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Két évvel ezelőtt úgy fogtunk hoz-
zá az önkormányzati munkához, 

hogy tisztában voltunk az elsősorban az 
elhibázott országos politikára visszave-
zethető nehéz gazdasági helyzettel. Ez 
azóta csak kilátástalanabbá, bizonyta-
lanabbá vált, mégis úgy reméltük, hogy 
kemény, kitartó munkával, közös erővel 
Újkígyós szekerét előrébb tudjuk tolni 
az előttünk álló időszakban. Minden-
ki a saját bőrén érzi az anyagi nehéz-
ségeket, sokan kétségbeesetten keresik 
meg az önkormányzatot segítségkéré-
sükkel. Vannak, akiknek a törvény adta 
lehetőségek keretein belül tudunk segí-
teni, de nincs módunkban teljes mérték-
ben orvosolni a nehéz gazdasági helyzet 
következményeit: az eladósodást, a fize-
tésképtelenséget, a munkanélküliséget.

Amit most ebben a helyzetben meg-
tehetünk, azt megtesszük. Minél több 
ideig és minél több embert foglalkoz-
tatunk a közcélú és a közhasznú foglal-
koztatás keretében. Lépéseket tettünk a 
szociális foglalkoztatás megszervezésére. 
A szociális támogatások odaítélésekor 
igyekszünk a végső határokig elmen-
ni. Dolgozóink számát a lehető legma-
gasabb mértékben akarjuk fenntartani 
(immár sajnos a legnagyobb foglalkoz-
tatóvá vált az önkormányzat a települé-
sen). A vállalkozók kérésére a meglévő 
vállalkozások fennmaradása, boldogulá-
sa érdekében tettünk lépéseket: pl. helyi 
adó átütemezésével, lehetőség szerint 
a helyi vállalkozások szolgáltatásainak 
igénybevételével.

Önkormányzati stratégiánk egyik 
alappillére, hogy a törvény által ránk ru-
házott kötelező feladatok minél töké-
letesebb ellátása mellett minden olyan 
üggyel, lehetőséggel is foglalkozni aka-
runk, amely az Újkígyóson élő embe-

rek érdekeit szolgálja, illetve hozzájárul 
községünk „élhetőbbé” válásához, vagyis 
hogy az itt lakók megfelelő, előremu-
tató szolgáltatásokhoz jussanak hoz-
zá. Nehéz egyensúlyt tartani, hiszen az 
elhibázott országos gazdaságpolitika, 
esetleg más emberi hibák miatt sokan 
elvesztették munkahelyüket, elindul-
tak az eladósodás útján, nehéz helyzetbe 
kerültek. Ugyanakkor törekszünk arra, 
hogy a település infrastrukturális hely-
zetén pályázati források megszerzése ál-
tal javítsunk. Általában tehetjük ezt úgy, 
hogy 1-2 forint saját erő biztosításá-
val 10 forint értéket tudunk előállítani. 
Ráadásul az erre fordítható forrásokat 
másra nem is használhatjuk. Az sem 
mellékes, hogy a pályázatok megvaló-
sítása során újkígyósi lakosoknak is te-
remtünk munkalehetőséget.

Amíg lehet, ezt a kettősséget felvál-
lalva fejlesztjük Újkígyóst, hiszen a jövő 
számára meg kell mentenünk azokat az 
értékeket, amelyeket őseink ránk hagy-
tak, illetve erkölcsi kötelességünk olyan 
új értékeket létrehozni, amely az em-
berek könnyebb boldogulását, a szol-
gáltatások gyarapodását vagy minőségi 
javulását eredményezik. 

A kívülről jövő információk elkese- 
rítőek, a lehetőségek egyre szűkül-
nek. Mégis sokan bízunk abban, hogy 
az ország élén állók ámokfutása hama-
rosan befejeződik, és mindannyiunk ja-
vát szolgáló változások mennek végbe, 
amely mind az újkígyósi dolgozni akaró 
embereknek, mind az önkormányzatnak 
biztosítja a normális életkörülményeket. 

Szebellédi Zoltán
polgármester

A pénzügyi-gazdasági válság és az önkormányzat

Ebéd-előfizetési lehetőség a napközis konyhában!
A napközis konyha felhívja az újkígyósi lakosok figyelmét, hogy kapacitásbővülés 
miatt külső személyek számára is lehetőség van ebéd előfizetésére.
Egy adag: 553 Ft. 
További információ a 66/256-322-es telefonszámon vagy személyesen a helyszínen, 
Babaella Máriától kérhető.

