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Tudj többet a rákról, tegyél többet ellene!

Az adventi készülődés közepén íród-
nak ezek a sorok. Mindenki lót-fut, a 
mindennapi elfoglaltságok eleve betöl-
tik az életünket, ráadásul közeledik a 
karácsony is. Ahhoz, hogy ne teherté-
telként jelenjen meg az életünkben ez 
a legszebbnek tartott ünnep, ne testi-
leg és lelkileg kifacsart állapotban áll-
juk körül a karácsonyfát, vagy üljünk 
az ünnepi asztal köré, jó, ha egy kicsit 
a lelkünket is ráhangoljuk a karácsony-
várásra.
Tudatosítsuk magunkban, hogy Kará-
csony nem egyszerűen egy szép ünnep, 
nem csak úgy általában a szeretet ünne-
pe, hanem Isten szeretetének a kiáradá-
sa. A keresztény világ azt vallja, hogy az 
emberiség történelmét tekintve a bűn 
annyira elhatalmasodott a világban, 
hogy Isten egyszülött fiát, Jézus Krisz-
tust küldte közénk végtelen szereteté-
ben. Ő életével megváltotta az emberi-
séget a bűneitől, új szövetséget ajánlott 
fel az emberiségnek. Ezzel lehetőséget 
teremtett minden ember számára, hogy 
belekapcsolódjon az isteni szeretetbe, 
áthassa az életét, és ezáltal önmaga és 
mindenki más számára áldássá váljon.
A napokban egy tanácskozáson vettem 
részt, amelyen Balog Zoltán miniszter 
úr a mai migráns helyzettel kapcsola-
tosan visszaemlékezett a német nem-

zetegyesítés egy, a mai eseményekre 
is szimbolikusan utaló epizódjára. Jó 
szándékú emberek kezdeményezték, 
hogy a német nemzetegyesítést szim-
bolizáló berlini Brandenburgi kapu 
egyik helyiségében kápolnát alakítsa-
nak ki, ahol turisták testileg-lelkileg 
felüdülhetnek. Természetszerűleg a ká-
polna falát egy kereszt díszítette volna. 
Néhányan felvetették, hogy a teremben 
a vallási többszínűség jegyében kapjon 
helyet egy tóra tekercs, egy Korán, va-
lamint más világvallások szimbóluma 
is. A döntéshozók végül a liberalizmus 
jegyében azt mondták, hogy mégse le-
gyen ott kereszt, mert az bánthatja a 
nem keresztények érzékenységét. Így 
viszont természetesen a többi vallást 
szimbolizáló tárgy, jelkép sem kerül-
hetett elhelyezésre a helyiségben. Így 
aztán nem lett SEMMI! Ez a SEMMI 
uralja már régóta Európát, amiből ter-
mészetesen semmi jó sem származhat. 
Európa legyengült, ezt látja Amerika, 
Oroszország és a gazdag arab országok 
is. Ezt az űrt fogják kitölteni más nem-
zetek, ha Európa nagyon gyorsan „nem 
tér észhez”. Ez a jelenség nem rendkí-
vüli a történelem folyását tekintve. A 
történet végén a döntéshozók abban 
egyeztek meg, hogy egy gobelin föl-
kerülhet a falra. A kép a felkelő napot 

ábrázolja. „A nap senki érzékenységét 
nem sérti, a nap mindenkinek ugyan-
úgy kel föl”. A gobelin magyar alkotója 
később azonban elárulta, hogy a nap tu-
lajdonképpen az Oltáriszentséget, azaz 
Krisztust ábrázolja. Így sikerült mégis-
csak „becsempészni” a kereszténységet 
ebbe a kápolnába.
Minden ember a szív rejtelmeiből tud 
táplálkozni. Ami a szívében lakozik, azt 
tudja megjeleníteni is a mindennapi 
életében. Ezért fontos, hogy mi is be-
fogadjuk az életünkbe Krisztust, hogy 
a mi szívünkbe is újra megszülessen, 
hiszen Karácsonynak ez a legfonto-
sabb jelentősége. Amikor várakozunk 
egy szerettünkre, kitakarítjuk a lakást, 
sütünk-főzünk, így várjuk a nagy talál-
kozást. 
Azt kívánom Újkígyós minden lakójá-
nak, hogy a Karácsonyra készület tö-
kéletes legyen nemcsak fizikai, hanem 
lelki értelemben is. Azt kívánom, hogy 
a Karácsony hozza meg mindannyiunk 
számára Krisztus életünkbe történő 
megszületését, a Vele való találkozás 
kegyelmét! 
Újkígyós Város Önkormányzata nevé-
ben kegyelmekben gazdag Karácsonyt 
és áldott új esztendőt kívánok!

Szebellédi Zoltán
polgármester

Karácsony, a nagy találkozás ünnepe

A fenti címmel hirdetett vetélkedőt általános iskolások szá-
mára a Magyar Rákellenes Liga Debreceni Segítő Szol-
gálata. Az országosan meghirdetett versenyre iskolánként 
egy csapat nevezhetett. Iskolánkból négy hetedikes fiúval 
neveztünk.
Az internetes fordulók szeptemberben kezdődtek. A téma, 
az életkorhoz viszonyítva nagyon komolynak tűnt, de be-
levágtunk. Igazi próbatétel volt a tanulók számára, mivel 
először a nyirokrendszert érintő daganatos betegségekkel 
kapcsolatos feladatokat kaptak. Ezt totó és egyéb internetes 
gyűjtőmunka egészítette ki. Nem riadtak meg a feladatoktól. 
Tartalmas, jó munkát végeztek, és izgatottan várták a továb-
biakat. A következő fordulókban további daganatos betegsé-
gekkel ismerkedtek. Összefüggéseket kerestek a betegségek 
és a dohányzás, valamint a táplálkozás és a betegségek kiala-
kulása között. 

