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Újkígyós – sajnos az országos átlagnak 
megfelelően – „elöregedő falu” képét 
mutatja. Ezt támasztja alá a lenti táb-
lázat, amely alapján egyrészt a (lassú) 
fogyást állapíthatjuk meg, másrészt lát-
hatjuk a demográfiai összetétel eltoló-
dását az idősebb korosztály felé.

A képviselő-testület a gazdasági prog-
ramjában (az ún. ciklusprogramban) is 
hitet tett egy olyan hosszú távú családtá-
mogatási program kidolgozása mellett, 
amely hozzájárulhat a rossz demográ-
fiai mutatók megváltozásához. Néhá-

nyunknak alkalmunk volt közelebbről 
is megismerkedni a „mintául” szolgá-
ló esztergomi önkormányzati gyakor-
lattal. Ezzel kapcsolatosan egy alapvető 
megállapítást tettünk: Esztergom városa 
2004-ben elindított komplex családtá-
mogatási programja már 2006-ban gyü-
mölcsöző volt, az emberek jövőbe vetett 
bizalma lassú gyermekszám-növekedést 
hozott magával, igaz, Esztergom 2006-
ban az iparűzési adóval összevetve annak 
kb. 7%-át fordította erre a célra (kb. 200 
millió Ft-ot) – ebből is látszik:  nem csak 

akarat kérdése lesz egy hasonló program 
kidolgozása.

Újkígyóson a program kidolgozását 
tekintve még annak az elején állunk, de 
az elmúlt egy esztendőben számos jelét 
mutattuk döntéseinkben annak, hogy a 
családokat tekintjük a jövő zálogának:
–  az első lakáshoz jutó házaspárok támo-

gatásának lehetőségét 150 000 Ft-ról  
300 000 Ft-ra emeltük (ez a maximá-
lisan megkapható összeg, 2007-ben a 
költségvetési keret mértéke miatt átla-
gosan csak 200 000-et tudtunk adni);

–  a piaci árnál kevesebbért kínáljuk meg-
vásárlásra az önkormányzati telkeket 
azok részére, akik Újkígyóson képzelik 
el a jövőjüket, itt akarnak építkezni;

2006. október 12-én alakult meg a választás eredményeként 
fele részben megújult képviselő-testület. A képviselő-testület 
csak kis mértékben változtatott a szervezeti felépítés tekin-
tetében, nem hoztunk létre új bizottságokat, de a településfej-
lesztési és gazdasági bizottság létszámát kilenc főről 11 főre 
emeltük, hangsúlyozva ezzel, hogy a település jövője szem-
pontjából ez az egyik legfontosabb bizottság.

Általában véve elmondható a képviselő-testületi munkáról, 
hogy a korábbihoz képest talán több témát tűzött napirendjé-
re (2007-ben 22 testületi ülésen 259 határozatot hoztunk, 32 
rendeletet módosítottunk, alkottunk). 

A bizottsági munkára jellemző volt, hogy többet üléseztek 
a képviselő-testületi ülések előtt, tehát valóban szakbizottsá-

gokként működtek, így volt elérhető, hogy a testületi ülések 
gördülékenyebbek legyenek. 

Döntéseink nagy részét egyhangúlag vagy kisszámú ellen-
ző, tartózkodó szavazat mellett hoztuk meg, ami azt mutatja, 
hogy a bizottságokban jó munka folyik, szakmai érvek men-
tén addig „gyúrjuk” egymást, amíg a nagy többség közös aka-
rata nem érvényesül, így a testületi ülésen már kevesebb vita 
tapasztalható.

2007-ben kezdeményezésünkre kerültünk át a Gyulai kis-
térségből a Békéscsabai kistérségbe, amelynek voltak gya-
korlati nehézségei, de általában véve elmondható, hogy a 
mindennapi lakossági és hivatali ügyintézés szempontjából 
előnyösebb az új kistérséghez való tartozásunk.