Fogadóóra
SzEbELLéDi zoLtÁN polgármester  

minden csütörtökön 9.00 és 12.00 óra 
között várja fogadóóráján a különböző 

ügyekeben hozzá forduló újkígyósi  
lakosokat, a polgármesteri hivatalban.
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érmindszenten született 1877-ben, 
egy elszegényedett nemesi család-

ba. édesapja Ady Lőrinc (1851–1929), 
kisparaszti gazdálkodó, édesanyja Pász-
tor Mária (1858–1937), református lel-
kipásztorok leszármazottja volt. Egy 
öccse volt, Ady Lajos.

tanulmányait az érmindszenti refor-
mátus elemi iskolában kezdte 1883-ban, 
majd a katolikus népiskolában folytatta. 
Az elemi befejeztével, 1886-tól a nagy-
károlyi piarista gimnáziumban tanult, 
majd 1892-től a zilahi református kollé-
gium diákja volt. 1896 júniusában érett-
ségizett. A szülei jogászt akartak belőle, 
ezért beíratták a debreceni református 
jogi akadémiára. Hiába küldték Pestre 
és temesvárra, Ady költő akart lenni. is-
kolai éveinek zilahon lett vége.

1900–1903-ig újságíró Nagyvára-
don. itt találkozik Diósy Ödönné Brüll 
Adéllal, egy gazdag férjes asszonnyal, 
aki Párizsban élt és látogatóba jött haza 
Nagyváradra. Léda (Ady így nevezte őt 
verseiben) lett a múzsája. A Léda iránti 
szerelme és nála tett párizsi látogatásai 
segítették. A Léda-szerelem kilenc évig 
tartott: 1903–1912-ig. Léda 1911-ben 
halott gyermeket hozott a világra a köl-
tőtől, s ezután kapcsolatuk megromlott. 
1912-ben, egy párizsi újságban írt cik-
kével végleg szakított Lédával. Hétszer 
járt Párizsban 1904 és 1911 között. El-
ső, egy évig tartó párizsi útja után a bu-
dapesti Naplónál helyezkedett el, ahol 
500 cikk és egy sor költemény jelent 
meg az ő tollából.

A könyvek iránt is élénken érdeklődő 
Ady a Huszadik század nevű radikális 
csoport tagja lett. 1906-ban megjelent 
harmadik verskötete Új versek címmel 
– ez a könyv mérföldkő a magyar iro-

dalomban, a modern magyar költészet 
születését jelzi –, de a negyedik könyve, 
a Vér és arany hozta meg az igazi sikert 
és a kritikusok elismerését.

1906-ban kormánycsere volt, és mivel 
Ady pozíciót töltött be az alkotmányel-
lenesen kinevezett kormányban, el kel-
lett hagynia az országot.

1908-ban a Nyugat című új irodal-
mi lap első számában megjelentek versei 

és esszéi, en-
nek a lapnak 
lett élete vé-
géig munka-
társa, 1912-től 
pedig az egyik 
szerkesztője 
is. 1908-ban 
Nagyváradon 
A Holnap ne-
vű irodalmi 
csoport egyik 

alapítója volt. A Nyugat című lap a ma-
gyar irodalom legfontosabb folyóira-
ta, de nem jelentek meg benne politikai 
cikkek, ezért Ady írt más lapokba is (pl. 
Népszava, Világ). Keményen kritizálta a 
politikai helyzetet, látta, hogy mennyi-
re marad el Magyarország a fejlett or-
szágoktól.

1914-ben találkozott a 22 éves 
Boncza Bertával, akivel 1911 óta levele-
zett. 1915-ben a lány apjának beleegye-
zése nélkül összeházasodtak. Verseiben 
Csinszkának nevezte bertát.

Az i. világháború alatt nem közölt írá-
sokat, négy év hallgatás után 1918-ban 
jelent meg újabb verseskötete, A halottak 
élén cím alatt. 

élete utolsó heteiben súlyos beteg 
volt, vérbajban szenvedett. 1919. január 
27-én halt meg, 42 évesen.

Akik között járunk
Utcáink névadói nyomában

Ady Endre (1877–1919)

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.

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!

Ady
Ember volt ’kit mások cudar gazsága,
hetyke bűnök, a gőgös Semmi zavart,
bús sorsú, konok-nótás igazsága,
felreptette szavát, mint szél az avart.

Nyakas magyar kálvinista, úgy repült,
miként az Idő és szállt az ég felé,
pihenni, kérni Istenhez menekült,
mert bölcs öröm-támaszát benne lelé. 

Őskaján-hitűek tépték szívét és
fájt minden szó, ölelés, minden lépés,
de ment, a Nagy Úton egyre csak haladt,

zavarták lármás, hitvány törpe-hadak,
dőltjére senkik s tökmag-jankók lestek,
mégis megmaradt „muszáj” Herkulesnek.  

(Szőke István Atilla)

AnyAkönyvi hírek

SzületéSek:
Benkó Milán (3330 g, 48 cm), békés-

csaba, 2008. október 6., édesanyja: 
Tóth Ilona, édesapja: Benkó László.

Varga Viktor (3900 g, 51 cm), Gyula, 
2008. október 9., édesanyja: Stefula 
Szilvia, édesapja: Varga Norbert.

Bóka Borbála (3400 g, 50 cm), békés-
csaba, 2008. október 27., édesany- 
ja: Szálka Nikolett, édesapja: Bóka 
Gergely.

Somosi Imre (3000 g, 50 cm) született: 
Gyula, 2008. október 27., édesanyja: 
Sódar Mária, édesapja: Somosi Imre.

