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Alakosság egészét érintő kérdés a ta-
lajterhelési díj bevezetésének szán-

déka, melynek keretében a Vízmű Kft. 
által szolgáltatott adatok alapján ki-
küldtük a bevallásra szolgáló adatlapo-
kat azon ingatlanok használóinak, akik 
nem csatlakoztak rá 2006. július 1-jétől 
a szennyvízcsatorna-hálózatra. A talaj-
terhelési díj kivetésének kötelezettségét 
a környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. tv. 21. § (2) és 26. § (4) be-
kezdéseiben foglalt felhatalmazás alap-
ján az önkormányzat talajterhelési díjról 
szóló 13/2004. (VI. 28.) számú rende-
lete alapozza meg. Azoknak az ivóvíz-
szolgáltatást igénybe vevő, vízdíjat fi zető 
személyeknek vetjük ki a díjat háztartá-
sonként, akik számára a szennyvízháló-
zatra való csatlakozás a hálózat kiépítése 
miatt lehetséges, de azt a fenti időpon-
tig nem tették meg. A díj mértéke az 
elfogyasztott víz mértéke és egység-
ára (120 Ft/m3) és a veszélyeztetettségi 
szorzó (3×) szorzataként kerül megál-

lapításra úgy, hogy 2006. évben a díj 50 
százalékát, 2007. évben a 75 százalékát, 
2008. évben a 90 százalékát kell meg-
fi zetni. Ebből a tételből lejön a tárgy-
időszakban számlával igazolt módon 
keletkező szippantási díj és a meghibá-
sodásból eredő elszivárgás számított ér-
téke. 

A kivetés a törvény alapján nem le-
hetőség, hanem kötelezettség, a bevétel 
az önkormányzati bevételek részét fog-
ja képezni, azok helyben használódnak 
fel. (A fenti paraméterek tájékoztató jel-
legűek, nem fogják át a tárgykörbe von-
ható valamennyi ismeretet, így azokra 
hivatkozni jogvitában nem lehet.)

n

A történeti hűség kedvéért összefoglal-
juk a szennyvízhálózat kiépülésének és a 
rákötési kötelezettség néhány adatát.

A szennyvíztelep I. üteme 1995-ben 
lett üzembe helyezve. 1998-tól lett meg-
állapítva csatornadíj. 

Közérdekű információk 
a talajterhelési díjról

Folytatás a 6. oldaloN >>

Újkígyósi Nagyközség 
Képviselő-testülete 

2008. október 20-án 14 órakor 

közmeghallgatással 
egybekötött testületi ülést tart

a községháza 
tanácskozótermében.

A közmeghallgatás témája:
Újkígyós Nagyközség 

Önkormányzata 2009. évi 
költségvetési koncepciójának 

előkészítése.

A témával kapcsolatosan várunk 
minden olyan felvetést, észrevételt, 

amely az önkormányzat 
költségvetéséhez kapcsolódik.

Az ülésen lehetőség lesz más 
témakörökkel kapcsolatos 

javaslatok, vélemények 
elmondására is.

Szeretettel várunk minden 
újkígyósi lakost!

MEGHíVÓ

Újkígyós Nagyközség Képviselő-testülete, 
az Újkígyósért Közalapítvány, 

valamint 
a Petőfi  Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 

tisztelettel meghívja önt és hozzátartozóit, 
barátait, ismerőseit 

az 1956-os események és a köztársaság 
kikiáltásának évfordulója 

alkalmából rendezett
2008. október 22–23-i programjaira.

októbEr 22., szErda:
17.30  ’56-os emléktábla koszorúzása 

a Gazdakör épületénél.
  A program házigazdája: 

Csonka Péter, az Újkígyósért 
címmel kitüntetett Gazdakör 
elnöke.

18.00  Polgármesteri hivatal, tanácskozóterem:
  közéleti fórum, „A magyar társadalomban 

elodázhatatlan fordulat” címmel.
  Előadó: Patrubány Miklós, 

a Magyarok Világszövetsége elnöke.

októbEr 23., csÜtÖrtÖk:
9.00  Ünnepi szentmise. A szentmiseáldozatot bemutatja: 

Czank Gábor plébános.
10.00  községi megemlékezés. Szebellédi Zoltán polgármester 

köszöntőjét követően ünnepi beszédet mond 
Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke.