Családok, szociális ügyek, egészségügy, munkaügy
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–  minden 2007-ben született gyermek szüleinek 5000 Ft-os 
vásárlási utalványt juttattunk el a Nagycsaládosok Közhasz-
nú Szervezetén keresztül;

–  2007-ben először kaptak az önkormányzati intézmények 
dolgozói 5000 Ft-os iskolakezdési támogatást, ezzel is fel 
kívántuk hívni a figyelmet, hogy a munkáltatók lehetősége-
ik szerint éljenek ezzel az adómentes juttatási lehetőséggel, 
amely valódi segítséget jelent a gyermekek iskoláztatása te-
kintetében;

–  2006 és 2007 karácsonyán 1000 Ft-os vásárlási utalvánnyal 
fejeztük ki tiszteletünket az idősebb korosztály felé (a 65 év 
felettieknek), amelyet az Újkígyósért Közalapítványon ke-
resztül, civil szervezetek összefogásával és helyi vállalkozá-
sok támogatásával tudtunk megvalósítani;

–  a szemétszállítási díjat kis mértékben csökkenteni tudtuk 
a 65 év felettieknek, amennyiben kisebb szeméttároló edé-
nyeket igényeltek (2008-ban ezt kérhetik a 60 év feletti 
egyedülállók is);

–  az élet jelentős fordulópontjain örömben és bánatban 
egyaránt kifejezzük egy levél formájában, hogy a családok 
mellett vagyunk (születés, házasságkötés, haláleset, Újkí-
gyósra költözés);

–  a bursa hungarica felsőoktatási ösztöndíjat – amely szociális 
alapú ösztöndíj – kis mértékben emelni tudtuk, ezzel egy ki-
csit talán könnyítve a taníttatás szülőkre rakódó terheit (az 
összeg egyénileg és összességében is emelkedett);

–  az önkormányzati lakásokat – megüresedés esetén – igyek-
szünk a lehető legrövidebb időn belül kiadni, nemcsak 
önkormányzati dolgozóknak biztosítva ezzel lakhatási lehe-
tőséget, hanem rászorult családoknak vagy közös életüket 
megkezdő fiatal házasoknak is.

*
Sajnos egyre több ember kerül önhibáján kívül nehéz anya-
gi helyzetbe. az önkormányzathoz fordulók szociális tá-
mogatási rendszerét szinten tartottuk, némely esetben 
kedvezőbbé tettük: például csekély mértékben növekedett az 
előzőekhez képest a temetési segélyek összege.

*
A szociális területet „átvilágítottuk” egy külső szakember 
bevonásával. Ennek eredményeként létrehoztuk a családsegí-
tő szolgálatot, ezzel éves viszonylatban kb. 2,3 millió Ft-tal 
több normatíva lehívására van lehetősége az önkormányzat-
nak (ezzel a meglévő mellett eggyel több felsőfokú végzettsé-
gű szakembert tudunk foglalkoztatni). 

Összevontuk a szociális területen dolgozókat egy intéz-
ménybe, ezzel költséghatékonyabban (egy intézményveze-
tővel), remélhetőleg jobb szakmai munkával tudjuk ellátni 
feladatainkat, hasznosítva a korábbi jó tapasztalatokat (egy 
szakmai koncepció, szakemberek „átsegíthetnek” másik terü-
letre, szakmai kiégés elkerülése). Több ellátási formában bő-
vítettük a férőhelyek számát, ezzel a korábbi feladat ellátása 
mellett 3,7 millió Ft-tal több normatívát tudunk megigényel-
ni évente. A vizsgálat javaslatára el kell gondolkodnunk arról 
is, hogy az időskorúakat ellátó bentlakásos intézmény férő-
helyszámát 35 főről legalább 50 főre emeljük (ehhez átépítés, 
bővítés szükséges), ezzel lehetőséget biztosítsunk több nor-
matív támogatás lehívására és néhány újabb munkahely lét-
rehozására.

A szociális törvény módosításával a kormány tovább ne-
hezítette a szociális ellátás biztonságos finanszírozását, illet-
ve további rászorulókat vont ki az ellátási körből, egyre inkább 
ellehetetlenítve intézményeink működését, illetve „cserben 
hagyva” a szociálisan rászoruló embereket.