HaláleSetek:
Svarsnig Gézáné, született: 1912. ok-

tóber 16., elhunyt: Újkígyós, 2008. 
október 11., volt Újkígyós, temető 
u. 34. szám alatti lakos.

Nyikora Illésné Szilágyi Katalin, szü-
letett: 1928. október 12., meg-
halt: békés, 2008. október 14., volt  
szabadkígyósi lakos.

Farkucza István, született: 1938. au-
gusztus 28., elhunyt: Gyula, 2008. 
október 19., volt szabadkígyósi  
lakos.

Bozó Balázsné Hódi Mária, született: 
1919. szeptember 5., elhunyt: Új-
kígyós, 2008. október 19., volt Új-
kígyós, Kossuth u. 23. szám alatti 
lakos.

Varga Máté, született: 1929. május 5., 
elhunyt: Újkígyós, 2008. október 
26., volt Újkígyós, Dózsa György u. 
39. szám alatti lakos.
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A borostyán bábcsoport 2008. szep-
tember és október hónapban több 

helyen is előadta „A bátor kiskacsák” cí-
mű mesét. Újkígyóson az ovisokat és az 
időseket örvendeztették meg az előadás-
sal, de szerepeltek Szabadkígyóson, va-
lamint a békéscsabai Meseházban is. Ez 
utóbbi nagy élményt jelentett a bábo-
zóknak, hiszen Schnér Mihály faremekeit 
és Lenkefi Konrád bábcsodáit is megte-
kinthették.  további terveik között sze-
repel novembertől a „Holle anyó” című 
mese bemutatása, decemberben pedig 
békéscsabán lépnek fel „A bátor kiska-
csák” című előadással. 

A gyerekek igen aktívak, és gyorsan 
tanulnak. Az együtt töltött idő, a fellé-
pések, a közös élmények „igazi” bábcso-
porttá kovácsolják őket.

A bábcsoport tagjai: Kása Kata, 
Szebellédi Mária, Domokos Ivett, Domo-
kos Bálint, Laurinyecz Emese, Botyánszki 
Áron, Horváth Ferenc, Horváth Anna-
mária.

horváthné Bohus Mária  
bábcsoportvezető

Urnafal
több helyről igény jelentkezett, miszerint jó lenne, ha más 
településekhez hasonlóan az újkígyósi temetőben is épülne 
urnafal, ahova a hamvasztott elhunytak urnáit el lehetne he-
lyezni.

Újkígyóson a hamvasztott elhunytakat is a családi sír-
helyekbe szokás temetni, bár lehet, hogy ez csak az urnafal 
hiánya miatt alakult ki ily módon. Ezért most egy igényfel-
mérést szeretnénk végezni az újkígyósi lakosság körében: va-
lóban volna-e igény arra, hogy temetőnkben urnafal épüljön? 
(Ugyanis vannak ezzel kapcsolatos negatív tapasztalatok is: 
egy békés megyei településen szintén megépült az urnafal, s 
hosszú évek óta senki sem igényli, továbbra is a családi sírok-
ba helyezik az urnákat.)

Különösebb aka-
dálya nincs az urna-
fal létesítésének, de 
ugyanakkor kár len-
ne felépíteni úgy, 
hogy használatlanul 
álljon. kérjük az erre 
vonatkozó igénye-
ket vagy a plébánia-
hivatalban, vagy az 
önkormányzatnál 
jelezni.

Miserendváltozás!
Az egyházi rendelet értelmében egy pap egy vasárnap csak 
három szentmisét végezhet, illetve a misék előtt gyónási le-
hetőséget kell biztosítani a híveknek. Mivel a Szent Erzsé-
bet Szeretetotthonban élő idős atyák, akik hosszú éveken át 
besegítettek a vasárnapi misék elvégzésébe, már nem tudják 
ezt vállalni, így a plébánosnak minden vasárnap négy, havonta 
egyszer pedig öt szentmiséje van. Ez pedig teljesen szabályta-
lan az egyházi rendelet szempontjából, ezért az egyházköz-
ségi képviselő-testülettel való egyeztetés alapján advent első 
vasárnapjától, azaz 2008. november 30-tól a miserend a kö-
vetkezőképpen alakul:

Fél 9-kor mise Szabadkígyóson
10 órakor nagymise Újkígyóson
16 órakor (nyáron 18 órakor) esti mise a Zárdában

tehát advent első vasárnapjával kezdődően a zárdában a 
vasárnap reggel 8 órai szentmisék elmaradnak, és a vasárnap 
esti szentmisék nem a templomban, hanem a zárdában lesz-
nek megtartva, 16 órai kezdettel. (A nyári időszámítás vissza-
állításakor 18 órakor lesz a zárdai esti mise.)

Így Szabadkígyóson is, az újkígyósi nagymise és az esti zár-
dai mise előtt is van gyónási lehetőség.

Czank Gábor
plébános

Holle anyó és a bátor kiskacsák

AZ ÚJKÍGYÓSI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA HIRDETÉSEI
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Az őszi szünetben a Széchenyi ist-
ván Általános iskola delegációja 

a csíkszeredai Nagy imre testvérisko-
la vendégszeretetét élvezte. immár ha-
gyomány, hogy a két iskola kézilabdásai, 
valamint nevelőtestülete felváltva ven-
dégül látják egymást.