  Hagyományainkhoz híven ünnepségünkön hirdetjük ki 
az Újkígyósért Közalapítvány tanulmányi ösztöndíjasait.

  Közreműködnek: 
Labos Anikó, valamint a Békés Megyei Jókai Színház szín-
művészei: Kara Tünde, Tarsoly Krisztina, Presits Tamás.

Az október 23-i rendezvények a művelődési házban lesznek.

  Polgármesteri hivatal, tanácskozóterem:



Újkígyósi
Önkormányzati Értesítő2 2008. október

ANógrád megyei Alsósztregován 
született 1823. január 21-én, kö-

zépnemesi családban. Édesapja sztrego- 
vai és kelecsényi Madách Imre császári-
királyi kamarás. Édesanyja, Majthényi 
Anna előkelő lány volt, hozománya a 
csesztvei kúria és birtok. Édesapját 14 
éves korában elvesztette, ezután édes-
anyja irányította a a birtokot. Négy test-
vére volt: két fiú és két lány.

Magántanulóként, a váci piarista gim- 
náziumban tette le a vizsgáit. 1837 és 
1840 között – a reformkor pezsgő idő-
szakában – Pesten előbb filozófiai, majd 
jogi tanulmányokat folytatott. 1841-ben 
befejezte egyetemi tanulmányait, meg-
szerezte ügyvédi képesítését. 

1841-től Nógrád vármegye szolgá-
latában állt, Balassagyarmaton másod-
jegyző volt. Az 1842 és 1844 közötti 
válságkorszakban születtek dráma for-
májú történelmi példázatai (Csák vég-
napjai, Mária királynő, Nápolyi Endre), 
egy Szophoklész-parafrázis (Férfi és 
nő), valamint személyes ihletésű drá-
mája, a Csak tréfa. Barátságot kötött 
Szontagh Pállal, akivel a centralisták 
Eötvös József vezette csoportjához csat-
lakoztak, de közben megyei politikus-
ként a helyi viszonyok jobbításáért is 
küzdöttek. Madách táblabíró, 1846-tól 
főbiztos, aktív szervezője az 1847. őszi 
követválasztásnak.

1845-ben házasságot kötött Fráter 
Erzsébettel. Három gyermekük szüle-
tett, Aladár, Jolán és Borbála. A szabad-
ságharc bukása idején a családban is 
sorozatos tragédiák történtek. 1852-ben 

Kossuth titkára, Rákóczi József bújtatása 
miatt egyévi várfogságra ítélték. Házas-
sága megromlott, 1854-ben elvált fe-
leségétől. Alsósztregovai magányában 
irányította birtokát, nevelte gyermekeit, 
és készült újabb irodalmi alkotások írá-
sára. 1859-ben a Civilizátort, majd 1859 
és 1860 között a fő művét: Az ember 
tragédiáját írta.

A Bach-rendszer bukása után, 
1861-től Balassagyarmat országgyűlé-
si képviselője volt, a Felirati Párt tagja. 
1860–61-ben elkészült a Mózes, a nép 
öneszmélésének, szabadságra emelésé-
nek drámája.

1862-ben a Kisfaludy Társaság, a kö-
vetkező évben az Akadémia tagja. 

Betegsége miatt, 1864. október 5-én 
halt meg Alsósztregován.

A fő műve: Az ember tragédiája ős-
bemutatóját, 1883. szeptember 21-én 
tartották a Nemzeti Színházban.

Akik között járunk
Utcáink névadói nyomában

Ebben a rovatban Újkígyós nagyközség közterületeinek névadóit mutatjuk be. 
a szerkesztőség szándéka szerint minden hónapban (születési/halálozási évfor-
dulóhoz kapcsolódva) röviden ismertetjük az ismert személyiségek életútját, al-
kotásait. kérjük az olvasókat, tartsanak velünk újkígyósi sétáinkon!

Madách Imre

A békés mEgyEi agrárkamara tisztelettel meghívja  
az érdeklődő gazdálkodókat soron következő előadására  
2008. október 17-én 13.00 órától.
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház (Újkígyós, Arany János u. 42.). 

