
Településünkön a közelmúltban kilenc önkormányzati épü-
let (a városháza, a művelődési ház, a könyvtár, a konyha, két 
óvoda, az iskola, a tornacsarnok és az „Ezüstág” Idősek Ott-
hona) energiakorszerűsítése fejeződött be. Az energetikai 
beruházások átadó ünnepségét május 6-án tartották váro-
sunk általános iskolájában.
Céltalan hajósnak hiába fúj a szél — mondta az ünnepségen 
megjelent Vantara Gyula országgyűlési képviselő. Az ön-
kormányzat két évvel ezelőtt kilenc épületének energiakor-
szerűsítésére nyújtott be pályázatot, amelyre 85 százalékos 
támogatást nyert, majd a 15 százaléknyi önerőre újabb pályá-
zattal szerzett pénzforrást. Ezekre a bravúros önkormányzati 
lépésekre utalt a képviselő, amikor a jelent és a jövőt egyaránt 
átlátó, céltudatos, minden lehetőséget kihasználó újkígyósi 
városvezetést méltatta. 
Felgyorsult világunkban csak azok jutnak valamire, akik 
mernek és cselekszenek — részletezte aztán. — A kígyósiak 
pedig ezúttal is felismerték és megragadták az alkalmat a 
felemelkedésre. 
Az átadón megjelent további vendégek — dr. Aradszki 
András energetikai államtitkár és Gajda Róbert megyei 
kormánymegbízott — szavaiból kiderült, Újkígyós számára 
mindez több mint 250 milliós gyarapodást jelent, és akkor 
még nem beszéltünk az igazi nyereségről, az elkövetkezendő 
esztendők várható energiamegtakarításairól. 
Dr. Aradszki András beszélt a kormány 2011-ben elfogadott 
energiastratégiájáról, amely az energiabiztonságot és a minél 
nagyobb energiafüggetlenséget tűzte ki célul. 
— A klímaváltozás gondjait csak globális gondolkodással és 
cselekedetekkel tudjuk mérsékelni — hangsúlyozta. — Ilyen 
szempontból az utolsó perceket éljük. Tenni kell a kormá-
nyoknak, s tenni a településeknek. Újkígyós pedig e közös 
ügyhöz most letette a maga „tégláját”…
Az ünnepségen kiderült az is, miért éppen az általános is-
kolát választották a kilenc korszerűsített épület átadásainak 
együttes helyszínéül. Az államtitkár szerint egyáltalán nem 
elhanyagolható szempont, hogy a jövő nemzedéke előtt mi-
lyen példa áll, hiszen nemcsak az önkormányzatok, hanem 

az egyének költségvetését is egyre súlyosabban terheli az 
energiára kiadott pénz. És persze nem árt, ha a gyerekek mi-
nél korábban szembesülnek azzal az aranyigazsággal, hogy a 
legolcsóbb a fel nem használt energia. A hőszigetelt falak és 
a megfelelő nyílászárók sok forintot képesek megtakarítani a 
családok számára. Az átadó ünnepségen iskolánk több mint 
száz tanulója hallhatta az energetikáért felelős államtitkár 
tanulságos mondatait. S hogy a gyerekeknek még inkább 
kézzelfogható legyen az energiával való spórolás, számos 
energiatakarékos tárgyat, izzót, szolárlámpát sorsoltak ki a 
megjelentek között. A fődíjaknak, két kerékpárnak egy-egy 
hetedikes diákunk örülhetett. 

Szebellédi Zoltán, városunk polgármestere az elhangzot-
takhoz még hozzátette, a nyílászárók cseréjével és a falak 
hőszigetelésével még nincs lezárva az általános iskola ener-
giakorszerűsítése, hiszen hamarosan megkezdik az iskola 
napelemekkel való felszerelését is.
Az oktatási intézmény tanulói kis műsorral járultak hozzá a 
kilenc épületet jelképező szalag átvágásához, Korcsokné Erdős 
Zsuzsanna intézményvezető pedig ígéretet tett arra, hogy óvni, 
védeni fogják a tornacsarnok és az iskola legújabb értékeit. 