Az együttlétek mindig nagyon tar-
talmasak. Így volt ez most is: nagyszerű 
két napot töltöttünk el az erdélyi kollé-
gák között.

ottlétünk első napján, reggel Szép-
vízre utaztunk, ahol Ferencz Tibor pol-

gármester úr fogadott bennünket egy 
baráti beszélgetésre. bemutatta a fa-
lut és a gyönyörűen felújított, a legmo-
dernebb technikai eszközökkel ellátott 
polgármesteri hivatalt. Különösen meg-
fogott minket a hivatal kitéglázott, ben-
sőséges hangulatú, ódon pincéje, amely 
reprezentációs és egyéb rendezvények-
nek ad otthont.

A Szépvízen tett kirándulás után 
visszatértünk Csíkszeredába. Megnéz-
tük a városházát, a Mikó várat, a múze-
umot. Jártunk a Szent Kereszt műemlék 

templomban és a Makovecz Imre ál-
tal tervezett Millenniumi templomban, 
ahol Kozma atya magával ragadó elő-
adásában megismerhettük Csíkszereda 
város és az ott élő magyarság történetét, 
hagyományait, hitéletét.

Este a városi művelődési házban fer-
geteges néptáncgálát láttunk az erdélyi 
hivatásos néptáncegyüttesek jóvoltából. 
Az esten Sólyom László köztársasági el-
nök is részt vett.

Másnap vendéglátóink a Gyimesekbe 
vittek minket, amely a Moldvába tar-
tó országút mentén húzódik, és Har-
gita megye leghosszabban elhúzódó 
településfüzére. Elmentünk a törté-
nelmi Magyarország ezeréves hatá-
rához, a Gyimesfelsőloki Árpád-házi 
Szent Erzsébet Katolikus Líceumba. 
borospatakán megcsodáltuk a csángó 
skanzent, amely a boros-patak két part-
ján fekszik. A telken 11 eredeti állapo-
tában felépített és korhűen berendezett 
parasztház található.

A búcsúvacsorát a szeredai Park Ho-
telben költöttük el.

Csupán két-két napot töltöttünk a 
csíkszeredai barátainknál, ám rengeteg 
élménnyel, lelkiekben gazdagodva tér-
tünk haza. Várjuk a mielőbbi találkozást, 
legközelebb mi látjuk vendégül az erdé-
lyi kollégákat. Gondolatban már tervez-
zük a programot! 

Havasok és csillámló hegyi patakok tövében

október  15-én iskolánk tanulói kö-
zül hatvanan megtekinthették a 

békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum 
„Gyermekemet az országért – A tatárjá-
rás (1241–1242)” című időszaki kiállí-
tást. A gyerekek ingyenes belépőjegyét 
Újkígyós önkormányzata, a beutazás 
költségét és a belépőjegy kedvezményét 
pedig a békéscsabai kistérség biztosítot-
ta, melyet ezúton is köszönünk.

Nagyon hasznosnak találtuk a mú-
zeumlátogatást, hiszen a diákok egy 
egészen új módszereket felhasználó, kü-
lönleges látványelemekkel gazdagított 
kiállítást láthattak. A kiállítótermekben 
érintőképernyős terminálok segítségé-
vel bővíthettük ismereteinket. Szintén 
az érintőképernyőt használva lapoz-
gathattunk egy tatárokat ábrázoló di-

gitális kódexet. beléphettünk egy tatár 
jurtába, ahol fény- és hangeffektek se-
gítették elképzelni a tatárok röppenő 
nyilainak fenyegetését. Lehetőségünk 
volt összehasonlítani a magyar és a ta-
tár teljes fegyverzet súlyát (a magyar jó-
val nehezebb), kézbe vehettük a kardot, 
megfeszíthettük az íjat, felvehettük a 
sodronyinget és a sisakot.

Az időszaki kiállítás mellett az állan-
dó kiállítást is megnéztük, s többek kö-
zött Munkácsy Mihály monumentális 
festményeiben gyönyörködhettünk. A 
múzeumlátogatás kézműves foglalko-
zással zárult, ahol gyűrűt készíthettek 
diákjaink.

A kiállítás tehát igyekezett minden 
érzékszervünkre hatni, s mint tudjuk, 
így a befogadás is teljesebb.   

Gyermekemet az orszáGért – a tatárjárás  (1241–1242)

Batu kán nyomában
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Beszámoló a polgárőrség tevékenységéről 
141/2008. (iX. 29.) számú kt-határozat (11 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a pol-

gárőrség tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Megköszöni a polgárőrségnek a település közbiztonsága érdeké-

ben kifejtett munkáját.
Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal

Szépvíz községgel kötött testvértelepülési  
megállapodás jóváhagyása

142/2008. (iX. 29.) számú kt-határozat (11 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szép-

víz községgel 2008. szeptember 13. napján kötött testvérte- 
lepülési együttműködési megállapodást az előterjesztésnek 
megfelelően jóváhagyja.