Előadások témaköre: talajmintavétEl. 
Előadó: Csányi Marianna 045. Fórum – kérdések és válaszok.

Kérjük, hogy az MVH regisztrációs számát hozza magával, mert ez az aláíráshoz  
szükséges. A rendezvényen való részvétel mindenki számára ingyenes.

APRÓHIRDETÉS
n  Szilvalekvár eladó. 1000 Ft/üveg.  

Nagy Balázs, telefon: 30/313-1413.

október 1-jétől október 22-ig
Ebzárlat és

lEgEltEtési tilalom
Újkígyós teljes területén.

Újkígyós teljes közigazgatási területé-
re 2008. október 1-jétől október 22-ig a 
„rókák veszettség elleni immunizálá-
sa” miatt ebzárlatot és legeltetési tilalmat 
rendelnek el.
az ebzárlat ideje alatt:
1.  Tartási helyén minden kutyát és macs-

kát elzárva, illetőleg kutyát megkötve 
kell tartani úgy, hogy más állattal vagy 
emberrel ne érintkezhessenek.

2.  A település területéről kutyát vagy 
macskát a hatósági állatorvos kedvező 
eredményű vizsgálata után és engedé-
lyével szabad kivinni.

3.  Kutyát tartási helyéről csak pórázon 
vezetve, és szájkosárral szabad kivinni. 
Pásztorebeket is csak szájkosárral ellát-
va szabad állatok őrzésére alkalmazni.

4.  A települési önkormányzat köteles az 
ebzárlat idején szabadon talált kutya 
és macska befogásáról és állami kárta-
lanítás mellőzésével történő leöléséről 
intézkedni.

Az ebzárlat feloldásra kerül, ha annak 
időtartama alatt a településen veszett-
séget vagy veszettség gyanúját kutyán, 
macskán vagy vadon élő állaton nem ál-
lapították meg. 
A határozat fellebbezésére való tekintet 
nélkül, azonnal végrehajtható.
A határozat ellen 15 napon belül a Békés 
megyei MGSZH ÉLBÁ Igazgatóság 
igazgatójának címzett, 5000 Ft illeték-
kel ellátott, hivatalomnál benyújtott fel-
lebbezéssel lehet élni.

Dr. Balla Ferenc hatósági állatorvos

FigyElEm

IGÉNYFELMÉRÉS
általános iskolai végzettséggel  

nem rendelkezők körében

A Széchenyi István Általános Iskola  
segítséget nyújtana azoknak  

a felnőtteknek, akik szeretnék befejezni  
az általános iskolai tanulmányaikat.

Az érdeklődők jelentkezzenek  
az iskola titkárságán; kérjük, hogy  

hozzák magukkal bizonyítványukat! m
E
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Másodszor rendeztük meg a búcsú 
hétvégéjén az Újkígyósról elszár-

mazottak és az itt lakók találkozóját, az 
Újkígyósi Hazavárót. Rendezvényün-
ket idén a Békés Megyei Önkormányzat 
„vándor” rendezvénye: az Otthonunk Bé-
kés megye színesítette, amely jól kiegé-
szítette az amúgy is gazdag programot.

Aggodalommal töltött el bennünket 
a hétvégi programok péntek délelőtti 
kezdete – a kerékpárút átadása –, hiszen 
borongós-esős időjárás elébe néztünk. 
De ránk tekintett a jó Isten, szépen ki-
kerekedett az időjárás, így a két nap ren-
dezvényein több mint 1500-an vettek 
részt. 

Mindenki megtalálhatta a számára 
kedveset vagy fontosat. Ha szerencsé-
je volt, nyerhetett a kerékpárút-átadá-
si ünnepségen. Felejthetetlen előadáson 
vehetett részt a templom felújítására 

szervezett jótékonysági esten, miközben 
hozzájárulhatott adományával a nemes 
célhoz. Az ismerősökkel, barátokkal való 
találkozás öröme mellett fenséges kuli-
náris élményekben lehetett részünk, hi-
szen „mi szem-szájnak ingere” lehet, azt 
megkaptuk a látványfőzés eredménye-
ként feltálalt sertéspörkölt, a libamájsü-
tő verseny, a pálinka- és borkóstolás által. 
De lelki-szellemi töltekezésre is volt le-
hetőség a megyetörténeti kiállítást vagy 
Gera Katalin szobrászművész kiállítását 
megtekintve (ez utóbbi egyébként még 
október 26-ig megtekinthető a műve-
lődési házban). De ha valaki sportélmé-
nyekre vágyott, ismét megcsodálhatta az 
emberi erőkifejtés határait próbálgató 
erős emberek versenyét.