A II. helyezett csapat tagjai: Vízi Márk, Fodor István, Vágási Gergő és 
Müller Máté (Kép forrása: http://rakliga.hu/2015/tudj-tobbet-a-rakrol-
tegyel-tobbet-ellene-orszagos-vetelkedo-a-fustmentes-vilagnapon) FOLYTATÁS A 3. OLdALON > > 
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A gazdasági válság a közelmúltban lezajlott, amely nemcsak 
az állami és önkormányzati finanszírozás feltételrendsze-
rét alakította át jelentősen, hanem a gazdálkodó egységek 
pénzügyi helyzetét is. A gazdálkodó szektornak az állami 
feladatok közvetett finanszírozásában még inkább részt 
kell vállalnia, mint ahogy az állami szektornak fokozott 
figyelmet kell szentelnie a gazdaságélénkítő környezet ki-
alakítására. Ez a kölcsönhatás helyi szinten leginkább az 
adópolitikában érhető tetten, melynek kialakításánál fo-
kozott figyelmet kell fordítania a képviselő-testületnek a 
helyi bevételek legfontosabb részét képező adóbevételek és 
ezeket megalapozó adómértékek, adófajták kialakítására, 
az adórendszer arányosabbá tételére. 
Ahhoz, hogy a település évtizedek alatt kialakított infra-
strukturális fejlettségét, szolgáltatási szintjét fenntartsuk, 
a költségvetésünket egyensúlyban tartsuk, egyértelműen 
szükség van a saját forrás növelésére is. Terveink között 
szerepelnek olyan célok megvalósítása is, melyek a jelenlegi 
kiváló infrastruktúra fejlettségét fenntartják, illetve hozzá-
járulhatnak új munkahelyek létrejöttéhez. Ezekhez a jelen 
információk szerint részben vagy teljes mértékben saját erő 
bevonása szükséges (például meglévő aszfaltos utak felújí-
tása, ipari park alapinfrastruktúrájának kialakítása). A saját 
bevételek között a leghangsúlyosabbak az adóbevételek, me-
lyek kapcsán azonban nemcsak azok volumene a fő kérdés, 
hanem azok megfizethetősége, az adóterhek arányosabb, 
igazságosabb elosztása. Önkormányzatunk a rendszerváltás 
óta mind az adók, mind a helyben befolyásolható közüzemi 
díjak tekintetében a legfontosabbnak a helyi közterhek ala-
csonyan tartását tartotta az egyik legfontosabb céljának. En-
nek köszönhetően az adómértékek, illetve az önkormányzat 
által befolyásolható közüzemi díjak (víz, hulladékszállítás) a 
lehető legalacsonyabb mértékűek voltak. 
A költségvetési rendelet elfogadásakor az év elején jól 
látszott, hogy az Önkormányzatnak a feladatalapú finan-
szírozást, a saját bevételeket, valamint a kiadásokat fi-
gyelembe véve az eddigiekhez képest is fegyelmezettebb 
költségvetési gazdálkodást kell folytatnia. Mind az állami 
finanszírozási rendszer, mind a saját jól felfogott érdekünk 
indokolja az önellátó önkormányzatiságra való törekvést, 
mely nemcsak az önkormányzat, hanem a lakóközösség 
számára is fontos cél. A központi támogatást igyekszünk 
kiegészítő támogatás igénybevételével bővíteni, azonban 
egyre erőteljesebben kell a helyi bevételekre is támaszkod-
ni. Az erre való késztetést főszabályként a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 115. § (1) bekezdése mond-
ja ki: „A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságá-
ért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért 
a polgármester felelős”.
Az adópolitika legfontosabb dokumentuma a helyi adók-
ról szóló rendelet. A rendelet előkészítése során szakér-
tő igénybevétele mellett, számos ülésen több bizottság 
és munkacsoport több koncepciót tárgyalt meg, egyben 
konzultációs lehetőséget biztosítottunk a vállalkozóknak 
és fórum keretében a lakosságnak is. A Képviselő-testület 