Magyar Mária
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Kilenc épület energiakorszerűsítése fejeződött be városunkban

Szebellédi Zoltán, Vantara Gyula, dr. Aradszki András, Korcsokné 
Erdős Zsuzsanna, Gajda Róbert és dr. Marosvölgyi Emese (a Békés-
csabai Járási Hivatal vezetője) átadták a korszerűsített épületeket

2015. március 25-én a Békés Megyei 
Szociális és Gyermekvédelmi Központ 
munkatársai tájékoztató jellegű elő-
adást tartottak Újkígyós város lakossá-
gának, illetve az érdeklődőknek, akiket 
foglalkoztat a nevelőszülői tevékeny-
ség, a nevelőszülői hálózat munkás-
sága. Az előadás alkalmával tájékoz-
tatást nyújtott Himler Éva, Hodászi 

Magdolna és Kisné Fekete Marianna 
a nevelőszülővé válás folyamatáról, és 
ismertették a jogi értelemben körül-
határolt feladatokat. Továbbá elmond-
ták, hogy a nevelőszülővé válás nem 
egyetlen döntés eredménye, feladata-
ihoz jogilag és lélektanilag szükséges 
felkészülniük a jelentkezőknek, mely-
hez a Békés Megyei Gyermekvédelmi 

Központ szakemberei vagy az Újkí-
gyósi „Ezüstág” Gondozási Központ 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálatának munkatársai adnak hasznos 
információkat. 
Várjuk jelentkezéseiket!
Nyári Henrietta az „Ezüstág” Gondo-
zási Központ Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálatának családgondozója

Nevelőszülőket keresünk!
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2015. május 14-16.:
FUSS AZ ÉLETEDÉRT - Városi  Sportnapok

2015. május 14 (csütörtök): 
Felföldi István Kézilabda Kupa

800 óra: Felföldi Kupa megnyitója és kézilabda mérkőzések  
 a Felföldi István Tornateremben (fiúk mérkőzései)
Délután: házi kerékpárverseny
1900 óra: FUT A VÁROS - futóverseny eredményhirdetése

2015. május 15. (péntek): 
745 óra: Gyülekező, majd közös bemelegítés a Petőfi
 Sándor Művelődési Ház parkolójában 
815 óra: FUT A SULI - Közös futás Újkígyós utcáin 
800 óra: Felföldi Kupa a Felföldi István Tornateremben
 (lányok mérkőzései)
900 óra: Sportprogramok az Újkígyósi Széchenyi István  
 Általános Iskola szervezésében 

2015. május 16. (szombat): 
1900 óra: Sportbál a Soproni Sörözőben. 
Fővédnök: Bánfi János, Újkígyósi születésű, huszonöt-
szörös válogatott labdarúgó.
Díszvendég: Vantara Gyula, országgyűlési képviselő. 
A bálon kerül sor az Újkígyósi Sportjáért kitüntetések 
átadására.
Vacsora: sültes tál; a vacsorajegy ára 2000 Ft.
Jegyvásárlás a Városházán és a Soproni Sörözőben 2015. 
május 13-ig (szerda).
Tombolajegy ára 100 Ft. Tombola-felajánlásokat a mű-
velődési házban lehet leadni. A zenét a Csökmei test-
vérek szolgáltatják. Asztalfoglalás a Soproni Sörözőben.

Minden kedves vendéget szeretettel várunk!

2015.május 16-án (szombaton) kb. 9-11 óra között ha-
lad át Újkígyóson a Gyulai úti Coop ABC előtt a Bé-
késcsaba-Arad Szupermaraton futó-, kerékpár- és gör-
korcsolyaverseny. Ugyanez visszafelé 2015. május 17-én 
(vasárnap) kb. 13-17 óra között várható.

Tisztelt Újkígyósiak! Kedves Sportbarátok!
A Felföldi István Sport Egyesület több mint húsz éve 
foglalkozik az újkígyósi fiú és lány kézilabdások ne-
velésével, versenyeztetésével. Női és férfi csapataink a 
megyei I. osztályban szerepelnek. Az általános iskolás 
fiú és leány korosztály pedig az országos korosztályos 
bajnokságokban érnek el évről évre olyan eredménye-
ket, amelyekre büszkék lehetünk. 
A célunk, hogy a pénzbeli támogatások csökkentésé-
nek ellenére a jövőben is méltó módon képviselhessük 
Újkígyós nevét és kézilabdás hagyományait!
A további sikeres és eredményes munkánkhoz tisztelet-
tel és barátsággal kérjük, hogy támogassa adója 1%-ával 
az újkígyósi kézilabda sportot! 