Örömmel üdvözli a két település kapcsolatainak újrafelvételét, 
bízik abban, hogy azok a jövőben virágozóak és tartalmasak 
lesznek. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal

Várossá nyilvánítás 2009-ben történő kezdeményezése
143/2008. (iX. 29.) számú kt-határozat (11 igen)
1. Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testüle-

te úgy dönt, hogy Újkígyós nagyközség várossá nyilvánítását 
kezdeményezi. A képviselő-testület vállalja, hogy Újkígyós 
nagyközség várossá nyilvánítása esetén ellátja a városi ön-
kormányzatok és szerveik részére jogszabályban előírt köte-
lezettségeket, megteremti azok végrehajtásának szervezeti és 
személyi feltételeit.

2. Megbízza a jegyzőt, hogy a várossá nyilvánításhoz szükséges 
pályázati dokumentációt készítse el. 

3. Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséhez és a 
kezdeményezéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal

Polgármesteri hivatal szervezetfejlesztésére 
beadandó pályázat lehetősége

144/2008. (iX. 29.) számú kt-határozat (11 igen)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy az ÁRoP-1.A.2/A kódszá-

mú, „A polgármesteri hivatalok szervezési és működési kul-
túrájának fejlesztése” című pályázati lehetőségre, a 92%-os 
vissza nem térítendő támogatás elnyerésére pályázatot nyújt 
be. A pályázat végösszegét bruttó 21 731 000 Ft-tal fogadja el, 
és az ehhez szükséges 1 738 480 Ft saját forrást biztosítja. A 
képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező 2. számú 
mellékletben foglalt szakmai programot jóváhagyja, és meg-
bízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal

Arany János és Kossuth Lajos utcai járdaépítés
145/2008. (iX. 29.) számú kt-határozat (11 igen)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy az Arany J. utcában a József 

A. utca és a Kossuth utca közötti szakaszon, valamint a Kos-
suth utcán az Arany J. utcától a községházáig a meglévő járda 
helyett kiselemes burkolatot építtet ki. A munkák elvégzésé-

hez 1 140 000-Ft-ot biztosít a fejlesztési alap terhére, és meg-
bízza a polgármestert a kivitelezői szerződés aláírásával.

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

Közvilágítás bővítése
146/2008. (iX. 29.) számú kt-határozat (10 igen, 1 tartózkodás)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy az iskola u.–temető u. ke-

reszteződésben, valamint a Kossuth u. 2/1. szám előtt 1-1 db 
közvilágítási lámpatestet szereltet fel. A munka elvégzéséhez 
bruttó 200 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési alap terhére. 

Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével 
és a szerződés aláírásával.

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

A Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézményben 
foglalkoztatott két dajka munkaidejének nyolc órára 

emelése
147/2008. (iX. 29 számú kt-határozat (11 igen)
1. A képviselő-testület úgy dönt, hogy 2008. október 1. és 2009. 

június 30. között engedélyezi, hogy a Közös igazgatású Óvo-
dai és bölcsődei intézményben Berki Lászlóné és Krucsainé 
Dobróczki Szilvia közalkalmazottak napi 8 órában, heti 40 
órában kerüljenek foglalkoztatásra.

2. A képviselő-testület a 801115 szakfeladaton bérjellegű költsé-
gekre 2008. évben – az előterjesztésben részletezettek szerint 
– 101 300-Ft pótelőirányzatot biztosít a tartalékalap terhére.

3. A képviselő-testület a 853211 szakfeladaton a bérjellegű költ-
ségekre 2008. évben 85 500 Ft pótelőirányzatot biztosít – az 
előterjesztésben részletezettek szerint – a tartalékalap terhére.

4. Megbízza Balogh Lászlóné intézményvezetőt a kinevezésmó- 
dosítások elkészítésével.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: értelem szerint

Hulladék-begyűjtési és -kezelési, illetve  
hulladékhasznosítási tevékenységek engedélyezésének 

kezdeményezése
148/2008. (iX. 29.) számú kt-határozat (11 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a le-

zárt hulladéklerakó telepre vonatkozóan, annak területén ter-
vezett hulladékbegyűjtési és -kezelési, illetve más területeken 
tervezett hulladékhasznosítási tevékenységet engedélyezteti.

Az engedélyeztetési eljárás lefolytatására a Körös-Ökotrend 
Kft.-t (Gyula, béke sgt. 50. fsz. 23.) bízza meg, melynek költ-
ségeire a 2008. évi költségvetésben bruttó 846 000 Ft-ot biz-
tosít a környezetvédelmi alap terhére.

Megbízza a polgármestert a megbízásra irányuló szerződés meg-
kötésére és az engedélyeztetésben való közreműködésre.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2009. január 31.

