelenleg meglévő kisbusszal kapcsolato-
san, hogy azt mennyiért lehetne értékesíteni, illetve amennyi-
ben nem kerül eladásra, milyen fenntartási költséggel, milyen 
célra lehetne használni a gépjárművet.

Megbízza a hivatalt, hogy készítsen elő egy vállalkozóknak ki-
írandó pályázati felhívást, amely egy több férőhelyes (legalább 
20-30 fő) autóbusz vásárlásához, ezzel történő vállalkozási te-
vékenység beindításához adna anyagi támogatást.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2008. április 30.

Az egészségház bővítési és korszerűsítési  
tervének módosítása

35/2008. (II. 27.) számú KT-határozat
A képviselő-testület úgy dönt, hogy az egészségház bővítésére és 

korszerűsítésére a pályázatot az előterjesztéshez csatolt alap-
rajz átdolgozása után a harmadik háziorvosi körzet kialakítá-
sának elhagyásával kell benyújtani.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az engedélyezé-
si tervek elkészíttetésével azzal, hogy lehető legkisebb költ-
séggel, de még a törvényeknek megfelelő tervet készítsék elő, 
melyet a soron következő testületi ülésre terjesszenek a testü-
let elé jóváhagyásra.

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

Tájékoztatás elfogadása
37/2008. (II. 27.) számú KT-határozat
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálko-
dási Rendszer Önkormányzati Társulás által készített írásos 
tájékoztatást elfogadja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Rendőrségi körzeti megbízotti iroda áthelyezésével  
kapcsolatosan a Wesselényi u. 21. szám alatti  szolgálati 
lakás értékesítésének, illetve a Gyulai út 40. szám alatti 

szolgálati lakások felújításának, átalakításának lehetősége
38/2008. (II. 27.) számú KT-határozat
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Wesselényi u. 21. szám 

alatti szolgálati lakást értékesíti. A hirdetést az Újkígyósi Ön-
kormányzati Értesítőben, Újkígyós hivatalos honlapján, a ká-
beltévében és kifüggesztéssel kell közzétenni. 

Megbízza a polgármestert a Gyulai út 40. szám alatti épület át-
alakításához szükséges építési engedélyezési tervek elkészítte-
tésével, azzal hogy dr. Ping József lakó kiköltözését követően 
az épületben a mellékelt alaprajznak megfelelően 2 db rend-
őrségi lakás és rendőrségi iroda kerüljön kialakításra. 

A képviselő-testület a tervek elkészítésére, a közbeszerzési eljá-
rás lebonyolítására, műszaki ellenőrzésre, valamint az átalakí-
tás, felújítás költségeire 7 680 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési 
alap terhére.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2008. december 20.

HATÁROZATOK
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A népszavazás országos adatainak 
99,99%-os feldolgozottsága mellett 
megállapítható, hogy a választópolgárok 
50,49%-a jelent meg a szavazókörök-
ben. Ebből a vizitdíj ügyében 82,42%, a 
kórházi napidíj ügyében 84,08%, a fel-
sőoktatási képzési hozzájárulás ügyé- 
ben 82,22% szavazott a feltett kérdésre 
igennel. 

Mint ahogy az alábbi táblázatok is 
alátámasztják, Újkígyóson az országos 
átlagnak megfelelő volt a népszavazá-
son részt vevők száma. Viszont az or-
szágos átlagnál kicsit nagyobb arányban 
utasították el a szavazók a kérdéses kor-
mányzati intézkedéseket. 

Köszönjük Újkígyós választópolgá-
rainak, hogy éltek demokratikus joguk-
kal és kifejezték véleményüket, ezáltal 
hozzájárultak ahhoz, hogy a szavazás 
érvényes és eredményes legyen! Köszön- 
jük mindazok áldozatos munkáját, akik 
részt vállaltak a népszavazás lebonyolí-
tásában! 

Bízunk abban, hogy a magyar válasz-
tók többségének véleménynyilvánítása 
nem volt hiábavaló, hiszen igazán értel-
me akkor lesz ennek a népszavazásnak, 
ha a tanulságokat le is vonják belőle!