Adószám: 19052634-1-04
Köszönettel: A FISE vezetősége

A tavaszi mérkőzéseinkre várunk  
minden kedves szurkolót!  Hajrááá Kígyós!

Tisztelt Adózónk!
Felhívom a figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló – 
többször módosított – 2003. évi XCII. számú törvény 
14. § (1) bekezdése alapján a helyi iparűzési adóra vo-
natkozó bevallását az adóévet követő május 31-ig kell 
megtennie.
Tájékoztatom, hogy a helyi iparűzési adó mértéke 2007. 
január 1. napjától a 27/2006. (XII.12.) önkormányzati 
rendelettel módosított, 18/1998. (XII.16.) számú ön-
kormányzati rendelet alapján az adóalap 1,2 %-a.
Tisztelettel felhívom a figyelmét, hogy a bevallást in-
terneten a www.ujkigyos.hu oldalon töltheti le, vagy 
személyesen a polgármesteri hivatal információs pult-
jánál igényelheti.
A kitöltött bevallásokat 2015. június 1. napjáig adó-
csoportunkhoz (7-es szoba) megküldeni szíveskedjék.

Újkígyós Város Önkormányzata

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy május hó-
naptól, havi két alkalommal, szombatonként 8-11 óra között 
bolhapiacot tartunk a piactéren. 

A bolhapiac időpontjai:
2015. május 23.,
2015. június 13., 2015. június 27.,
2015. július 11., 2015. július 25.,
2015. augusztus 8., 2015. augusztus 22.,
2015. szeptember 12., 2015. szeptember 26.,
2015. október 10., 2015. október 24.,
2015. november 14., 2015. november 28.,
2015. december 12.

Magánszemélyként történő árusítás szabályai:
A bolhapiac használtcikkekre szakosodott, elsősorban ma-
gánemberek közötti árucserére szolgáló piacforma. Újkí-
gyóson lakossági kezdeményezésre történő létrehozásának, 

városunkban történő megtartásának elsődleges célja az volt, 
hogy az újkígyósi lakosok saját, megunt dolgaikat, felesleges-
sé vált használati tárgyaikat, régiségeiket, gyűjteményeiket, 
könyveiket, egyéb feleslegessé vált apróságaikat értékesíthes-
sék vagy cserélhessék egymás között.
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
piacok, vásárok és búcsúk rendjéről szóló 20/2014. (XII. 
16.) önkormányzati rendelete kiterjed az ún. „bolhapiac” 
megtartásának szabályaira is, a rendelet szabályozza a bol-
hapiac megtartására vonatkozó fontosabb előírásokat, be-
tartandó magatartási szabályokat. 
A bolhapiacon kereskedelmi engedéllyel nem rendelkező 
magánszemélyekre vonatkozóan lényeges kiemelni, hogy 
a bevételre vonatkozóan az adómentes értékhatár éves 
szinten 200 000 forint.

Varga Ferenc műszaki csoportvezető

Bolhapiac Újkígyóson



32015. MÁjuS
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

Önkormányzat üzemelteti az iskolát
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2015. március 23-án 
megtartott ülésén döntött arról, hogy az 
Újkígyósi Széchenyi István Általános 
Iskola feladatainak ellátását szolgáló 
ingó és ingatlan működtetéséhez szük-
séges pénzügyi fedezetet a saját bevétel 
terhére biztosítja, ezért azt a következő 
tanévtől nem kívánja az államnak átad-
ni. A határozati javaslatot a jelenlévő 
nyolc képviselő elfogadta.

Elfogadták a gazdasági programot
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2015-2019. közötti idő-
szakra vonatkozó gazdasági programját 
hét igen szavazattal elfogadta.