a 2015. november 27-ei ülésén hosszú előkészítő munka 
eredményeként elfogadta a 24/2015. (XI.28.) önkormány-
zati rendeletét. 
A rendelet az alábbi adóformákat és mértékeket tartalmazza:
 - magánszemélyek kommunális adója: 12 000 Ft/ingatlan/év;
 - iparűzési adó: 2 %;
 - idegenforgalmi adó: 300 Ft/fő/vendégéjszaka.
Az adó alanyai és tárgya a korábbiakhoz képest nem vál-
toznak, bővült ugyanakkor a kedvezmények köre. Koráb-
ban csak a törvényi kedvezmények szerepeltek, azonban a 
Képviselő-testület a helyi adó arányosabbá, igazságosabbá 
tétele érdekében további kedvezményeket állapított meg. 
Magánszemélyek esetén kedvezmény illeti meg a 70. élet-
évét betöltött személyt és a 60 %-os egészségkárosodást 
elérő személyt, feltéve, hogy az egy főre eső jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori minimálbér nettó összegének 
120 %-át, amely ebben az évben 82 530 Ft (a 2016. évi 
összeg még nem ismert). Kedvezmény illeti meg továbbá a 
három vagy több kiskorú, vagy tanulói (hallgatói) nappali 
tagozatos jogviszonyban álló, önálló keresettel nem ren-
delkező, de a 18. életévét már betöltött gyermeket nevelő 
adóalanyt (adóalanyokat), és akik saját háztartásukban fo-
gyatékkal élő személyről gondoskodnak, függetlenül attól, 
hogy a fogyatékos személy részesül-e valamilyen jogcímen 
járadékban. Nagyon fontos, hogy a kedvezmények a felté-
teleknek történő megfelelés esetén is csak kérelem benyúj-
tásával biztosítható. Az erre vonatkozó kérelem az önkor-
mányzati hivatalban szerezhető be, vagy a www.ujkigyos.
hu honlapról tölthető le.
Az iparűzési adóhoz fűződő kedvezmények kialakításánál 
a legfőbb szempont a foglalkoztatáshoz fűződő kedvezmé-
nyek biztosítása volt. Mivel a törvény ezzel kapcsolatban 
már biztosít jelentős kedvezményeket, ezért az ilyen jelle-
gű kedvezmények további biztosítására kizárólag a kezdő 
vállalkozók esetén nyílt lehetősége a Képviselő-testület-
nek az alábbiak szerint: jogelőd nélkül alakult vállalkozás, 
amennyiben regisztrált munkanélkülivel munkaviszonyt 
létesít, és azt a létesítéstől számítva legalább két évig nem 
szünteti meg, a vállalkozás első gazdasági évében az adó-
alap csökkentésére jogosult, melynek mértéke, a Htv. 39. § 
(1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti árbevétel:
a) 50 %-a kettő-négy fő foglalkoztatása esetén;
b) 60 %-a öt-tizenöt fő foglalkoztatása esetén;
c) 70 %-a tizenhat-harminc fő foglalkoztatása esetén;
d) 80 %-a harmincegy-száz fő foglalkoztatása esetén.
Az idegenforgalmi adó tekintetében a kedvezményezettek 
körét a törvényi mértéken túl a 70. életévét betöltött ven-
dégekre is kiterjeszti a rendelet.
Bízunk abban, hogy a lakosság és a helyi gazdasági sze-
replők átérezve a közösségi felelősségvállalás fontosságát, 
megértéssel és együttműködéssel biztosítják a Képviselő-
testület által kitűzött célt, hogy Újkígyós város fejlődése a 
jövőben is biztosítható legyen.

Szebellédi Zoltán
polgármester 

Újkígyós Város Önkormányzat helyi adóról szóló  
24/2015. (XI. 28.) önkormányzati rendelet megalkotása
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Megtanulták felismerni a daganatos betegségek figyelmeztető 
jeleit. Sok-sok változatos feladatot oldottak meg. Értelmeztek 
betegséggel kapcsolatos szólásokat, fogalmazást készítettek 
megadott témában.  Az előzetes fordulók után, november elején 
megérkezett az értesítés, hogy bejutottak az országos döntőbe, 
ahova a legjobban teljesítő tíz csapat került be.  Az öröm és a 
lelkesedés óriási volt.
A záró feladat a döntőre az volt, hogy a csapatok készítsenek 
internetes anyagot vagy szerepjátékot, győzzék meg hasonló 
korú társaikat arról, hogy miért ne dohányozzanak. Szerepeljen 
az anyagban a dohányzás és a daganatos betegségek kapcsola-
ta és az elektromos cigarettáról való ismeretek is. Legnagyobb 
meglepetésemre a négy fiú nem a modern technika által ké-
szíthető filmet vagy diavetítést választotta, hanem szerepjátékot. 
Elkészítettünk egy humoros, de tartalmas jelenetet, mely - mint 
utólag kiderült - a zsűri tagjainak és a résztvevő diákoknak is 
nagyon tetszett. Tapssal és nevetéssel jutalmazták, no és sok 
ponttal. Az összesített végeredmény alapján a 
2. helyezett: A Retekrépa csapat az Újkígyósi Széchenyi István 
Általános Iskolából!
A döntő Budapesten volt, a verseny témájához kapcsolódva 
az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. Novem-
ber 19-én, a Füstmentes Világnapon került megrendezésre. 
A zsűri elnöke prof. dr. Simon Tamás, a Magyar Rákellenes 
Liga elnöke volt. Szép élményként marad meg mindannyiunk 
számára a döntő napja.
Azon túl, hogy II. helyezést ért el ez a lelkes kis csapat, a vetél-
kedő során sokat kaptak tudásban. Életkoruk fogékony szaka-
szában ismerkedhettek a dohányzás veszélyeivel és az egészsé-
ges táplálkozás fontosságával. Gyakorolták az internetről való 
hasznos információgyűjtést, és megtapasztalhatták a csapatban 
történő közös munka élményét. Jó volt velük együtt dolgozni!
Köszönjük Dr. Salajkó Erika gyermekorvosnak a versenyhez 
nyújtott erkölcsi és anyagi támogatását.

Deákné Bondár Erzsébet felkészítő tanár

Tudj többet a rákról, tegyél 
többet ellene!

Újkígyós Város Önkormányzata 
2016-ban is részt vesz a Szociális Föld-
programban. A képviselő-testület a 
4/2015. (II.24.) önkormányzati rende-
lete szerint az a személy jogosult szociá-
lis földprogramban való részvételre, aki:

•  legalább 1 éve újkígyósi lakóhellyel 
rendelkezik,
•  háztartásában az egy fogyasztási 
egységre jutó jövedelem nem haladja 
meg a 71 250 Ft-ot,
•  Nyilatkozatban vállalja, hogy a ter-
ményt saját állatai etetésére fogja fel-
használni.