Az Ericsson Magyarország Kft. és a T-Mobile  
által létesítendő bázisállomás feltételeinek biztosítása, 

szerződés ismételt megtárgyalása
149/2008. (iX. 29.) számú kt-határozat (11 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Ericsson Magyarország Kommunikációs Rendszerek Kft.-vel 
(1037 budapest, Laborc u. 1., cg. 01-09-070937) mint bér-
lővel az előterjesztésnek megfelelően bérleti szerződést köt, 

Határozatok
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amennyiben a tervezetben szereplő szerződést a bérlő is el-
fogadja. Megbízza a polgármestert a tervezetnek megfelelő 
szerződés aláírásával.

Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a to-
vábbiakban is csak akkor járul hozzá a beruházás részeként 
megvalósuló víztorony melletti építmény megépítéséhez, ha 
az a rendezési tervvel összhangban, megfelelő formai kivite-
lezésben történik meg.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: értelem szerint

A Pannon GSM távközlési zrt. által létesítendő bázisállomás 
feltételeinek biztosítása, szerződés megtárgyalása napirendet ki-
lenc igen szavazattal nem tárgyalta a testület.

Képviselői tiszteletdíjakról való lemondás elfogadása
151/2008. (iX. 29.) számú kt-határozat (11 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy Balogh József kéthavi, Farkas Szabolcs kéthavi 
és Tömösi Károly egyhavi tiszteletdíjáról való lemondását elfo-
gadja. Megbízza a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy a költség-
vetést érintő szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: értelem szerint

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati  
Kistérségi Társulási Tanácsa 49/2008. (09. 09.), 
51/2008. (09. 09.), 54/2008. (09. 09.), 56/2008.  

(09. 09.) számú KTT-határozatainak jóváhagyása
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a bé-

késcsaba és térsége többcélú Önkormányzati társulás tár-
sulási tanácsa 49/2008. (09. 09.) számú Ktt-határozatát az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal

Beszámoló a falugazdász tevékenységéről
159/2008. (X. 20.) számú kt-határozat (12 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a falu-

gazdász tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Megköszöni a falugazdásznak a település mezőgazdasága érde-

kében kifejtett munkáját.
Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2008. október 31.

Ivóvíz vízveszteségének diagnosztizálási lehetősége
160/2008. (X. 20.) számú kt-határozat (13 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy felkéri az újkígyósi Vízmű Kft.-t, hogy az ivóvíz-
hálózat diagnosztikai vizsgálatának i. ütemét 2008. december 
31-ig végeztesse el. A vizsgálatok költségére 2 116 000 Ft + 
áfa összeget a Vízmű Kft. biztosít, saját pénzeszközei forrásá-
nak terhére.

A képviselő-testület megbízza a Vízmű Kft. ügyvezetőjét a di-
agnosztikai vizsgálat elvégzésére vonatkozó szerződés aláírá-
sával azzal, hogy annak elvégzéséről és eredményéről az azt 
követő ülésen számoljon be.

Felelős: Schalbert Géza Vízmű Kft. ügyvezetője
Határidő: 2008. december 31.

A DAREH Létrehozását Célzó Önkormányzati  
Társulás Taggyűlése 13/2008. (IV. 24.)  

és 14/2008. (IV. 24.)  TGy. számú határozatainak 
jóváhagyása, „A települési szilárdhulladék-lerakókat 
érintő térségi szintű rekultivációs  program elvégzése” 
című, KEOP 2.3.0. kódszámú pályázat első fordulója  

I. és II. üteméhez az önrész biztosítása
162/2008. (X. 20.) számú kt-határozat (13 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a  

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
(DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati társulás tag-
gyűlésének 13/2008. (iV. 24.) és 14/2008. (iV. 24.) tGy. szá-
mú határozatait az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

A társulás által beadandó, „A települési szilárdhulladék-lera-
kókat érintő térségi szintű rekultivációs program elvégzése” 
című KEoP 2.3.0. kódszámú pályázathoz – a társulási meg-
állapodásnak megfelelően –, annak első fordulója i. üteméhez 
415 800-Ft-ot a 2008. évi költségvetés tartalékalapjának ter-
hére, míg a ii. üteméhez szükséges önrészt a 2009. évi költség-
vetésében biztosítja. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2008. október 31., 2009. február 15.

Ivóvízhálózat-rekonstrukció III–IV. ütemének 
megvalósítási lehetősége

161/2008. (X. 20.) számú kt-határozat (13 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az ivóvízhálózat rekonstrukciós munkáinak iii–
iV-es ütemét az Újkígyósi Vízmű Kft. 2008. december 31-ig 
saját pénzeszközeinek forrása terhére valósítsa meg. 

Felelős: Schalbert Géza Vízmű Kft. vezető
Határidő: 2008. december 31.  

Határozati pont jóváhagyása
163/2008. (X. 20.) számú kt-határozat (13 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálko-
dási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati társulás 
2008. október 15-i ülésén meghozott határozataiból az alábbi 
pontokat jóváhagyja:

1. A DAREH önkormányzati társulás taggyűlése elfogad-
ja Csabaszabadi község önkormányzata, Körösnagyharsány 
község önkormányzata, Magyardombegyház község önkor-
mányzata, Mezőhegyes város önkormányzata, Nagyér község 
önkormányzata csatlakozását a társuláshoz.