*
Az egészségügyi ellátás Újkígyóson két háziorvos és egy 
gyermek háziorvos, valamint egy fogszakorvos által működik, 
két védőnőnk van, az ügyeletet a szabadkígyósi orvosokkal 
látják el háziorvosaink. A nőgyógyászati rendelést az eddig a 
feladatot ellátó szakorvos az egészségügyi átalakítások miatt 
nem vállalta tovább. 

Az egészségház átalakítására még 2006-ban benyújtott pá-
lyázat eredménytelenségéről 2007 szeptemberében értesítet-
tek bennünket. Bár még negyedszerre is lett volna lehetőség 
beadni a pályázatot ugyanoda, ahová eddig is, ez azonban a 
probléma további elodázását tette volna csak lehetővé, amely 
részben az épület alkalmatlansága, részben a harmadik házi-
orvosi körzet kialakítására hozott korábbi képviselő-testületi 
döntés szempontjából nem jelentett volna igazi megoldást. Az 
ÁNTSZ érintett tiszti főorvosával egyeztetve a harmadik há-
ziorvosi körzet kialakítására csak az eszközoldali feltételrend-
szer kialakításával kerülhet sor (megfelelő épület kialakítása, 
orvosi eszközökkel történő felszerelése). Általában véve Újkí-
gyós egészségügyi helyzetét, de konkrétan az előző kérdést is 
meg kell vizsgálni egy átfogó egészségfejlesztési program ke-
retében, amelyre már a képviselő-testület lépéseket tett.

Az újkígyósi egészségügyi ellátás helyi foglalkozás egész-
ségügyi vizsgálat lehetőségével bővült, illetve az egyik házior-
vosi körzetet vegyes (felnőtt-gyermek) körzetté alakítottuk a 
kedvezőbb finanszírozás érdekében.

A védőnői szolgálatnak új helyet alakítottunk ki az egész-
ségházon belül a volt orvosi szolgálati lakás helyén, illetve az 
egyik orvosi rendelőt kibővítettük, a másikat a szükséges mér-
tékben felújítottuk.

A korábbi felújítási tervet áttekintjük, és a szükséges vál-
toztatások után újra pályázni fogunk. Ha ezen a pályázaton 
sem tudunk nyerni, akkor át kell gondolni a saját erőből törté-
nő felújítás lehetőségét.

Családok, szociális ügyek, egészségügy, munkaügy
>> Folytatás az 1. oldalról

Folytatás a 3. oldalon >>

az egészségház felújított és kibővített részlege
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munkaügyi kérdésekben 2007. évtől az a koncepció érvé-
nyesül, hogy a kettős ellátásban részesülőknek felmentéssel 
megszüntetésre került, illetve kerül a jogviszonyuk (nyugdíja-
sokat csak nagyon indokolt esetben foglalkoztatunk tovább). 
Így 2007-ben 12 nyugdíjas munkatársunknak köszöntük 
meg illendően az eddigi áldozatos munkáját, ezzel lehetősé-
get biztosítva az aktív korúak foglalkoztatására, illetve néhány 
esetben a takarékosság jegyében nem vettünk fel egyelőre új 
embereket (6 fő). Maximálisan igyekeztünk kiaknázni a mun-
kaügyi központtal kialakult jó kapcsolatunkat, így ebben az 
évben a fizikai foglalkoztatottak száma – az állandó létszá-
mon túl – elérte a 34 főt. Igaz, a munkaügyi központ csak 3–6 
hónapra, 6 órás munkaköröket tudott támogatni, de a 70%-os 
bér- és járuléktámogatással munkát tudtunk adni ezeknek az 
embereknek, amely egyben jelentős megtakarítást is eredmé-
nyezett az önkormányzatnak.

Munkaügyi kérdésekben „újdonság”, hogy amennyiben a 
szabálysértési eljárás miatt pénzbírságra ítélt személyek nem 
teljesítik a kötelezettségüket, úgy az önkormányzat biztosítja 
a „ledolgozás” lehetőségét. Sokszor ennek a haszna csak erköl-
csi értelemben kifejezhető, ugyanis ezáltal megszűnt annak a 
tudata, hogy következmények nélkül lehet szabálysértéseket 
elkövetni.