A támogatásra nem jogosult az egyéni 
vállalkozó, valamint gazdálkodó szer-

vezetnek a tevékenységében személye-
sen közreműködő tagja.
A szociális földprogramban részt vevők 
sorrendjének kialakításakor előnyt élvez 
az a család, aki a megelőző évben nem 
vett részt a szociális földprogramban, 
valamint a legalacsonyabb egy főre jutó 
jövedelemmel rendelkezik.
A támogatott személy köteles a támo-
gatási szerződésben foglaltak szerint 
az adott földterületen munkavégzéssel 
személyesen közreműködni, valamint a 
tevékenység végzéséhez szükséges térí-
tésmentes képzésben az Önkormányzat 
által meghatározottak szerint részt ven-
ni. Az elvégzett munkáért terményt kap 

a támogatott, amit a saját állatai etetésé-
re használhat fel.
A támogatási kérelmet az Újkígyósi 
Közös Önkormányzati Hivatal ügyfél-
terében beszerezhető formanyomtat-
vány kitöltésével és a kötelező mellék-
letek csatolásával lehet igényelni. 
Benyújtási határidő 2016. január 4. és 
2016. január 31. közötti időszak.

Újkígyós Város Önkormányzata

Hirdetmény a szociális földprogramban való részvétel módjáról és feltételeiről

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLdALrÓL 

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy újonnan 
bevezetett szolgáltatásként az újkígyósi lakóingatla-
noknál, a szilárd tüzelőanyagok elégetése során ke-
letkező szilárd hulladékot (salak, hamu és pernye) 
az Önkormányzat munkatársai minden hónap első 
hetében – a 2015/2016-os fűtési szezonban – díj-
mentesen összegyűjtik, majd azt a Békési Kommu-
nális és Szolgáltató Kft. a településről elszállítja.

Az összegyűjtést szerdai napokon a település Hosz-
szú utcától délre eső városrészében, csütörtöki na-
pokon a Hosszú utcán és a Hosszú utcától északra 
eső városrészében végezzük.

A salak és hamu összegyűjtésének dátumai:
december 2., 3.

január 6., 7.
február 3., 4.
március 2., 3.   

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy az elszállításra 
váró salakot és hamut a két szállítási időpont kö-
zött mindenki a saját ingatlana területén gyűjtse és 
tárolja, azt csak az összegyűjtést megelőző napon he-
lyezzék ki a házak előtti közterületre! 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a salakot és hamut 
zsákba szedve szíveskedjenek elhelyezni a közterü-
leten, a kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló 
edényzetbe ilyen jellegű hulladékot ne tegyenek!

Ezúton is tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy az 
Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatalban to-
vábbra is lehetőség van a zöldhulladék gyűjtésére 
szolgáló zsák megvásárlására, bruttó 40 Ft-os áron.

Újkígyós Város Önkormányzata 
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Elfogadták a háromnegyed éves  
beszámolót

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete november 27-én meg-
tartott ülésén nyolc igen szavazattal 
elfogadta a 2015. évi költségvetés há-
romnegyed éves teljesítéséről szóló be-
számolót.

Hozzájárultak az átcsoportosításhoz

Nyolc igen szavazattal járult hozzá a 
képviselő-testület az Újkígyósi Közös 
Önkormányzati Hivatal elkülönített 
költségvetésében a kiadási tételek kö-
zül, a dologi kiadások fel nem használt 
előirányzatából 1 897 000 Ft összeg 
személyi jellegű kiadások alsorába való 
átcsoportosításához.

Elfogadták a művelődési ház  
programtervét

A képviselők nyolc igen szavazattal 
elfogadták a Petőfi Sándor Művelő-
dési Ház és Könyvtár 2016. évről szó-
ló programtervét, és egyben felhívták 
az intézményvezető figyelmét, hogy a 
rendezvények kapcsán a programterv-
ben szereplő tényektől való lényeges 
eltérésről tájékoztassa a polgármestert, 
illetve a Művelődési, Ifjúsági és Sport 
Bizottság elnökét.

Bérmaradványt csoportosítottak át

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Önkormányzat által 
foglalkoztatott munkavállalók jutalma-
zásához 9 200 000 Ft forrást biztosított 
a költségvetés intézményi működése 
során keletkezett bérmaradvány átcso-
portosításával.
A testület megbízta a munkáltatói jog-
kör gyakorlóit a juttatás kifizetéséhez 
szükséges intézkedések megtételére. A 
határozati javaslatot mind a nyolc je-
lenlévő képviselő igennel elfogadta.

Jóváhagyták az óvoda munkatervét

A Közös Igazgatású Óvodai és Böl-
csődei Intézmény 2015/16-os nevelési 
év Óvodai és Bölcsődei munkatervét 
nyolc igen szavazattal hagyták jóvá a 
képviselők.

Bővül az „Ezüstág” feladatköre

2016. január 1. napjától az Újkígyósi 
Közös Önkormányzati Hivatal il-

letékességi területéhez illeszkedően 
– Csabaszabadi, Telekgerendás és Új-
kígyós települések közigazgatási terü-
letén – a család- és gyermekjóléti szol-
gálat működtetését a fenntartásában 
működő „Ezüstág” Gondozási Köz-
pont intézménye útján kívánja ellátni 
az Önkormányzat. A határozati javas-
latra mind a nyolc jelenlévő képviselő 
igennel voksolt.

Elfogadták az együttműködést

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Közép-Békési Terület-
fejlesztési Önkormányzati Társulással 
(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) 
a 2014-2020-as programozási időszak 
pályázatainak megvalósításában törté-
nő együttműködésről szóló megállapo-
dást hat igen és két tartózkodás mellett 
fogadta el, és egyben felhatalmazta a 
polgármestert annak aláírására.