2. A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rend-
szer Létrehozását Célzó Önkormányzati társulás taggyűlése 
egyetért azzal, hogy a társulási megállapodás 57. pontja első 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépjen:

 „57.) A társulás munkáját a taggyűlés ülései közötti időszak-
ban a társulás elnöksége (továbbiakban: elnökség) látja el az-
zal, hogy a tagok által a társulásra átruházott hatásköröket 
nem gyakorolhatja. A taggyűlés ülésén vita nélkül nevezi ki 
’A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról’ 
szóló 2004. évi CVii. törvény melléklete szerinti egy kistér-
séghez tartozó tagok által kistérségenként delegált 1-1 főt az 
elnökség tagjává.”

66.) pontja helyébe a következő rendelkezés lépjen: 
 „66.) A taggyűlés által hozott határozat minden tagra köte-

lező. A taggyűlésen minden tagnak egy és egyenlő szavazata 

Határozatok



Újkígyósi
Önkormányzati Értesítő2008. NOVEMBER 7

van. Szavazni személyesen vagy a tag képviselő-testülete által 
írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet.”

68.) pontja helyébe a következő rendelkezés lépjen:
 „68.) A taggyűlés minden jelen lévő tagjának igen szavazata 

szükséges a tagok alábbi döntéseinek kezdeményezéséhez:
 a) a társulási megállapodás, az alapító okirat elfogadása,
 b) a társulási megállapodás, az alapító okirat módosítása,
 c) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulás,
 d) a társulási megállapodás megszüntetése,
 e) a társulási megállapodás év közbeni felmondása.
A taggyűlés tagjai több mint felének igen szavazata szükséges a tag 

kizárásának kezdeményezéséhez.”
3. A DAREH önkormányzati társulás taggyűlése felhatalmazza 

a DAREH elnökét, hogy a KEoP 1.1.1. kódszámú pályázat 
első fordulójára az elkészített pályázati dokumentációt be-
nyújtsa.

4. A DAREH önkormányzati társulás taggyűlése felhatalmazza 
a DAREH elnökét, hogy sikeres pályázat esetén a támogatási 
szerződést aláírja.

5. A DAREH-társulás taggyűlése a KEoP-1.1.1 pályázat el-
ső fordulójához szükséges becsült önrészt, 37 323 120 Ft-ot 
a társulási megállapodás 35/c) pontja szerinti egyéb önkor-
mányzati hozzájárulásból biztosítja.

6. A DAREH-társulás taggyűlése felhívja a tagokat, hogy a pá-
lyázat nyertessége esetére az önerő rendelkezésre állása érde-
kében a 2009. évi költségvetésükben a becsült 80 Ft/fő egyéb 
önkormányzati hozzájárulásra a fedezet biztosításáról és a 
DAREH-társulás részére történő rendelkezésre bocsátásáról 
gondoskodjanak.

7. A DAREH önkormányzati társulás taggyűlése felhatalmaz-
za a társulás elnökét a KEoP-2.3.0. pályázat első és második 
ütem támogatási szerződésének aláírására.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

Autóbuszok parkoltatása
164/2008. (X. 20.) számú kt-határozat (13 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Körös Volán zrt. kérelmének helyt ad és a ké-
relemben megnevezett autóbuszok részére parkolási lehető-
séget biztosít. 

Az autóbusz-fordulóban törmelékes leállóhelyet alakít ki, mely-
hez bruttó 100 000 Ft-ot biztosít a tartalékalap terhére. A pol-
gármesteri hivatal udvarán a parkolási lehetőséget 6000 Ft + 
áfa/hó összegért biztosítja. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges in-
tézkedések megtételével, valamint a területbérleti szerződés 
megkötésével.

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

Folyószámlahitel-igénylés
165/2008. (X. 20.) számú kt-határozat    

(8 igen, 2 nem 2 tartózkodás)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az otP Nyrt.-től 60 000 000 Ft összegben fo-
lyószámlahitelt igényel az előterjesztéshez mellékelt indikatív, 
egyedi üzleti ajánlatnak megfelelően. A hitelkeret elsődleges 
fedezete a futamidő alatt az önkormányzat mindenkori éves 

költségvetése, melyben vállalja a hitel tőkéjének és járulékai-
nak megfizetését.

Megbízza a pénzügyi osztályvezetőt, hogy a hiteligényléshez 
szükséges intézkedéseket tegye meg, egyben folyamatosan 
gondoskodjék arról, hogy a folyószámlahitel kizárólag fejlesz-
tésre, beruházásra kerüljön felhasználásra.

Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: 2008. november 30.

166/2008. (X. 20.) számú kt-határozat   
(11 igen, 1 tartózkodás)

Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a 165/2008. (X.20.) számú határozata alapján fel-
vehető 60 000 000 Ft folyószámlahitel összeg felvételére és fel-
használására kizárólagos testületi döntés alapján kerülhet sor.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: értelem szerint

Építési telkek értékesítése
167/2008. (X. 20.) számú kt-határozat (13 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete meg-

állapítja, hogy az 53/2008. (iii. 31.) számú határozat sze-
rint kiírt telekértékesítési pályázat érvényes ajánlat hiányában 
eredménytelen volt. Az érintett ingatlanokkal kapcsolatosan 
további pályázatot egyelőre nem ír ki.