Népszavazás eredménye a VIZITDÍJ ügyében
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1. (Zárda) 820 425 51,83% 423 367 86,76% 56 13,24%
2. (Zárda) 718 366 50,97% 360 313 86,94% 47 13,06%
3. (Napközi) 742 348 46,90% 345 309 89,57% 36 10,43%
4. (Műv. ház) 882 449 50,91% 437 370 84,67% 67 15,33%
5. (Volt pártház) 774 413 53,36% 403 367 91,07% 36 8,93%
6. (Focipálya) 665 314 47,22% 313 267 85,30% 46 14,70%
Összesen 4601 2315 50,32% 2281 1993 87,37% 288 12,63%

Népszavazás eredménye a KÓRHÁZI NAPIDÍJ ügyében
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1. (Zárda) 820 425 51,83% 423 373 88,18% 50 11,82%
2. (Zárda) 718 366 50,97% 361 317 87,81% 44 12,19%
3. (Napközi) 742 348 46,90% 345 314 91,01% 31 8,99%
4. (Műv. ház) 882 449 50,91% 440 377 85,68% 63 14,32%
5. (Volt pártház) 774 413 53,36% 404 368 91,09% 36 8,91%
6. (Focipálya) 665 314 47,22% 313 272 86,90% 41 13,10%
Összesen 4601 2315 50,32% 2286 2021 88,41% 265 11,59%

Népszavazás eredménye a FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS ügyében
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1. (Zárda) 820 425 51,83% 422 377 89,34% 45 10,66%
2. (Zárda) 718 366 50,97% 361 311 86,15% 50 13,85%
3. (Napközi) 742 348 46,90% 346 312 90,17% 34 9,83%
4. (Műv. ház) 882 449 50,91% 442 384 86,88% 58 13,12%
5. (Volt pártház) 774 413 53,36% 408 360 88,24% 48 11,76%
6. (Focipálya) 665 314 47,22% 313 271 86,58% 42 13,42%
Összesen 4601 2315 50,32% 2292 2015 87,91% 277 12,09%

A 2008. március 9-i 
NÉpSZAVAZáS  

újkígyósi  
eredményei

HATÁROZATOK
A széles sávú informatikai hálózat  
üzemeltetésére kiírandó pályázat  

jóváhagyása
40/2008. (III. 3.) számú KT-határozat
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Medgyesegyháza– 

Újkígyós–Medgyesbodzás Széles Sávú Informatikai Infra- 
struktúra-fejlesztési Beruházási Társulás által a Gazdasá-
gi Versenyképesség Operatív Program (GVOP) kiírásában 
4.4.2-05/1-2005-12-0002/4.0 azonosítószámon elnyert pá-
lyázat alapján megvalósított széles sávú informatikai hálózat 
üzemeltetésére kiírandó és az előterjesztés mellékletét képező 
pályázati felhívást és szerződési feltételeket a testületi ülésen 
elhangzott módosító javaslatokkal jóváhagyja. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

Az augusztus 20-i rendezvény és az Újkígyósi  
Hazaváró konkrét programterveinek elkészítése

39/2008. (II. 27.) számú KT-határozat
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az augusztus 20-i ünnepség 2008. évben egy-
napos rendezvényként kerüljön megszervezésre. Megbízza a 
művelődési ház vezetőjét, készítsen erre vonatkozó konkrét 
programtervet és részletes költségvetést, melyet terjesszen a 
művelődési és sportbizottság elé véleményezésre.

A képviselő-testület jelen határozatban rögzíti, hogy 2008. szept-
ember 13-án kerül megrendezésre az Újkígyósi Hazaváró 
rendezvény. Megbízza a művelődési ház vezetőjét, készítsen 
erre vonatkozó konkrét programtervet és részletes költségve-
tést, melyet terjesszen a művelődési és sportbizottság elé véle-
ményezésre.

Felelős: Szamosvári Zsolt intézményvezető
Határidő: 2008. március 31.