Döntöttek taggyűlési határozatokról

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft. Taggyűlése által elfoga-
dott alábbi határozatokat nyolc igen-
nel elfogadta: 6/2015. (X. 07.) számú 
Taggyűlési Határozat; 7/2015. (X. 07.) 
számú Taggyűlési Határozat; 8/2015. 
(X. 07.) számú Taggyűlési Határozat; 
9/2015. (X. 07.) számú Taggyűlési Ha-
tározat; 10/2015. (X. 07.) számú Tag-
gyűlési Határozat; 12/2015. (X. 07.) 
számú Taggyűlési Határozat; 13/2015. 
(X. 07.) számú Taggyűlési Határozat, 
valamint a 11/2015. (X. 07.) számú 
Taggyűlési Határozat kapcsán az Ön-
kormányzat képviselőjének tartózkodó 
szavazatát tudomásul veszi. 

Biztosítja a kötelező felvételt az iskola

A képviselő-testület mind a nyolc jelen-
lévő tagja egyetért azzal, hogy az Újkí-
gyós közigazgatási területén lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
tanköteles korú gyermekek számára a 
kötelező felvételt – 2016/2017. tanév-
ben is – az Újkígyósi Széchenyi István 
Általános Iskola biztosítja.

Megkötötték a megállapodást

Újkígyós Város Önkormányzata a híg-
trágya és trágyalé begyűjtésére, a lerakó 

üzemeltetésére, az állati hulladéklera-
kó üzemeltetésére, továbbá a jövőben 
kialakítandó inert hulladéklerakó üze-
meltetéséről szóló megállapodást köt a 
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-vel. 
A tulajdonában álló 05/5 helyrajzi 
számú hígtrágya lerakó műtárgyba a 
Csabaszabadi és Újkígyós települések 
közigazgatási területéről beszállított 
hígtrágya és trágyalé ürítése esetén 
2 565 Ft+ÁFA/m3 szállítási és ártal-
matlanítási díjat számít fel. A megál-
lapodásról szóló javaslatot mind nyolc 
képviselő elfogadta.

Elfogadták a határozatokról szóló  
jelentéseket

Hét igen szavazattal elfogadta a testü-
let a 115/2015. (IX. 21.),118/2015. (X. 
19.), 120/2015. (X. 19.), 121/2015. (X. 
19.), 123/2015. (X. 19.), 124/2015. (X. 
19.), 125/2015. (X. 19.), 126/2015. (X. 
19.) számú önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést.

Elfogadták a DAREH határozatokat

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Délkelet-Alföld Regi-
onális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás Taggyűlése 14/2015. (X. 08.) 
TGY. határozatának 1. és 2. pontjainak 
hatályok kívül helyezését hét igen sza-
vazattal elfogadta, valamint a 121/2015. 
(X. 19.) számú Kt. határozatát hatályon 
kívül helyezte.

Megújították a folyószámlahitelt

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az OTP Nyrt-től maxi-
mum 25 000 000 Ft összegben a meg-
lévő folyószámlahitelt 2016. 12. 31-ig 
hét igen szavazat mellett megújította.
A hitelkeret elsődleges fedezete a fu-
tamidő alatt az önkormányzat min-
denkori éves költségvetése. Az Adós 
vállalja, hogy a Hitel kamatát és járu-
lékos költségeit a Hitel teljes futamide-
je alatt beépíti a költségvetésébe, és az 
OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi 
intézménynél, vagy a Magyar Állam-
kincstárnál vezetett, vagy későbbiekben 
megnyitásra kerülő valamennyi fizetési 
számlájára (beleértve a Fizetési Szám-
lát és az egyéb számlákat), ahol ezt jog-

HATÁROZATOK
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szabály nem zárja ki, felhatalmazáson 
alapuló beszedési megbízást biztosít. 
Az Adós visszavonhatatlan megbízást 
ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy 
a Hitel futamideje alatt amennyiben 
a Fizetési Számláján a jelen szerződés 
alapján esedékessé váló fizetési köte-
lezettségeinek teljesítéséhez nem áll 
rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy 
annak a biztosítása érdekében jelen 
Szerződés fennállása alatt és a Köl-
csön teljes visszafizetéséig a központi 
támogatások elkülönítésére szolgáló 
alszámlájáról, illetve a helyi adók és a 
helyben maradó gépjárműadó foga-
dására szolgáló számláiról a szükséges 
összeget az Adós Fizetési Számlájára 
átvezesse.
A testület megbízta a pénzügyi osz-
tályvezetőt, hogy a hiteligényléshez 
szükséges intézkedéseket tegye meg, 
egyben folyamatosan gondoskodjék 
arról, hogy a folyószámlahitel kizáró-
lag fejlesztésre, beruházásra felhasz-
nált források finanszírozása miatt 
felmerült működési hiányra kerüljön 
felhasználásra, a polgármestert felha-
talmazta a szerződés egyéb feltételei-
ben történő megállapodásra és a szer-
ződés aláírására.

Elfogadták az üzemeltetési koncepciót

A képviselő-testület a KEOP-1.1.1/ 
2F/09-11-2012-0007 „Települési szi-
lárdhulladék-gazdálkodási rendszer 
fejlesztése a Délkelet-Alföld Regio-

nális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás területén” című projekt kere-
tében létrehozott rendszer üzemelte-
tésére vonatkozó koncepciót hét igen 
szavazattal elfogadta. Egyben nyilat-
kozott arról, hogy a koncepció alátá-
masztásához benyújtott, és a részletes 
megvalósíthatósági tanulmányban fel-
tüntetett adatok, információk a való-
ságnak megfelelnek, továbbá a részle-
tes megvalósíthatósági tanulmányban 
bemutatott üzemeltetési koncepciót 
ismerik, és annak betartását a támo-
gatás visszafizetésének terhe mellett 
vállalják a projekt befejezését követő 
legalább öt évig.