Ezen a hétvégén láttuk vendégül 
Szépvíz testvértelepülésünk delegációját 
és erősítettük meg a két település közöt-

ti kapcsolatot. Ezúton is külön köszöne-
temet fejezem ki a vendéglátóknak!

E mindenki igényét kielégítő, szer-
teágazó programsorozatot nem könnyű 
megszervezni. Az önkormányzati dol-
gozók mellett nagyon sok önkéntes ön-
zetlen segítségére, támogatók sokaságára 
volt szükség. Köszönet és hála mind-
azoknak, akik – akár az önkormányzat 
dolgozóiként, akár segítőként, támoga-
tóként – hozzájárultak ahhoz, hogy e 
nagy rendezvényünk sikeresen megva-
lósulhatott!

Munkatársaim képekben foglalták 
össze a hétvége eseményeit, amelyek kö-
zül bővebben „szemezgethetnek” köz-
ségünk www.ujkigyos.hu honlapján, de 
hamarosan összefoglalót láthatnak a ká-
beltelevízióban is.

Szebellédi Zoltán
polgármester

Hazaváró második alkalommal
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A 2008. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló 
beszámoló elfogadása

127/2008. (iX. 08.) számú kt-határozat  
(szavazati arány: 11 igen)

Újkígyós Nagyközség Képviselő-testülete a 2008. évi költségve-
tés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Az első félév gazdálkodási tapasztalatait a II. félévi gazdálkodás 
során figyelembe kell venni. 

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

Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási  
ösztöndíjpályázat 2009. évi kiírásához

128/2008. (iX. 08.) számú kt-határozat  
(szavazati arány: 11 igen)

Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2009. évi 
fordulójához csatlakozik, az erre vonatkozó nyilatkozatot el-
juttatja az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság részére (1244 
Budapest, Pf. 920).

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező „A” és „B” 
típusú pályázatra vonatkozó kiírást közzétételre alkalmasnak 
találja, megbízza a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást kábeltévén 
és a hirdetőtáblán tegye közzé.

Felelős: dr. Csarlós László jegyző
Határidő: csatlakozási nyilatkozat megküldése 2008. szeptem-

ber 30.

„Újkígyós komplex úthálózat-fejlesztése” című 
beruházás közbeszerzési hirdetmény jóváhagyása

129/2008. (iX. 08.) számú kt-határozat  
(szavazati arány: 10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

A képviselő-testület úgy dönt, hogy a DAOP-3.1.1/B-2007-0176 
kódszámú „Újkígyós komplex úthálózat-fejlesztése” című be-
ruházás közbeszerzési hirdetmény tervezetének tárgyalását 
leveszi napirendről. 

Megbízza a jegyzőt, hogy a hozzászólásokban elhangzott gaz-
dasági és jogi szempontok figyelembevételével a következő 
rendkívüli testületi ülésre kerüljön kidolgozásra a módosított 
tervezet.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő: értelem szerint

Az önkormányzat tulajdonában álló Volkswagen  
kisbusz értékesítése, valamint új személyszállító  

gépjármű vásárlása
131/2008. (iX. 08.) számú kt-határozat  

(szavazati arány: 11 igen, 1 tartózkodás)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztésnek megfe-

lelően megvásárolja az ajánlatban szereplő Opel Vivaro LWB 
Combi 2.0 CDTI kilencszemélyes személygépkocsit, mely-
nek megvásárlásához 7 100 000 Ft-ot, azaz hétmillió-egy-
százezer forintot biztosít a fejlesztési alap terhére.

 A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Volkswagen Transporter 
900 000 Ft-os, azaz kilencszázezer forintos eladási árát elfo-
gadja, és megbízza a pénzügyi osztályt az értékesítés lebonyo-
lításával.