Pályázatot nyújtottak be
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete pályázatot nyújtott be a 
Magyar Államkincstár által bonyolított 
„Szociális szakosított ellátást és gyer-
mekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmények fejleszté-
se, felújítása” című pályázatra. Az igé-
nyelt támogatás összege 8 293 382 Ft, 
melyből 7 466 787 forintot építési cél-
ra, valamint 826 595 forintot eszközbe-
szerzési célra kíván fordítani. A pályá-
zathoz szükséges 436 494 forint önerőt 
a költségvetés karbantartási összegéből 
biztosítja. Hét igennel fogadták el a ha-
tározati javaslatot.

Elfogadták a tűzoltói beszámolót
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2015. április 27-én 
megtartott ülésén egyhangú, kilenc igen 
szavazattal elfogadta a Békéscsabai Hi-
vatásos Tűzoltó Parancsnokságnak a 
2014. évi tevékenységéről szóló beszá-
molóját és megköszönte a tűzoltóságnak 
a település érdekében kifejtett munkáját.

Megköszönték a rendőrök munkáját
Kilenc igen szavazattal fogadták el Új-
kígyós város 2014. évi közbiztonsági 
helyzetéről szóló rendőrségi beszámo-
lót, és megköszönték a rendőri szervek-
nek a település közbiztonsága érdeké-
ben kifejtett munkáját.

Beszámoltak a polgárőrök
Mind a kilenc képviselő elfogadta az 
Újkígyósi Polgárőrség 2014. évi tevé-

kenységéről szóló beszámolót, és egyben 
megköszönték a polgárőröknek a tele-
pülés közbiztonsága érdekében kifejtett 
munkájukat.

Támogatják a Polgárőrség munkáját
Az Újkígyósi Polgárőrség számára 
2015. évben 250 000 Ft támogatást 
biztosít a képviselő-testület a település 
közbiztonságának biztosításában való 
közreműködés érdekében, üzemanyag 
költségek fedezésére.  A támogatást a 
helyi önszerveződő közösségek pénz-
ügyi támogatásának rendjéről szóló 
rendelet szerinti keretből biztosítja, 
melyről külön megállapodást köt a 
polgárőrséggel.

Beszámolt a mezei őrszolgálat
A mezei őrszolgálat 2014. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolóját kilenc igen 
szavazattal elfogadták, valamint meg-
köszönték a mezőőröknek az eddig el-
végzett munkájukat.

Engedélyezték a maradványt
A képviselők kilenc igen szavazattal az 
alábbiak szerint javasolták engedélyezni 
a maradványt:
Elkülönített számlák:
Belvízkárra elkülönített számlán lévő 
pénzeszköz: 13 666 Ft
Víziközmű társulati számla: 117 600 Ft
Munkáltatói lakásépítési kölcsön: 5 560 Ft
„Ezüstág” Idősek Otthonában az egy-
szeri bekerülési díjának visszafi zetési 
kötelezettsége: 11 040 000 Ft
Kamerás rendszer építésének előlege: 
8 751 000 Ft
Idegen pénzeszközök: 342 956 Ft
Pályázatok:
TÁMOP-3.2.3 Művelődési ház kreatív 
műhely: 135 294 Ft
Közfoglalkoztatási támogatás előlege:  
14 555 000 Ft
Bölcsőde pályázat DAOP-4.1.3/B: 
4 457 864 Ft
Óvoda pályázat 
DAOP-4.2.1-11-2012-0009: 937 530 Ft
Ezüstág pályázat ÖSSZ-KÉP-ES-SÉG
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0057: 
2 301 603 Ft
Mozi felújítás 
DAOP-4.1.3/C-09-2009-0005: 997 400 Ft
Intézmények:
Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei 

Intézmény: 52 320 Ft
„Ezüstág” Gondozási Központ: 366 922 Ft
Petőfi  Sándor Művelődési Ház és Könyv-
tár: 416 240 Ft
Közös Önkormányzati Hivatal: 59 769 Ft
Újkígyós Város Önkormányzat:
28 968 285 Ft
ÖSSZESEN: 73 519 009 Ft
Kötelezettséggel terhelt pénzeszköz:
60 199 454 Ft
Összes maradvány (8. melléklet): 
133 718 463 Ft

Ellenőrzési jelentést fogadtak el
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
Ellenőrzési Csoportja által 2014. évben 
megküldött (2013. január 1-től 2013. 
december 31-ig terjedő időszakban 
végzett) ellenőrzési jelentését kilenc 
igen szavazattal elfogadta.