A fizikai csoport szerkezetét kissé átalakítottuk (pl. cso-
portvezetőt neveztünk ki), amelyben még további változtatá-
sok várhatók. Az itt dolgozók nagyon sok korábbról elmaradt 
munkát is pótoltak, mindemellett gondos gazdáinak bizo-
nyultak a köztereinknek. Több nagy munkát saját beruhá-
zásban végeztek: védőnői szolgálat, családsegítő szolgálat új 
helyének kialakítása, orvosi rendelő belső bővítése, idősek 
klubjában konyha felújítása, teljes intézményi tisztasági festés, 
régi fürdő épületének átalakítása az Újkígyósi Erősport Egye-
sület céljaira, labdarúgópálya bekerítése és rendbetétele, jár-
dák építése.

Mindemellett a hatékonyságon még lehet javítani, amely-
hez esetleges szervezeti változtatásokra is szükség lehet.

A művelődési és az oktatási intézményeink közül kettőben 
vezetőváltásra került sor 2007-ben, részben az intézmények 
szétválasztása miatt. Az oktatási, a közművelődési és közgyűj-
teményi feladatok így tisztább profilú intézményi keretek kö-
zött tudnak működni. Azt reméljük ettől, hogy külön-külön is 
javulhat az ellátás minősége.

Az iskolában működő Talentum Művészeti Iskola nem 
tudta folytatni az oktatást, mert az állami – talán nem meg-
felelően átgondolt – szabályozásnak nem feleltek meg. Sajnos 
már későn szóltak nekünk erről, így erre a tanévre az addigi 
foglalkozásoknak csak egy részét tudtuk más formában biz-
tosítani.

A művelődési és közgyűjteményi feladatok további ellátá-
sának átgondolásához megyei szakértői segítséget kértünk. 
Ennek alapján megkezdtük ezen feladatok ellátásának haté-
konyabbá tételét. Úgy érezzük, hogy a kulturális életet már 
eddig is sikerült kis mértékben fellendíteni, több rendezvé-
nyünk van, növekedett az állandó klubok, foglalkozások szá-
ma, közös erőfeszítéssel került sor több jól sikerült rendezvény 
megszervezésére – pl. Újkígyósi Hazaváró, gyermeknap, vitéz 
Óvári Gyula-emlékünnepség stb. A rendezvények közönség-
szervezői feladatánál azonban még sok javítanivaló van.

Családok, szociális ügyek, 
egészségügy, munkaügy

>> Folytatás az 2. oldalról

Művelődés, oktatás

a vitéz óvári gyula alezredes emléke előtt tisztelgő már-
ványtábla ünnepélyes fölszentelése 

képek a 2007. szeptember 15-én megrendezett Újkígyósi Hazaváróról
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Vállalkozások
A legtöbb helyi adót fizető vállalkozóval 
konzultáltunk a helyi iparűzési adó eme-
lése előtt. Pályázatfigyelő munkatársunk 
felajánlotta segítségét a vállalkozóknak. 
Továbbítjuk a munkaügyi központtól 
érkező munkaügyi információkat, le-
hetőségeket. Többször módunkban állt 
beruházási ajánlatokat közvetíteni. El-
készült az Újkígyós fejlesztési programja 
című munkaanyag, amelynek elkészíté-
sébe bevonták a vállalkozókat is. A helyi 
kereskedők érdekeit igyekeztünk védeni 
azzal, hogy felemeltük a művelődési ház 
bérleti díját – bár igazi eredményt nem 
tudtunk elérni ezzel. A 65 év felettiek-
nek és az újszülött gyermekek szüleinek 
eljuttatott vásárlási utalványokat csak 
helyi üzletekben lehet felhasználni. Ha 
lehet, bevonjuk a helyi vállalkozásokat a 
települési munkálatokba. Igyekszünk a 
vállalkozók felől érkező kezdeményezé-
seket is felkarolni, igényeiket figyelem-
be venni (pl. a biztonságosabb munkába 
járást biztosító sárga villogót helyeztet-
tünk el, záróvonalat festettünk fel a fale-
mezüzem előtt a közútkezelővel és az 
ÚFA Bt.-vel hármas finanszírozásban; 
illetve a Furnér-Pack Kft. raktárépíté-
si szándékához igazítottuk a rendezé-
si tervet). Biztosítottuk a „bérletváltás” 
lehetőségét a piacon, részt vettünk a 
gazdák továbbképzésében a falunapok 
keretében.