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

Köztéri díszkút megvalósítási lehetősége
130/2008. (iX. 08.) számú kt-határozat  

(szavazati arány: 11 igen, 1 nem)
A képviselő-testület a köztéri díszkút látványtervét elfogadja, és 

azt legkésőbb 2010. augusztus 20-ig megvalósítja.
Az előterjesztés mellékletét képező felhasználási szerződés ter-

vezetet jóváhagyja, megbízza a polgármestert, hogy a szerző-
dést írja alá, illetve a műalkotás megvalósításával kapcsolatban 
adódó pályázati lehetőségekre pályázatot nyújtson be a forrá-
sok megteremtése érdekében, valamint adakozást szervezzen 
a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2010. augusztus 20.

A mezőőrök által használt Lada Niva  
személygépkocsi javításának vagy új gépjármű  

beszerzésének lehetősége
132/2008. (iX. 08.) számú kt-határozat  

(szavazati arány: 11 igen, 1 nem)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a mezőőrök által használt 

JGY-647 frsz.-ú Lada Niva típusú személygépkocsit jelen-
legi állapotában értékesíti, és a mezőőri feladatok ellátására 
használt azonos típusú személygépkocsi beszerzésére ad en-
gedélyt. A beszerzés költségeire maximum 950 000 forintig 
keretet biztosít a tartalékalap terhére.

Megbízza a pénzügyi osztály vezetőjét a gépkocsik értékesítésé-
vel és megvásárlásával, illetve használatba adásával kapcsola-
tos intézkedések megtételére.

Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2008. szeptember 21.

Telekgerendás állati hulláinak befogadása
133/2008. (iX. 08.) számú kt-határozat  

(szavazati arány: 12 igen)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékle-

tét képező szolgáltatási szerződés tervezetét – amely a Te-
lekgerendás közigazgatási területén keletkező állati hullák 
befogadására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozik – jó-
váhagyja, egyúttal megbízza a polgármestert a szerződés alá-
írásával.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2008. szeptember 15.

Az Ericsson Magyarország Kommunikációs  
Rendszerek Kft. és a T-Mobile által létesítendő  

bázisállomás feltételeinek biztosítása,  
a szerződés megtárgyalása

134/2008. (iX. 08.) számú kt-határozat  
(szavazati arány: 12 igen)

Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Ericsson Magyarország Kommunikációs Rendszerek Kft.-
vel (1037 Budapest, Laborc u. 1., Cg. 01-09-070937) mint 
bérlővel bérleti szerződést köt azzal, hogy az ügyrendi bizott-
ság javaslatának megfelelően a következő testületi ülésre ke-
rüljön kidolgozásra az új szerződéstervezet, valamint azzal, 
hogy csak akkor járul hozzá a beruházás részeként megvaló-
suló víztorony melletti építmény megépítéséhez, ha az a ren-
dezési tervvel összhangban, megfelelő formai kivitelezésben 
történik meg. 

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

HATÁROZATOK
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HATÁROZATOK ANYAKöNYVI HíREK
SzületéSek:

Csomor Dóra (3270 g, 51 cm), Békéscsaba, 2008. augusztus 
26., édesanyja: Molnár Anita, édesapja: Csomor Zoltán.

Süle Ádám (3480 g, 51 cm), Gyula, 2008. augusztus 26., édes-
anyja: Balázs Teréz, édesapja: Süle József.

Kovács-Královszki Zsombor (3640 g, 50 cm), Békéscsa-
ba, 2008. augusztus 27., édesanyja: Aradi Enikő, édesapja: 
Kovács-Královszki Szilárd.

Szabó Csenge (3400 g, 49 cm), Békéscsaba, 2008. szeptember 5., 
édesanyja: Varga Andrea, édesapja: Szabó Miklós.

Gajdács Léna (3480 g, 51 cm), Békéscsaba, 2008. szeptember 
24., édesanyja: Gazsó Szilvia, édesapja: Gajdács János.

Almási Réka (3050 g, 49 cm) Békéscsaba, 2008. szeptember 
28., édesanyja: Nagy Tímea, édesapja: Almási László.