Elfogadták a számviteli beszámolót
A kilenc képviselő egyhangúan elfo-
gadta a Gyulai Közüzemi Kft. 2014. évi 
számviteli beszámolóját, és egyben fel-
kérte Szebellédi Zoltán polgármestert, 
hogy a Kft. taggyűlésén a képviselő-tes-
tület ezen álláspontját képviselje.

A Gyulai Közüzemi Kft. 
ügyei kapcsán döntöttek

Kilenc igen szavazat mellett döntöttek 
az alábbiakról:
1. Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Gyulai Közüzemi Kft. 
2015. évi üzleti tervét elfogadta.
2. Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Gyulai Közüzemi Kft. 
ügyvezető igazgatójának 2015. évben 
bruttó 3 havi bérének megfelelő juta-
lom megállapítását a Felügyelő Bizott-
ság által megfogalmazott feltételeken 
túl akkor javasolta, ha annak kifi zetése 
az újkígyósi víziközmű rendszer üze-
meltetése kapcsán az önkormányzattól 
további hozzájárulást nem igényel.

Döntöttek a szerződés elfogadásáról
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a települési szilárd hulla-
dék szállítására, továbbá ártalmatlaní-
tására vonatkozó hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést egyhangú 
kilenc igen szavazattal elfogadta.

HATÁROZATOK
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5661 Újkígyós,
Kossuth utca 41.

Telefon: (66) 256-100
Fax: (66) 254-782

E-mail:
polgarmester@ujkigyos.hu

Web: www.ujkigyos.hu

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 800-1200, 1300-1600

kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 800-1200, 1300-1600

csütörtök: 800-1200

péntek: 800-1200

Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal

HATÁROZATOK
Szerződést módosítottak

Kilenc igen szavazattal elfogadták a 
Gyulai Közüzemi Kft. Társasági szer-
ződés módosítását.

Megtárgyalták a BKSZ PLUSZ Kft.-hez 
kapcsolódó kérdéseket

Az alábbiakról kilenc igen szavazattal 
döntöttek:
1. Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a BKSZ PLUSZ Hulla-
dékgyűjtési Nonprofi t Kft.-ben történő 
üzletrész vásárlás kapcsán a Szindikátu-
si Szerződést elfogadta. 
2. Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete felhatalmazta a pol-
gármestert a szindikátusi szerződés, 
az üzletrész adásvételi szerződés és a 
társasági szerződés aláírására, vala-
mint a tulajdonosi jogok gyakorlásához 
szükséges valamennyi jognyilatkozatok 
megtételére. 

Tagot delegáltak a bizottságba
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kilenc igen szavazattal 
döntött arról, hogy  a BKSZ PLUSZ 
Hulladékgyűjtési Nonprofi t Korlátolt 
Felelősségű Társaság Felügyelő Bi-
zottságába tagként Domokos Zoltán 
pénzügyi osztályvezetőt javasolja meg-
választani. Felkérte Szebellédi Zoltán 
polgármestert, hogy a kft. taggyűlésén 
ezen álláspontját képviselje.

Döntöttek a mérlegelésről
1. Újkígyós városban az élő állat mér-
legelésének helye – változatlanul – Új-
kígyós, Tormási utcai mázsaház.
2. Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2015. május 1. 
napjától az élő állat mérlegelésének 
díját darabonként, fajtától függetlenül 

a következők szerint állapítja meg:
    0 - 100 kg-ig   80 Ft
100 - 300 kg-ig 260 Ft
         300 kg-tól 400 Ft

3. Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2015. május 1. napjától 
a felvásárló által fi zetendő karámdíjat 
alkalmanként 5 000 Ft/felvásárló ösz-
szegben állapítja meg.
A határozati javaslatot mind a kilenc 
képviselő elfogadta.