Gazdasági kérdések

labdafogó háló a „grundon”

az önkormányzatok többnyire nem di-
rekt módon vesznek részt a gazdasági 
életben, az önkormányzati törvény nem 
is fogalmazza meg feladataik között. 
véleményünk szerint viszont a helyi 
önkormányzatnak kötelessége segíte-
ni a maga sajátos eszközeivel a helyben 
működő vállalkozásokat, indirekt mó-
don befolyása van a gazdasági életre.

Több pályázatot adtunk be útjaink kar-
bantartására, felújítására és újak építé-
sére (a második, kb. 220 M Ft értékű 
beruházási tervünket tudomásunk sze-
rint elfogadták, így hamarosan 85% kül-
ső forrás bevonásával minden újkígyósi 
utat leaszfaltozunk). Kicsit javítottunk 
a Sláger ABC előtti parkoló állapotán, 
illetve pályázati úton tervezzük szebbé 
és használhatóbbá tenni a Kossuth ut-
ca Arany János utca és Petőfi utca közé 
eső szakaszát.

Megvizsgáltuk az ún. M0-s útnak a 
felújítási lehetőségét pályázat által, mi-
vel azonban minimum 100 millió Ft tá-
mogatásra lehetett pályázni a külterületi 
utak tekintetében, ezért még a pályázat-
ra sem nyílt alkalom (az érintett szakasz 
felújítása kb. 50 millió Ft-ba kerülne). 
Ennek az útnak a legalább kátyúzás 
szintű karbantartása miatt egyeztetni 
fogunk az érintett gazdákkal. A mező-
gazdasági utak karbantartását, kátyú-
zását szervezettebbé szeretnénk tenni a 
gazdák bevonásával.

Megrendeltük az Arany János utcai 
útburkolati hiba kijavítását, ám a kivite-
lező cég munkáját nem fogadtuk el, így 
2008 első felében elfogadható módon 

kell befejezniük a javítási munkálatokat.
Megnyertük a pályázatot a kerékpár-

út-építéshez, amely által lehetővé vá-
lik, hogy a Gyulai út teljes hosszában, 
az Arany János utcán a könyvtárig és a 
József Attila utcán az iskoláig biztonsá-
gosan jussanak el a kerékpárosok – első-
sorban a gyermekek és az idősebbek.

Sok nehézség árán végre megépülhe-
tett a széles sávú informatikai hálózat, 
amely által jó minőségű kábeltévé- és in-
ternetszolgáltatáshoz juthat minden új-
kígyósi család, de lehetőség nyílik több 
más szolgáltatásra is. 

Néhány belterületi ingatlan előtt a 
Gyulai úton nem építették ki korábban 
az ivóvízhálózatot, amelyet rövidesen 
pótolni fogunk az ott lakók életkörül-
ményeinek javítása érdekében.

Folyamatosan igyekszünk csinosíta-
ni településünket. Újkígyós „kapuiban” 
üdvözlőtáblát helyeztünk el. Elkezdtük 
a járdák építését, felújítását, amelyet fo-
lyamatossá szeretnénk tenni. Folytatjuk 
az éves virágosítást, pihenőpadokat he-
lyeztünk ki a világháborús emlékműhöz, 
folytatjuk a buszmegállók felújítását, 
karácsonyi kivilágítással tettük szebbé a 
település központját.