Elfogadták a díjpolitikát

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi- 
selő-testülete a KEOP-1.1.1/2F/09-11- 
2012-0007 „Települési szilárdhulla-
dék-gazdálkodási rendszer fejlesztése 
a Délkelet- Alföld Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Rendszer Létreho-
zását Célzó Önkormányzati Társu-
lás területén” című projekt keretében 
létrehozott rendszer díjpolitikáját hét 
igen szavazattal elfogadta. A képvi-
selő-testület nyilatkozott arról, hogy 
a részletes megvalósíthatósági tanul-
mányban bemutatott díjpolitikát, díj-
képzést ismerik, és annak betartását 
a támogatás visszafizetésének terhe 
mellett vállalják a projekt befejezését 
követő legalább öt évig.

Előfinanszírozták a pályázatot

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Újkígyósi Nagycsaládo-
sok Közhasznú Egyesületének kérelme 
alapján, az általuk a Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet pályázatkezelőtől 
elnyert, a „Nagy – családi főzőversenyre” 
pályázat keretében - a pályázat előfinan-
szírozása biztosításához - átadott pénz-
eszközként 750 000 Ft összeget bizto-
sított a működési célú támogatásértékű 
kiadások terhére azzal, hogy azt az egye-
sület az irányítóhatóság által történő fo-
lyósításától számított 15 napon belül, en-
nek hiányában legkésőbb 2015. december 
31. napjáig visszafizeti az önkormányzat 
részére. A képviselők egyhangú igennel 
szavazták meg a határozati javaslatot.

Vagyonelemek tulajdonba vétele

Hét igen szavazattal döntöttek arról a 
képviselők, hogy a Dél-Békési Ivóvízmi-
nőség-javító Önkormányzati Társulás tu-
lajdonában álló vagyonelem kimutatásban 
szereplő vagyonelemeket térítésmentesen 
tulajdonába veszi. Megbízta a polgármes-
tert a térítésmentes vagyonátruházásra 
vonatkozó szerződés aláírására, és a szük-
séges további intézkedések megtételére. 
A projekt műszaki átadás-átvétel napját, 
azaz 2015. november 19-ét követően a 
vagyonelemek üzemeltetésével megbíz-
ta a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-t, 
valamint felhatalmazta a vízjogi üze-
meltetési engedély megszerzésére. 

HATÁROZATOK

Hirdetmény tűzifa támogatás juttatásáról
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Újkígyós Város Önkormányzatánál tűzifa támogatás igényelhető, mely-
hez kérelem a Városháza szociális irodájában (6-os szoba) szerezhető be. A formanyomtatvány kitöltésével és a kötelező 
jövedelemigazolások csatolásával lehet igényelni. 

Benyújtási határidő 2015. december 31. 
A támogatás abban az esetben adható, amennyiben az egy főre jutó jövedelem család esetében a 42 750 Ft-ot, egyedülálló 
esetében az 57 000 Ft-ot nem haladja meg. A jövedelemhatártól naptári évenként egy alkalommal el lehet térni.
A jövedelmeket igazolni szükséges:
- munkaviszonyból származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző havi nettó 
keresetet feltüntető jövedelemigazolás,
- nyugdíj, a nyugdíjszerű egyéb ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi folyósítási szelvény vagy számla-
kivonat és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság minden év januárjában megküldött értesítője
- álláskeresési ellátás és szociális ellátás esetén az azt megállapító határozat és a kérelem benyújtását megelőző havi folyó-
sítási szelvény, vagy hatósági bizonyítvány,
-  családi pótlék,
- a gyermekek után folyósított egyéb ellátás. Újkígyós Város Önkormányzata
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Egyre többen ismerjük és szeretjük a fotóidat, melyeket a kö-
zösségi oldaladon (Fati Photography) osztasz meg velünk. A 
legtöbb fényképed témája Újkígyóshoz és az itt élőkhöz köt-
hető. Mesélj kicsit arról, hogy hogyan került ilyen közel a szí-
vedhez a fotózás!

2014 januárjában kezdett el komolyabban foglalkoztatni 
a fotográfia. A férjem segítségével tanultam meg az alap-
vető és legfontosabb lépéseket, mert ő már évek óta a fo-
tózás szerelmese.  Nagyon szeretem a természetfotókat, a 
portrézást és a szociofotókat. Szeretek kísérletezni, ritkán 
készítek automata módban képeket, mert nem kedvelem, 
ha a gép komponál helyettem. Mindent megteszek annak 
érdekében, hogy megismerjem a fontos szakmai fogásokat.

Mi az, ami miatt fényképezel? Kikapcsolódás, hobbi vagy 
esetleg ennél több rejlik mögötte? 

Olyan pillanatokat, embereket, történéseket akartam és 
akarok megörökíteni, amelyek segítségével érezhetővé vá-
lik, hogy valóban létezik gondviselés, ami segít megtalálni 
a nehéz időszakokban is a szépséget, a fájdalmas próba-
tételekben a tanulság és a továbbfejlődés lehetőségét. Ez 
számomra több mint hobbi, szívből csinálom, és szeretnék 
a jövőben hivatásszerűen fotózni.

Pályázatokon is nevezel mostanában. Ezekkel kapcsolatban 
mit lehet tudni? 