Használatba adták a 
Cz. Kiss Rendezvényházat

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Újkígyós, Petőfi utca 
40. szám alatt található Cz. Kiss Ren-
dezvényházat a Petőfi Sándor Műve-
lődési Ház és Könyvtár intézménynek 
feladatellátásához használatába adta, 
valamint az alapító okiratának módo-
sítását és az egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okiratot kilenc igen szava-
zattal elfogadta.

Kiválasztották a kivitelezőt
A képviselő-testület, a közbeszerzési 
bírálóbizottság által elvégzett értéke-
lés és javaslat alapján az Újkígyós Vá-
ros Önkormányzata KEOP-4.10.0/N 
kódjelű „Fotovoltaikus rendszerek ki-
alakítása” című pályázati konstrukci-
óra vonatkozóan benyújtott pályázat 
keretében „építés-kivitelezési munkák 
elvégzése” tárgyú hirdetmény közzé-
tétele nélküli tárgyalás nélküli eljárást 
eredményesnek nyilvánította. 
A DNA Development Kft. (8000 Szé-
kesfehérvár, Poprádi u. 44/A), a H&M 
Trafó Kft. (4400 Nyíregyháza, Derko-
vits u. 132-136.) és a Zamivill Kft. 
(4400 Nyíregyháza, Ösvény u. 40.). 
ajánlatát érvényesnek nyilvánította. 

Az eljárás eredményeként, az eljárás 
nyerteseként, nettó 23 550 000 Ft vál-
lalási árral a H&M Trafó Kft. (4400 
Nyíregyháza, Derkovits u. 132-136.) 
hirdette ki. 
Megbízta a polgármestert, hogy a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgál-
tatást tartalmazó ajánlatot tevő aján-
lattevővel, a H&M Trafó Kft. (4400 
Nyíregyháza, Derkovits u. 132-136.) 
a vállalkozói szerződést az ajánlati do-
kumentációban meghatározott feltéte-
lekkel kösse meg.
NÉV SZERINTI  SZAVAZÁS:
1.  Szebellédi Zoltán – igen 
2.  Bozó József – igen 
3.  Botyánszki Pál – igen 
4.  Gazsó Adrienn – igen 
5.  Nagy Balázs – igen 
6.  Nagy Tiborné – igen 
7.  Oláh Timót – igen 
8.  Tömösi Károly – igen 
9.  Turovszki Krisztián – igen 

Lejárt határidejű határozatokról 
szóló jelentés

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 120/2014. (IX. 22.), 
135/2014. (X. 20.), 13/2015. (II. 23.), 
16/2015. (II. 23.), 17/2015. (II. 23.), 
18/2015. (III. 23.), 19/2015. (III. 23.), 
20/2015. (III. 23.), 21/2015. (III. 23.), 
23/2015. (III. 23.), 24/2015. (III. 23.), 
26/2015. (III. 23.), 29/2015. (III. 23.), 
30/2015. (III. 23.), 31/2015. (III. 23.), 
32/2015. (III. 23.), 33/2015. (III. 23.), 
34/2015. (III. 23.), 35/2015. (III. 23.), 
36/2015. (III. 23.), 38/2015. (IV. 10.) 
számú önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést elfogad-
ta, a 44/2014. (IV. 28.) számú határo-
zat végrehajtását 2015. június 30-ig 
meghosszabbította.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 800-1200

kedd: 800-1100, 1400-1600

szerda: 900-1100, 1400-1700

csütörtök: 800-1200

péntek: 800-1200
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Újkígyós településen, az emberi fo-
gyasztásra szánt ivóvíz minőségi köve-
telményeinek elérése érdekében zajló 
ivóvízminőség-javító programhoz kap-
csolódóan víztisztító technológia kerül 
kiépítésre. A beruházás végéhez köze-
ledve a kivitelező megkezdi a technoló-

giai műtárgyak próbaüzemeltetését.
Tekintettel arra, hogy a próbaüzem 
kezdetén a tisztított ivóvíz nem ter-
melhető az ivóvízhálózatba, annak el-
vezetéséről és elhelyezéséről gondos-
kodni szükséges.
A fentiek kapcsán tájékoztatjuk a tisz-

telt lakosságot, hogy a próbaüzem so-
rán keletkező vizek befogadójaként a 
Gyulai utcai vízállás került kijelölésre.
Ezen átmeneti időszakban jelentkező 
esetleges vízszintemelkedés kapcsán szí-
ves türelmüket és megértésüket kérjük!