Az önkormányzat 2007-ben több mint 
10 000 facsemete kiültetésében vett 
részt vagy járult hozzá alapanyaggal. 
Megszerveztük a szárazelemgyűjtést a 
település egész területén. Megszervez-
tük a gazdák számára a mezőgazdasági 
célra használt fólia ingyenes elszállítá-
sát. Kétszer is lehetőséget biztosítottunk 
a veszélyes hulladéknak számító nem 
használt elektromos berendezések, ak-
kumulátorok begyűjtésére. Segítettük a 
környezettudatos nevelést azzal is, hogy 
meghívásunkra Újkígyós óvodásainak és 
iskolásainak rendhagyó környezetórát 
tartott dr. Nagy Andor országgyűlési 
képviselő, a környezetvédelmi bizottság 
alelnöke. Tevékeny részt vállaltunk a föld 
napjára szervezett szemétgyűjtési akci-
óban. Jó úton halad a parkok rendezé-
se, felújítása, hozzáfogtunk a játszóterek 
EU-szabványnak is megfelelő felújítá-
sához (az iskolában új játszótér épült, 
megvásároltuk az Iskola utcai játszó-
tér új játékait, a bekerített kis focipálya 

anyagait, amelyek 2008 első félévében 
kihelyezésre kerülnek). A Madách utca 
és Wesselényi utca kereszteződésében 
lévő „grundot” biztonságosabbá tettük 
labdafogó háló megépítésével.

A szeméttelepen elvégeztük a föld-
takarást, elkészült a rekultivációs terv, 
a beléptetőrendszer működtetésével és 
más eszközök alkalmazásával rende-
zettebb képet mutat a szeméttelep és a 
szennyvíztisztító környezete. 

Környezetvédelem

Infrastruktúrafejlesztés

Új játszótér az iskola udvarán
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Gazdasági kérdések

elnyert, megvalósítás alatt álló pályázatok:

pályázat Összes támogatás Önerő

Széles sávú internet 176 662 542 Ft / 
72 159 582 Ft 43 880 751 Ft 28 278 831 Ft

Kerékpárút (2008) 83 000 000 Ft 74 700 000 Ft 8 300 000 Ft
Útfelújítás, útépítés (2008) 214 767 235 Ft 182 552 149 Ft 32 215 086 Ft
Könyvt. eszk. 464 500 Ft 464 500 Ft 0 Ft
Távmunka  11 089 800 Ft 11 089 800 Ft 0 Ft
Közmunka 3 700 000 Ft 3 700 000 Ft 0 Ft
eMagyarország 280 000 Ft 280 000 Ft 0 Ft
Augusztus 19. 2 021 000 Ft 1 920 000 Ft 101 000 Ft
Óvodai könyvtár 77 000 Ft 64 000 Ft 13 000 Ft
Iskolai rendezvény 150 000 Ft 150 000 Ft 0 Ft
Iskolai játszótér 1 253 000 Ft 611 000 Ft  642 000 Ft
Iskolai továbbképzés 86 000 Ft 86 000 Ft 0 Ft
~ 17,9% átlagos önerő befektetése 389 048 117 Ft 319 498 200 Ft 69 549 917 Ft

beadott, de még el nem bírált pályázatok:

pályázat Összes támogatás Önerő
Akadálym. (polgármesteri hivatal) 15 067 008 Ft 10 000 000 Ft 5 067 008 Ft
Akadálym. (gondozási közp.) 24 969 752 Ft 10 000 000 Ft 14 969 752 Ft
Központi óvoda 222 216 702 Ft 199 995 032 Ft 22 221 670 Ft
Várossá válás 3 000 000 Ft 0 Ft 3 000 000 Ft
Iskolai eszközfejlesztés ~ 5 000 000 Ft ~ 5 000 000 Ft 0 Ft
~ 16,8% átlagos önerő befektetése 270 253 462 Ft 224 995 032 Ft 45 258 430 Ft

előkészítés alatt álló pályázatok:
Egészségház 
felújítása 

40 000 000 Ft 
támogatás (90%)

Településközpont 50 000 000 Ft  
támogatás (90%)

Ipari park létesítése ????