Több pályázaton is neveztem, de ami most vált éppen ak-
tuálissá az a Gézengúz Alapítvány „Törékeny erő” című fo-
tópályázata. Nyáron készítettem egy portfóliót Lukoviczki 
Rékáról, aki 2014-ben egy autóbalesetben sajnos elvesz-
tette az egyik lábát. Réka elragadó teremtés, csodálatos 
volt vele dolgozni, ösztönösen jól mozog a kamera előtt. 
Nagy sikert arattak a képek, bekerültek a megyei lapokba, 
országos médiumokba, és Amerikában is több ezren lát-
ták. Erről a pályázatról különdíjat sikerült elhoznunk. A 
fotókat elbíráló zsűri elnöke Keleti Éva Prima Primissima 
díjas fotóművész, Szigeti Tamás fotográfus, Bartos Erika 
író és Kelemen Viktória Óbuda-Békásmegyer alpolgár-
mestere. A díjátadó gálára 2015. december 1-én került sor 
Budapesten a Music Centerben, a rendezvény házigazdá-
ja Bombera Krisztina volt. Fellépett Palya Bea énekesnő, 
Bogányi Gergely zongoraművész és az Óbuda Danubia 
Zenekar.  A zsűri által kiválasztott 30 kép kiállításra került 
a  Pesti Vigadóban, valamint az Alapítvány regionális köz-
pontjaiban. Hálásan köszönöm Rékának a közös munkát, 
hogy a kamerám elé állt, hiszen ezzel nagyban hozzájárult 
a fotópályázaton elért sikerhez. 

Most dolgozol valami különlegességen? Mik a terveid a jö-
vőre nézve? 

Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a 2016. évi újkígyósi 
falinaptárhoz a képeimet kérték felhasználásra. Haran-
gozó Imre és id. Nátor János fotóarchívumából régi helyi 
fotók felhasználásával megcsináltam a Fénnyel írt törté-

nelem sorozatot. Így születtek a különleges technikával és 
nagy odafigyeléssel készült képek. Sok tervem van, de nem 
szeretnék róluk még beszélni. Mindent a maga idejében. 
Egy dolgot most nagyon a szívemen viselek, mégpedig 
az Újkígyósi Fiatalok Fotóklubját, amelyet 2014-ben az 
Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapítvány szárnyai alatt 
hívtunk életre. Sajnos eddig kevés tagunk van, és ritkán 
tudunk találkozni, de a jövőben próbáljuk bővíteni a klu-
bot, és szorosabb összefogásra, közös munkára serkenteni 
a tagokat. A klub indulásakor szakmai tanácsaival segítsé-
günkre volt Kammerer Tibor újkígyósi származású plébá-
nos, aki profi módon kezeli a kamerát. Bízunk benne, hogy 
majd a jövőben is dolgozhat vele az ifjúsági fotóklub. 

Van-e olyan számodra fontos gondolat vagy tapasztalat, amit 
megosztanál velünk a fotózás vagy a közelmúlt sikere kap-
csán?

Azt gondolom, ha az ember hisz önmagában és a gond-
viselésben vagy a sorsban, dolgozik, és próbálja megva-
lósítani, amit egyszer már képes volt megálmodni, akkor 
nincs lehetetlen. Nem feltétlen kell a világ végére elutazni, 
nagyobb városokba vagy külföldre költözni azért, hogy si-
kereket érjünk el. Ha van hited és kitartásod a falu végéről, 
a szántóföld mellől is csak egy ugrásra van a híres Pesti 
Vigadó.

Újkígyósról a Pesti Vigadóig
Turovszki Bernadett riportja Turovszki-Mancz Fatime Nórával

Lukoviczki Réka Panna és Turovszki-Mancz Fatime Nóra 
 a különdíjas kép előtt 

Fitalok figyelem!
Az Újkígyósi FC olyan 1997-2000. között született fiatalok 
jelentkezését várja az ifjúsági csapatba, akik szívesen kipró-
bálnák magukat a versenyszerű labdarúgásban, bajnokságban. 

Jelentkezni folyamatosan lehet a 
+36/30 261-84-48-es telefonszámon.

Minden sportolni vágyó fiatalt vár az egyesület!
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A karácsonyra való készülődés jegyében került megrendezésre a 
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének Mikulás és előzetes 
karácsonyi ünnepsége a művelődési házban 2015. december 4-én.
Az est Bartyik Pál elnöki megnyitójával vette kezdetét, majd az 
ünnepi köszöntő szívhez szóló gondolatai következtek. A meg-
hitt hangulatot tovább fokozta az Újkígyósi Széchenyi István 
Általános Iskola énekkarának karácsonyi előadása. Ezt követ-
te Sás Péter humorista, valamint Rázga Áron zongoraművész 
sokrétű műsora, amelyet a humor, könnyed dalok és szép versek 
színesítettek. A műsor a nyugdíjas egyesület négy tagjának sza-
valatával és gyertyagyújtással zárult.
Az egyesület gondoskodott a kaláccsal és teával történő meg-
vendégeléséről, valamint szerény ajándékcsomagot adtak át 
minden megjelent nyugdíjasnak. 

Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy „Fiatal mezőgazdasági termelők indu-
lásához 2014. évben igényelhető támogatások” pályázatom sikeres lett, így 
11.881.600 Ft az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott tá-
mogatást nyertem el. ( Jogcímkód: 6-122-01-01)
Megkezdtem sertés, illetve szarvasmarha tenyésztését és hizlalását, valamint 
ezeket kiegészítve, csemegekukorica termesztését.

Termékeimmel és szolgáltatásaimmal állok szíves rendelkezésükre!
Erdei Róbert
5661 Újkígyós, Újkígyósi K. tanyák 18.

Idősek karácsonyi ünnepsége

Meghitt hangulatban telt az ünnepség

Fűtési szezon a Kígyós Fával
Tűzifa magyar erdészetből:

 rönk, kugli, konyhakész 2500-2650 Ft/q. 
Minimum kiszállítás 5 q-tól. 100 q felett kedvezmény.

Zsákos barna diószén: 1250 Ft/35 kg / zsák (3572 Ft/q).
10 q felett kedvezmény. 

Szén vásárlása esetén adóazonosító bemutatása kötelező!
Keményfa brikett: 460 Ft / 10 kg / csomag (4600 Ft/q).