Újkígyós Város Önkormányzata

Megkezdődik az ivóvízminőség-javító programhoz 
kapcsolódó próbaüzem
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Újkígyós Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Megvalósultak az energetikai fejlesztések Újkígyóson 

Újkígyós Város Önkormányzata pályázatot nyert az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív 
Program keretében Újkígyós város épületeinek energetikai felújítására (KEOP 5.5.0/A/12-2013-0043). A 
projekt összköltsége 251 255 180 Ft, melyből a támogatás mértéke 85 % volt. A sikeres önerőpályázat-
nak köszönhetően a beruházás 100%-os támogatottságot nyert.

2015. május 6-án ünnepélyes keretek között került sor a kilenc önkormányzati épületet magába foglaló energetikai 
fejlesztések lezárására, melynek az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola adott otthont. A átadási ünnepsé-
get Korcsokné Erdős Zsuzsanna, az iskola intézményvezetője és Vantara Gyula országgyűlési képviselő nyitotta 
meg, majd dr. Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikáért felelős államtitkára köszöntötte a 
megjelenteket. Gajda Róbert, Békés megye kormánymegbízottjának rövid köszöntője után Szebellédi Zoltán, Újkí-
gyós város polgármestere ismertette a projekt megvalósulásának állomásait. Az ünnepségen felléptek az általános 
iskola diákjai, majd ajándéksorolással zárult a rendezvény. A beruházás  kilenc önkormányzati épületet érintett: 
Városháza, általános iskola, Felföldi István Tornaterem, „Ezüstág” Idősek Otthona, önkormányzati konyha, műve-
lődési ház, könyvtár és két óvodai épület. Az Európai Unió és Magyarország Kormánya segítségével több mint 250 
milliós fejlesztés valósult meg Újkígyós városban. A munkálatok során megtörtént az épületek fűtésének korsze-
rűsítése, a külső homlokzatának szigetelése és a nyílászáróinak cseréje. A beruházásnak köszönhetően nemcsak 
esztétikailag újultak meg a település épületei, hanem energetikai szempontból is fontos munkálatok mentek végbe 
a pályázat megvalósulásával. Ennek eredményeképpen várhatóan jelenősen csökkenni fognak az intézmények 
üzemeltetési költségei, valamint a káros anyagkibocsátás csökkenése miatt a levegő is tisztább lesz Újkígyóson.

Újkígyós Város Önkormányzata pályázatot nyert az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív 

HÁZIORVOSOK:
Majorosné dr. Hunya Sarolta

Telefon: 30/985-0816
Rendelési idő:

hétfő, csütörtök, péntek: 800-1200

kedd, szerda: 1300-1700

Dr. Marossy László
Telefon: 401-756, 30/262-4335

Rendelési idő:
hétfő, kedd, szerda: 800-1200

csütörtök, péntek: 1300-1700

Ügyeleti központ telefonszáma: 247-787

GYERMEKORVOS:
Dr. Salajkó Erika

Telefon: 254-486, 30/939-7251
Rendelési idő:

hétfő: 800-1100, 1500-1600

kedd: 800-1100, 1600-1700

szerda: 800-1200

csütörtök: 800-1100, tanácsadás: 1400-1500

péntek: 800-1100, 1500-1600

FOGORVOS:
Dr. Dósa Ida

Telefon: 401-411
Rendelési idő:

hétfő, szerda, csütörtök: 1300-1700

kedd, péntek: 800-1200
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CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKLAT
Újkígyósról 

2015. május 21. - 2015. május 24.
A tavalyi lélekemelő zarándoklat után közkívánatra az idén is megszervezzük az utat.

Program: 
Indulás: 2015. május 21-én (csütörtök) reggel 6-7 óra között – utazás egész nap 

2015. május 22. (péntek): Kirándulás: Békás-szoros: Gyilkos tó, Tusnádfürdő: Szent Anna-tó
2015. május 23. (szombat): Reggeli után zarándoklat indulása Csíksomlyóra. Részvétel a Csíksomlyói búcsún, a hála-

adó körmeneten és a szabadtéri szentmisén, a világ magyarságának mára egyik legfontosabbá vált rendezvényén.
2015. május 24. (vasárnap): Reggeli után hazautazás.