Pályázatok
pályázati stratégia
A képviselő-testület meghatározta a be-
ruházások fontossági sorrendjét, de a 
pályázatokat sajnos nem a mi terveink 
szerint írják ki. Ezért minden olyan pá-
lyázatra igyekszünk jó pályázati anyagot 
összeállítani, amely Újkígyóson reális 
fejlesztési cél lehet. Az is világos azon-
ban, hogy nyilván nem fog minden pá-
lyázatunk nyerni. Így a sorrend ugyan 
megváltozhat, de fontos beruházások 
valósulhatnak meg mindamellett, hogy 
egyetlen lehetőséget sem szalasztottunk 
el, hogy Újkígyós fejlesztésére külső erő-
forrásokat vonjunk be.

Általában elmondható, hogy az önkor-
mányzati feladatellátásban jelenleg nem 
használt ingatlanok nagyon rossz álla-
potban vannak. Az elmúlt időszakban 
igyekeztünk funkciót találni az üres in-
gatlanoknak, ötletpályázatot hirdettünk 
azok hasznosítására – sajnos nem sok si-
kerrel. A volt pártházat azonban néhány 
hónapra bérbe tudtuk adni az OTP Bank 
átépítésének időszakára, az önkormány-
zati lakások gyakorlatilag folyamatosan 
lakottak, a régi strandfürdő épületének 
egy részét sportolási célra átalakítottuk 
és használatba adtuk, a napközi konyhá-
nál lévő üresen álló termekben átmene-
tileg jobb körülményeket teremtettünk 
az óvodások tornázására.

Több önkormányzati épületre aka-
dálymentesítési pályázatot adtunk be, 
aminek megvalósítása egyébként kö-
telező feladat. Az egészségházban, az 
idősek napközijében átalakításokat vé-
geztünk.

A gyulai úti szolgálati lakások fel-
újítását tervezzük, a rendőrség szolgá-
lati helyét is oda szeretnénk áthelyezni. 
A mozi épületének sorsát minél előbb 
nyugvópontra kellene helyezni – meg-
felelő funkciók megtalálásával. De ál-
talában is elmondható, hogy legalább 
annyit ki kell mondanunk a jelenleg 
nem lakott ingatlanokkal kapcsolatosan, 
hogy azokkal mit szeretnénk kezdeni, és 
konkrét terveket kell ehhez készíteni – 
várjuk a lakosság építő javaslatait.

A piactér felújítását és a település-
központ szebbé tételét pályázati úton 
szeretnénk megvalósítani.

Sajnos problémát jelent, hogy nincs 
a településen turisztikai szálláshely és 
vendéglátóhely, erre azonban vállalko-
zói körben kellene megoldást keresni. 
Az önkormányzatnak szüksége volna 
vendégházra vagy legalább vendégszo-
bákra, amelyek kialakításának lehetősé-
gét keressük.

Energetikai ügyek
Az önkormányzatnak is egyre nagyobb 
terhet jelent a közintézmények ener-
giaellátása, ezért keressük annak lehe-
tőségét, hogy a lehető legjobb döntés 
születhessen meg ebben az ügyben. Elő-
készítés alatt van egy pályázat kiírása, 
amely által egy olyan szakértő munka, ta-
nulmányterv elkészítését várnánk, amely 
segít eldöntenünk, hogy mely rendelke-
zésünkre álló energiaforrást és milyen 
technológiával igyekezzünk felhasznál-
ni, vélhetőleg nem is csak önkormány-
zati intézményi 
körben, hanem az 
egész település ér-
dekeit figyelembe 
véve – ilyenek le-
hetnek pl. a geo-
termikus energia, 
a napenergia, a 
szélenergia vagy 
egyéb alternatív 
energiaforrások.

Önkormányzati ingatlanok

elutasított pályázatok:
Önjáró fűkasza 5 641 646 Ft (50%)

Útfelújítás 12 364 320 Ft 
(50%)

Geotermikus köz-
műrend (norvég)

682 500 000 Ft 
(85%)
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Jó kapcsolatot ápolunk a rendőrséggel; többször ültünk le tár-
gyalni a felsőbb rendőri vezetőkkel és a helyi szolgálatot tel-
jesítőkkel is egyeztetésre, felhívva az aktuális problémákra a 
figyelmet. Állandó kapcsolatban vagyunk a polgárőrökkel, 
akik igyekeznek helytállni a település közbiztonságának és a 
rendezvényeknek a biztosításában, amelyet ezúton is megkö-
szönünk. A mezőőri szolgálat munkáját folyamatosan igyek-
szünk még hatékonyabbá tenni.