Vegyes keményfa brikett: 450 Ft / 10 kg / csomag (4500 Ft/q).
Raklapos vásárlás esetén kedvezmény.

(Áraink az áfát tartalmazzák.) 
Tel.: 06 30 3434 646               csabakiraly@globonet.hu

ATM pénzkiadó automata
a Reál Fűszer-Csemegében

Hétköznapjainkban is egyre elterjedtebb a bankkártya. 
Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy újabb hellyel 
bővült a pénzfelvételi helyek száma. A  Reál Fűszer-
Csemegében (Petőfi u.73/1.) is kihelyezésre került 
egy ATM, ugyanolyan feltételekkel, mint bárme-
lyik bank automatánál, azaz havonta két alkalommal 
150 000 Ft-ig itt is ingyenesen lehet pénz felvenni.

A 65 év felettiek karácsonyi ajándékutalványát a 
következő személyek, szervezetek és vállalkozások  

támogatták: Speedlog Bt., Forgács és Társa Bt., Török András, 
Cédrus-Bokor Kft., Muntyán György, Csatlós 98 Kft., Mozgás-
korlátozottak Kígyósi Szervezete, Felföldi István Sport Egye-
sület, Újkígyósi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, Reál-
Hoch-Ker Kft., Vida László, Dr. Hunya Sarolta, Benkó Hús Kft., 
Szebellédi Zoltán, Újkígyós Város Önkormányzata, „Összefogás 
Újkígyósért” Közhasznú Egyesület, Fidesz Újkígyósi Alapszer-
vezete, Kereszténydemokrata Néppárt Újkígyósi Szervezete

Nagylelkű támogatásukat köszönjük!
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Újkígyósi Önkormányzati Értesítő. Újkígyós város havonta megjelenő, ingyenes időszaki kiadványa
Kiadja: a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 5661 Újkígyós, Arany János u. 42. • Telefon: 66/254-844 • E-mail: muvhaz@ujkigyos.hu 

A szerkesztőbizottság elnöke: Kunstár Anna Mária, tagjai: Horváth-Gazsó Adrienn, Katona-Gedó Gyöngyi, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Turovszki Krisztián
Nyomdai előkészítés: Mészáros Gábor • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

ANYAKÖNYVI HÍREK
SzületéSek:

Pintér Zoltán (3650 g, 52 cm), Békéscsaba, 2015. november 5.,  
édesanyja: Makai Éva, édesapja: Pintér Zoltán.

Szabó Henrietta (3630 g, 51 cm), Békéscsaba, 2015. november 6.,  
édesanyja: Kovács Erzsébet Erika, édesapja: Szabó Zoltán.

Prágai Dorina (3350 g, 50 cm), Békéscsaba, 2015. november 9.,  
édesanyja: Ragály Annamária, édesapja: Prágai Róbert.

Tóth Kristóf (3900 g, 51 cm), Békéscsaba, 2015. november 26.,  
édesanyja: Vasas Márta, édesapja: Tóth Pál.

Szekerczés Réka Csilla (3500 g, 49 cm), Békéscsaba, 2015. 
november 29., édesanyja: Elek Csilla, édesapja: Szekerczés 
Balázs.

Elek Hanga (3310 g, 48 cm), Ausztria, 2015. december 1., 
édesanyja: Pölöskei Edina, édesapja: Elek Norbert.

HAláleSet:
Skoperda Imre, született: 1957. július 8., elhunyt: Újkígyós, 
2015. november 12., volt Újkígyós, Kölcsey u. 7. szám alatti 
lakos.

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk 

minden kedves vásárlónknak!
Reál Élelmiszer-Fűszer Csemege 

Újkígyós, Petőfi u. 73/1

 Kivételesen december 
27-én vasárnap is 6-12-ig 

várjuk vásárlóinkat!

Az olasz Abruzzo tartományt népszerűsítő és ismertető képkiállítás, amelyet az olasz nagykövet asszony, Maria 
Assunta Accili nyitott meg, 2016. január 31-ig tekinthető meg a Cz. Kiss Rendezvényházban hétköznapokon 10-18-ig,  

szombaton 10-16-ig. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
2015. december 19. (szombat): „Kígyósi Advent IV.”
18 óra: Illényi Katica és Bundzik István adventi koncertje a katolikus templomban. 
Illényi Katica, Magyarország Érdemes Művésze, Liszt- és Artisjus-díjas hegedűművész, a Magyar 
Művészeti Akadémia tagja. A Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében 
mutatta be Magyarországon elsőként a theremin nevű hangszert, melyet nem kell megérinteni a 
megszólaltatásához. Jelenleg összesen öt koncertező theremin művészt tartanak számon világszerte, 
közöttük Illényi Katicát. Zongorakísérője Bundzik István tanár úr, a Miskolci Bartók Béla Zenei 
Konzervatórium jazz-tanszak tanszékvezető tanára. 
Támogatóink: 
Polgármesteri Hivatal, Római Katolikus Egyházközség, Újkígyósi Széchenyi István Általá-
nos Iskola, Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény, „Ezüstág” Gondozási Központ, Újkígyósi Nagycsa-
ládosok Közhasznú Egyesülete, „Újkígyósért” Közalapítvány, Önkormányzati Konyha, Kígyós Művészeti Egyesü-
let, Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, Naplemente Nyugdíjas Klub, Polgárőrség, „Összefogás Újkígyósért” 
Közhasznú Egyesület, Geo-Recycling Kft.

Az Újkígyósi Önkormányzati 
  Értesítő készítői minden 
 olvasójuknak áldott, békés 

karácsonyi ünnepeket és 
  sikeres, boldog új esztendőt 

kívánnak!