Noszter Márk Richárd (3800 g, 51 cm) Békéscsaba, 2008. 
szeptember 30., édesanyja: Balogh Judit., édesapja: Noszter 
Sándor Lajos.

HázaSSágkötéS:
Balogh Annamária Rita és Náhóczki Attila, Újkígyós, Újköz 

u. 35. sz. alatti lakosok, házasságkötésük időpontja: 2008. 
szeptember 20.

Kozsa Gabriella és Ecker Szabolcs János, Újkígyós, Ady End-
re u. 96. sz. alatti lakosok, házasságkötésük időpontja: 2008. 
október 4.

HaláleSetek:
Mohai Andás (Bagyi), született: 1945. április 14., elhunyt: 

Szarvas, 2008. szeptember 1., volt Jókai utcai lakos.
Bánfi Péterné Sulcz Mária, született: 1925. augusztus 14., el-

hunyt: Újkígyós, 2008. szeptember 4., volt Újkígyós, Jókai u. 
2. szám alatti lakos.

Szamosvári Pálné Bajusz Julianna, született: 1928. január 18., 
elhunyt: Békéscsaba, 2008. szeptember 11., volt Újkígyós, 
Petőfi u. 26–28. szám alatti lakos.

Borbély Jánosné, született: 1927. december 21., elhunyt: Újkí-
gyós, 2008. szeptember 19., volt Újkígyós, Öreg u. 34. szám 
alatti lakos.

Bánfi Ferencné, született: 1926. október 1., elhunyt: Szabadkí-
gyós, 2008. szeptember 21., volt Szabadkígyós, Vörösmarty 
u. 5. szám alatti lakos.

Berbekucz János, született: 1928. február 10., elhunyt: Bé-
késcsaba, 2008. szeptember 23., volt Újkígyós, Petőfi u. 49. 
szám alatti lakos.

Buss Imre, született: 1946. szeptember 13., elhunyt: Újkí-
gyós, 2008. szeptember 28., volt Újkígyós, Szent István u. 
15. szám alatti lakos.

Tomcsenkó Mihály, született: 1929. szeptember 7., elhunyt: 
Gyula, 2008. október 2., volt Újkígyós, Rákóczi u. 37. szám 
alatti lakos.

Dézsi Mihályné Gazsó Veronika, született: 1926. december l3., 
elhunyt: Újkígyós, 2008. október 4., volt Újkígyós, Temető 
u. 9. szám alatti lakos.

Községháza felújítási és átalakítási lehetősége
135/2008. (iX.08.) számú kt-határozat  

(szavazati arány: 8 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét 

képező árajánlatot elfogadja, a községháza akadálymentesíté-
si munkáival párhuzamosan a közterületi járda kialakítását, a 
női-férfi WC felújítását, valamint az ügyfélszolgálat kialakítá-
sához szükséges átalakítást elvégezteti. A munkák elvégzésé-
hez bruttó 800 000 Ft-ot biztosít a tartalékalap terhére.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés alá-
írásával és a munkák elvégeztetésével.

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

„Újkígyós komplex úthálózat-fejlesztése” című 
beruházás közbeszerzési hirdetmény jóváhagyása

139/2008. (iX. 18.) számú kt-határozat  
(szavazati arány: 9 igen, l nem)

A képviselő-testület úgy dönt, hogy a DAOP-3.1.1/B-2007-0176 
kódszámú „Újkígyós komplex úthálózat-fejlesztése” című be-
ruházás közbeszerzési hirdetményének tervezetét jóváhagyja 
azzal, hogy a hirdetményben szereplő dátumokat értelemsze-
rűen a DARFÜ Kht jóváhagyásának időpontjához kell igazí-
tani. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
hirdetményt a DARFÜ Kht-val hagyassa jóvá és a közbeszer-
zési értesítőben jelentesse meg. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

A 68/2008. (IV. 21.) KT- határozat módosítása
140/2008. (iX. 18.) kt-határozat  

(szavazati arány: 10 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a 68/2008. (IV. 21.) számú képviselő-testületi 
határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A Kertészek Földje Előzetesen Elismert Helyi Vidékfejlesztési 
Közösség tagjaként a pályázat lebonyolítás érdekében megala-
kuló, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti forma létre-
hozásához és annak működéséhez a törzstőke rá eső részét, 
valamint a 2008-ra eső tagdíjat megfizeti, melynek költségei-
re 15 500 Ft összeget biztosít a költségvetési tartalékalap ter-
hére.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal

A képviselő-testület az alábbi rendeleteket alkotta meg, melyeket a 
könyvtárban lehet megtekinteni:

Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának 16/2008. (IX. 09.) 
számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 
szóló 3/2008. (II. 28.) rendelete módosításáról.

Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának 17/2008. (IX. 09.) 
számú rendelete a környezetvédelemről szóló, többször mó-
dosított 1/2001. (I. 22.) számú önkormányzati rendelet mó-
dosításáról.

RENDELETEK

orvosi ÜgyElEt  B  orvosi ÜgyElEt

Az orvosi ügyelet minden hétköznap 17 órától lép életbe. 
Az ügyeletes orvos személyét a 66/247-787-es központi 

ügyeleti telefonszám üzenetrögzítője mindig közli.
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Nápolyban, a junior és kadét 
kick-box világbajnokságon 

kilenc tatamin és három ring-
ben mentek a küzdelmek közel egy héten át. 

Már az első napon látszott, hogy minden idők legkemé-
nyebb és legszorosabb kick-box utánpótlás-világbajnoksá-
ga lesz, és nemcsak a résztvevők száma miatt, hanem azért, 
mert minden ország a legjobbjaival érkezett, és minden szin-
ten egyre kiegyenlítettebbek lettek a küzdelmek. 

Az újkígyósi csapatból a junior hölgyeknél a semi-contact 
57 kilóban Rétlaki Renáta nehéz küzdelmek után bronzérmet 
szerzett, amit light-contactban már nem sikerült megismé- 
telnie.

A kadét I. korcsoportú fiúknál az újkígyósi Himler Bence 
a szlovén Rok Vrtaenik 5:3 arányú legyőzésével került a leg-
jobb nyolc közé. Egy korosztállyal feljebb a kadét II. korcso-

portban testvére, Himler Gábor 
light-contactban kiesett, miután 
a dél-afrikai Donovan Landsberg 

legyőzte, de semi-contactban javított: 12:4 arányú meggyőző 
győzelmet aratott az osztrák Markus Baumann ellen, így szin-
tén bekerült a legjobb nyolc közé. 

A szintén újkígyósi Molnár Dániel light-contactban si-
mán verte az üzbég Nadir Ernazaevet, majd semi-contactban 
14:6-ra a dél-afrikai Thomas Teaguet, így mindkét kategóriá-
ban a nyolcas döntőbe jutott.

A későbbiekben sajnos a kadétkorú újkígyósi Himler Gá-
bor a legjobb nyolc között búcsúzott. Így járt a semi-contact és 
light-contact 42 kg-ban Molnár Dániel is. 

Kadét I. korosztályú klubtársa, Himler Bence sem jutott a 
négy közé, miután vitatható körülmények között vesztette el 
a mérkőzést.

Kick-box világbajnokság

A szennyvízcsatorna-hálózatra való rá-
kötésekről szóló 8/2001. (II. 19.) sz. 
rendelet írta elő a rákötési kötelezettsé-
get 2007. június 30-ig.

A 29/2006 (XII. 12.) számú rende-
lettel, annak hatályba lépését követően, 
lett eltörölve a rákötési kötelezettség.

2003. december 31-ig volt ösztönöz-
ve a lakosság a rácsatlakozásra, majd az 
ezt követő időszakban a rákötés foko-
zatosan korlátozva lett a nem megfele-
lő kapacitás miatt.

2005 decemberében üzembe lett he-
lyezve a szennyvíztisztító II. üteme, et-
től kezdve a lakosság ismét ösztönözve 
volt a rácsatlakozásra – kamatmentes 
támogatás biztosításával.

A rákötés korlátozása tehát a 2003. 
december 31. és 2006. január 1. közöt-
ti időszakra vonatkozott, annak valószí-
nűleg nem teljes intervallumában.