Sajnos egy bosszantó és felháborító jelenséggel is szembe 
kell néznünk: Főleg a diszkós napokon fordulnak elő értel-
metlen károkozások, rongálások, amelynek igyekszünk elejét 
venni, de ebben is kérem minden újkígyósi segítségét. Közös 
felelősségünk, hogy településünk szépüljön és szép maradjon. 
Figyeljünk oda egymásra és értékeinkre!

2007-ben szerződés útján biztosítottuk a kóbor ebek befo-
gását és állatbarát elhelyezését. Meglepően sok, több mint 100 
kutyát helyeztünk el így a múlt évben, de még mindig sok ál-
lat van az utcán. Itt hívom fel a kisállat-tulajdonosok figyelmét, 
hogy felelősséggel vállalják és tartsák otthon állataikat.

Újkígyós önkormányzata határozatban vállalta, hogy hoz-
zájárulunk 500 000 Ft-tal a békéscsabai tűzoltóság tűzoltó-
autó-vásárlásához, ezzel még biztonságosabbá téve a gyors 
ellátás lehetőségét (csak akkor kerül sor a pénz átadására, ha 
nyer ez irányú pályázatuk). Itt köszönöm meg mindazok se-
gítségét, akik bármilyen módon járultak hozzá a településen 
2007-ben történt tűzeset kárának helyreállításához. Önkor-
mányzatunk gyorssegély kiutalásával, munkával és gyűjtés 
megszervezésével segítette a kárvallottat.

A lakosság visszajelzése szerint az előzőekhez viszonyítva 
gyakrabban szerepel településünk a Békés Megyei Hírlapban; 
igyekszünk ezt a jó kapcsolatot fenntartani a sajtó képviselő-
ivel. Létrehoztuk a lakosság pontos tájékoztatására a havonta 
megjelenő Újkígyósi Önkormányzati Értesítőt, megújítottuk 
a község honlapját, folyamatosan törekszünk ezek tökéletesí-
tésére.

Igyekszünk életre támasztani a testvértelepülési kapcso-
latot Csíkszépvízzel. Már személyes találkozóra is sor került 
Erdélyben, remélhetőleg ez folytatódik is. Tovább folyik a 
testvériskolai kapcsolat ápolása egy csíkszeredai iskolával. Pu-
hatolóztunk felvidéki és délvidéki kapcsolatépítés ügyében is.

Csütörtökönként polgármesteri fogadónapra kerül sor, 
amelyen nagyon sokan megkeresnek személyes és hivatalos 
ügyeikkel egyaránt.

Az Újkígyóson működő civil szervezetek nagy részével ál-
landó kapcsolatunk van, szorgalmaztuk közös rendezvények 

megszervezését. Egyik-másiknak nagy sikere volt – pl. gyer-
meknap, Újkígyósi Hazaváró, halászléfőző verseny Gyoma-
endrődön.

Összefoglalva az előzőeket elmondható, hogy Újkígyós 
Nagyközség Képviselő-testülete igyekezett mindig az előtte 
álló feladatra figyelni; a személyeskedések nem jellemzőek a 
testületi ülésekre. A cél mindenki előtt világos: ahhoz, hogy 
Újkígyós élhető, fejlődő, vonzó település legyen, minden újkí-
gyósi embernek össze kell fognia, mert a magunk sorsa iránt 
leginkább magunk vagyunk a felelősek. Ehhez a közös mun-
kához kérjük Isten áldását a 2008. esztendőre is!

Engedjék meg, hogy egy mostanában kapott tibeti mon-
dással búcsúzzak: „Ha egy kérdés megoldható, felesleges aggódni 
miatta. Ha nem lehet megoldani, az aggódás sem segít.”

Újkígyós Nagyközség Képviselő-testülete nevében:
	 Szebellédi	Zoltán
	 polgármester

Közbiztonság

Kapcsolattartás, kommunikáció

az augusztus 20-i rendezvény emlékezetes pillanatai