Szállás: 
Elhelyezés testvértelepülésünkön Szépvízen, Csíkszentmiklóson és Borzsován családoknál és panzióban. A szállás 
díja 6 500 Ft/nap/fő, amely félpanziós ellátást tartalmaz (reggeli, vacsora), tehát a 3 napra 19 500 Ft/fő. Amennyi-
ben a jelentkező egyénileg a szállást és étkezést biztosítani tudja magának meglévő kapcsolatai alapján Szépvízen, 

Borzsován vagy Csíkszentmiklóson, akkor csak az utazási költséget kell fi zetni. 
Utazás: 

11 000 Ft/fő, amely a kirándulásokat is magában foglalja - klimatizált autóbusszal. 
 Jelentkezni lehet a Petőfi  Sándor Művelődési Házban május 18-ig (66/254-844; muvhaz@ujkigyos.hu).

Jelentkezni a 11 000 forintos utazási költség befi zetésével lehetséges (előleg). 
A jelentkezés lemondása esetén a 11 000 forintos befi zetést a szervezőknek nem áll módjukban visszafi zetni.

Szeretettel várjuk Önöket, kedves zarándokok!
Művelődési ház

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: Gazsó Adrienn, Gedó Gyöngyi, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Turovszki Krisztián

Nyomdai előkészítés: Mészáros Gábor • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

SZÜLETÉSEK:
Balog Szilvia (3110 g, 49 cm) , Békéscsaba, 2015. március 
31., édesanyja: Tol Krisztina, édesapja: Balog Csaba.

Bacsa Marcell (3780 g, 51 cm), Békéscsaba, 2015. április 29., 
édesanyja: Marosán Adrienn Irma, édesapja: Bacsa József.

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötés időpontja: 2015. április 10., menyasszony: 
Farmosi Erzsébet Krisztina újkígyósi lakos, vőlegény: 
Kaszanyi Zsigmond újkígyósi lakos.

HALÁLESETEK:
Oláh Imréné Horváth Ilona Viktória, született: 1932. április 
4., elhunyt: Békéscsaba, 2015. március 30., volt Újkígyós, 
Dózsa György utca 18. szám alatti lakos. 

Katona János, született: 1944. május 28., elhunyt: Újkí-
gyós, 2015. április 8., volt Újkígyós, Wesselényi utca 2/C. 
szám alatti lakos. 

Bereczki Lajosné Tamási Erika Veronika, született: 1935. 
augusztus 13., elhunyt: Újkígyós, 2015. április 8., volt 
Újkígyós, Kossuth utca 82. szám alatti lakos.

Vida Józsefné Szamosvári Julianna, született: 1951. március 
22., elhunyt: Újkígyós, 2015. április 13., volt Újkígyós, 
Dózsa György u. 25. szám alatti lakos.

Bánfi  József, született: 1928. március 6., elhunyt: Újkígyós, 
2015. április 17., volt Újkígyós, Kossuth utca 13. szám 
alatti lakos.

Hegedűs Józsefné Nyári Anna Mária, született: 1956. szep-
tember 22., elhunyt: Gyula, 2015. április 17., volt Újkígyós, 
Öreg utca 30/3. szám alatti lakos.

Csurár Gizella, született: 1932. június 10., elhunyt: Újkígyós, 
2015. április 23., volt Újkígyós, Öreg utca 86. szám alatti 
lakos.

Gedó Mihályné Gedó Mária, született: 1923. szeptember 
14., elhunyt: Újkígyós, 2015. április 28., volt Újkígyós, 
Szent István utca 29. szám alatti lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI HÍREK

Polgármester fogadóórája: csütörtök: 900-1200

Falugazdász ügyfélfogadás helye, ideje:
5661 Újkígyós, Petőfi  utca 38. (volt Pártház épülete)

Hétfő: 800-1200, 1300-1600

 Kedd: 800-1200, 1300-1600

  Szerda: nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 800-1200, 1300-1400