Jól látható tehát, hogy a talajterhelési 
díj bevezetése mögött a környezetvéde-
lem, közvetlenül pedig a kiépült csa-
tornahálózatra való rákötés ösztönzése 
húzódik meg. Erkölcsi oldalról megkö-
zelítve pedig kompenzálja azt a kiadást, 
amelyet eddig a csatornahálózatra már 
korábban rákötött lakók a hálózat üze-
meltetése érdekében csatornadíjként be-
fizettek, hiszen tudjuk, adott rendszer 
annak kapacitástöbblete esetén akkor 
üzemeltethető optimálisan, ha arra mi-
nél többen rákötnek, és így a működé-

si költségek minél többfelé osztódnak. 
Tudjuk azt is, hogy sokan használták 
díjfizetés nélkül a csatornahálózatot úgy, 
hogy arra rákötöttek, de a rákötés tényét 
nem jelentették be. Most számos eset-
ben jelentik be a rákötést (akár egy éj-
szaka alatt elvégezve azt), a talajterhelési 
díj kivetésének hírére, ám nem feltéte-
lezzük, hogy minden esetben így történt. 
A cikk megírásáig 22 új rákötést regiszt-
rált a Vízmű Kft. Ez megint elsősorban 
azok (és egyben valamennyiünk) érde-
két szolgálja, akik korábban rákötöttek a 
hálózatra, hiszen a rendszert nem legáli-
san használók által kibocsátott szenny-
víz kezelési költségét is ők fizették meg. 
Bevezetésének elhúzódása mögött pedig 
az a bizonytalanság húzódik meg, hogy a 
kötelező rákötés rendeleti szabályozását, 
annak eltörlését és a rákötést nem esz-
közlők érdekének összhangba hozását 
kellett szinkronizálni. 

Sokan felvetik, hogy a fent említett 
időszakban nem lehetett rákötni a rend-
szerre. Valóban volt egy ilyen műszaki 
fázis, azonban a kötelezettség időpont-
jának meghatározásánál éppen ezt vet-
tük figyelembe, jelesül, hogy mikortól 
lehetett rákötni a rendszerre annak el-
lenére, hogy 2005-től a törvény a kive-
tés lehetőségét biztosította. Tudni kell, 
hogy a hivatkozott rendeleti rákötési kö-
telezettség fennállt, és eltörlését követő-
en a Vízmű Kft. szórólapon tájékoztatta 
az érintetteket rákötés hiányában a talaj-

terhelési díj fizetésének kötelezettségé-
re.  Így a kivetésre a tájékoztatást (2006. 
január 4.) követően és a rákötés lehető-
ségének biztosítása után kerül csak sor. 
Ennek okán a rákötésre vonatkozó tilal-
mazott időszak nem lehetett akadálya a 
későbbi rákötésnek.

Felvetődött kérdésként, hogy az elő-
író rendeleten miért a korábbi polgár-
mester és jegyző neve szerepel. Ez azért 
van, mert a rendeletet 2006. év végén 
ugyan módosítottuk, és a módosító ren-
deletet már Szebellédi Zoltán polgár-
mester úr és jómagam szignáltuk, de az 
érintett és kiküldött rendelet egységes 
szerkezetbe van foglalva a módosító (ál-
talunk kiadott) rendelettel. Ilyen eset-
ben csak az eredeti rendeletet szignálók 
aláírása tüntetendő fel.

Tudjuk, nagy terhet ró ez az érintett 
lakókra, hiszen a végletekig megterhelt 
a lakosság, azonban ezt kompenzálandó, 
egyedi ütemezési lehetőséget biztosí-
tunk megalapozott szociális okokra hi-
vatkozva a fizetés tekintetében. Kérjük, 
a bevallás alkalmával az adós ügyinté-
zők által átadott formanyomtatványon 
ezt a halasztott fizetési szükségletet je-
lezzék számunkra. Sajnos tudni kell azt 
is, hogy a talajterhelési díj hátraléka a 
közadókhoz hasonlóan kamatozik rész-
letfizetés esetén is. További információk 
tekintetében szívesen állunk a lakosság 
rendelkezésére.

dr. Csatlós László jegyző

Közérdekű információk a talajterhelési díjról 
>> Folytatás az 1. oldalról