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

A Pannon GSM Távközlési Zrt. által létesítendő bázis-
állomás feltételeinek biztosítása, szerződés megtárgyalása
168/2008. (X. 20.) számú kt-határozat (13 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pan-

non GSM távközlési zrt.-vel (2040 budaörs, baross u. 165.) 
mint bérlővel az előterjesztésnek megfelelően bérleti szerző-
dést köt, amennyiben a tervezetben szereplő szerződést a bér-
lő is elfogadja.

Megbízza a polgármestert a módosított feltételeknek megfelelő 
szerződés aláírásával.

Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te csak akkor járul hozzá a beruházás részeként megvalósuló 
víztorony melletti építmény megépítéséhez, ha az a rendezé-
si tervvel összhangban, megfelelő formai kivitelezésben törté-
nik meg.

Felelős: Szebellédi Zoltán
Határidő: értelem szerint

Képviselői tiszteletdíjakról való lemondás elfogadása
169/2008. (X. 20.) számú kt-határozat (13 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Majorosné dr. Hunya Sarolta kéthavi tiszteletdíjá-
ról való lemondását elfogadja.

Megbízza a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy a költségvetést érin-
tő szükséges intézkedéseket tegye meg.

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

Római Katolikus Egyházközösség támogatási kérelme
170/2008. (X. 20.) számú kt-határozat (13 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Római Katolikus Egyházközösség Újkígyós, 
Kossuth u. 39. szám alatti szervezetet támogatási kérelmének 

Határozatok
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megfelelően 220 000 Ft támogatásban részesíti a tartalékalap 
terhére. Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási szerző-
dés megkötésével és a pénzügyi utalással kapcsolatos intézke-
déseket tegye meg.

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

Széchenyi István Általános Iskola támogatási kérelme
171/2008. (X. 20.) számú kt-határozat (13 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Széchenyi istván Általános iskolát támogatási 
kérelmének megfelelően 53 000 Ft támogatásban részesíti a 
tartalékalap terhére. 

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

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

Újkígyós FC támogatási kérelme
172/2008. (X. 20.) számú kt-határozat (12 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Újkígyósi FC Újkígyós, Kossuth u. 2. szám alat-
ti szervezetet támogatási kérelmének megfelelően 53 000 Ft 
támogatásban részesíti a tartalékalap terhére. 

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

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

Újkígyósi Kézilabda Club támogatási kérelme
173/2008. (X. 20.) számú kt-határozat (13 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Újkígyósi Kézilabda Club Újkígyós, Arany J. u. 
42. szám alatti szervezetet támogatási kérelmének megfelelő-
en 58 000 Ft támogatásban részesíti a tartalékalap terhére. 

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

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

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása
174/2008. (X. 20.) számú kt-határozat (13 igen) 
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

62/2008. (iV. 21.), 126/2008. (Viii. 11.), 133/2008. (iX. 08.), 
136/2008. (iX. 08.), 141/2008. (iX. 29.), 142/2008. (iX. 29.), 
144/2008. (iX. 29.), 151/2008. (iX. 29.), 152/2008. (iX. 29.), 
153/2008. (iX. 29.), 154/2008. (iX. 29.), 155/2008. (iX. 29.), 
157/2008. (iX. 29.), 158/2008. (iX. 29.) számú határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő: azonnal

Határozatok
ÚJKÍGYÓS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

18/2008. (iX. 30.)  számú rendelete
a nagyközség jelképeiről és jelképek használatáról szóló 

16/2002. (Xii. 23) számú
önkormányzati rendelet módosításáról (10 igen)

Újkígyós Nagyközség Önkormányzata a nagyközség jelképeiről 
és jelképek használatáról szóló 16/2002. (Xii. 23.) számú ren-
deletét (továbbiakban: önkormányzati rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja:

1. §
(1) Az önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése hatá-

lyát veszíti.
(2) A rendelet 6. § (3) bekezdése 6. §-ra változik.

2. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a 

jegyző gondoskodik.
 Szebellédi Zoltán dr. Csatlós László  
 polgármester jegyző

Záradék: Megalkotta Újkígyós Nagyközség Képviselő-testülete 
2008. szeptember 29-én megtartott ülésén.

kihirdetve: Újkígyós nagyközség hirdetőtábláján 2008. szep-
tember 30-án.

reNDeLetek

A békéS mEgyEi agrárkamara  
tisztelettel meghívja az érdeklődő gazdálkodókat 

soron következő előadására  
2008. november 27-én 13.00 órától.
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház  

(5661 Újkígyós, Arany János u. 42.). 

Előadások témaköre:  
köLcSönöS mEgFELELtEtéS. 

Előadó: Csányi Marianna. 
Fórum – kérdések és válaszok.

kérjük, hogy az Mvh regisztrációs számát hozza magával, 
mert ez az aláíráshoz szükséges.  

A rendezvényen való részvétel mindenki számára ingyenes.
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