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Sikeres évkezdés a kick-boxosoknál
Az év első két hónapja sokáig a maga 
csendes alapozó és formába hozó edzé-
seivel zajlott kick-box csapatunknál, 
egészen addig, amíg a versenynaptárban 
már február elején is olyan versenyek 
jelentek meg, amelyek mára rangos, 
nemzetközi viszonylatban is jelentős 
megmérettetésnek számítanak. Az Új-
kígyósi Kick-box Sport Club „kígyósi 
tigrisekre” keresztelt utánpótlás cso-
portja évre-évre igyekszik részt venni 
az ilyen hazai és nemzetközi eseménye-
ken, nagy távolságokat megtéve ahhoz, 
hogy a következő versenyen már egy kis 
lépéssel ellenfelei előtt járjon.
Február második hétvégéjén keltünk 
útra Horvátország felé. A magyar-hor-
vát határt átlépve, az Adriai-tenger felé 
félúton helyezkedik el Karlovac városa, 
amelynek nemzetközi kick-box ver-
senye mára olyan kaliberű eseménnyé 
nőtte ki magát, ahol 21 ország több 
mint ezer versenyzője küzd az érmekért 
a háromnapos viadalon. A történelem 
folyamán a török sereg többször támad-
ta a város falait, azonban hét próbálko-
zásából egyszer sem sikerült nemesfém 
gyűjteményét gyarapítania. Nekünk 
azonban igen. Egészen pontosan hét 
éremmel gazdagodtunk, amelynek 

alakja az egykori vár tervrajzát idézi.
A népes súlycsoportok lebonyolítási 
formája az egyenes kieséses rendszer, 
amely sokszor kegyetlen a sorsolás 
során kevésbé szerencsés versenyzők 
számára. A cselgáncsban jól ismert 
„vigaszág” rendszere még lehetőséget 
adna a selejtezőkben elbukott ver-
senyzőknek a javításra, itt azonban a 
vereséget szenvedő versenyző elbúcsú-
zik a további küzdelmektől.  Az euró-
pai versenyeken egyedülálló és remek 
kezdeményezés a szervezők részéről az 
úgynevezett kezdő kategória létreho-
zása, ahol a szárnyaikat még bontoga-
tó versenyzők mérhetik össze tudásu-
kat. Ebben a kezdő kategóriában lett 
bronzérmes a lányoknál Ancsin Han-
na és a fiúknál Loneán Tamás. Mind-
ketten nagy pontkülönbségű győze-
lemmel jutottak az elődöntőbe, ahol 
azonban a későbbi győztessel szemben 
alulmaradtak. A nemzetközi színtéren 
még újoncnak számító Koszti Iringó 
viszont három győzelemmel egészen a 
dobogó legfelső fokáig menetelt, meg-
szerezve ezzel első aranyérmünket. Az 
Európa-kupa mezőnyében Pap Botond 
utánpótlás magyar bajnokhoz hűen jól 
kezdett, de angol ellenfele higgadtan 

kezelte a kritikus pillanatokat, így 
Botond érem nélkül zárta a viadalt. 
Hasonló sorsra jutott Seben Péter, aki 
bár szorgalmasan gyűjtögette találata-
it, ellenfele jutott a legjobb nyolc közé.  
Varga Mátyás élményszámba menő 
fejrúgással került a legjobb négy közé, 
ahol rutinosabb ellenfelével már nem 
bírt, és lett bronzérmes. Bánfi Boglár-
ka a legkisebb lányok között évek óta 
érmes helyen végez ezen a versenyen. 
Most sem volt másképp, ugyanis egy 
sima győzelem után a döntő kiegyen-
lített mérkőzést hozott, de minimális 
különbséggel az ellenfél győzött, és 
lett Bogi ezüstérmes. Pap Nikola a leg-
népesebb, huszonegy főt számláló ka-
tegóriában már tavaly is bizonyította 
tehetségét. Az utánpótlás válogatottba 
kerüléssel igen magasra tette a lécet az 
idei évre, így edzői joggal várták tőle, 
hogy bekerüljön a kategória döntőjé-
be. Ha már három győzelemmel odáig 
eljutott, akkor a fináléban sem tétlen-
kedett, és lett az Európa-kupa győz-
tese. Az elődöntő és döntő már szoros 
mérkőzést hozott, de ezt egy pillanatig 
sem bánjuk, ugyanis az aranyéremnek 
így van igazán értéke. 

Újkígyós Város Önkormányzata és a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 
tisztelettel meghívja Önt és családját, barátait az 

1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ALKALMÁBÓL
RENDEZETT ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSÉRE.

2016. március 15.
1000 Ünnepi Szentmise a Szűz Mária Szent Neve katolikus templomban

1100 Ünnepi megemlékezés a művelődési házban, koszorúzás a ’48-as emlékműnél
Köszöntőt mond Szebellédi Zoltán polgármester

Ünnepi beszédet mond Ando György, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója
Ünnepségünkön közreműködnek: az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola 5. b osztályos tanulói

Felkészítő tanár: Serfőző Marianna
Az ünnepségen konferál Harangozó Kitti, az Újkígyósért Közalapítvány volt ösztöndíjasa

Kérünk mindenkit, aki koszorú elhelyezésével kíván tisztelegni a hősök emléke előtt, hogy ezen szándékát 
2016. március 11-ig (péntekig – munkanap áthelyezés miatt) 

jelezni szíveskedjen a 66/254-844-es telefonszámon vagy a muvhaz@ujkigyos.hu e-mail címen!

FOLYTATÁS A 2. OLDALON > > 
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Egy héttel később a Felvidék felé indultunk, ahol a  Tátra 
lábánál fekvő Besztercebánya  Slovak Open névre keresz-
telt versenye ha nem is ér „karlovaci magasságokba”, de a 
9 ország 800 versenyzőjének felvonultatásával erős nem-
zetközi versenyt jelent. Cseh, lengyel, ukrán utánpótlás és 
hazánk legjobbjainak pástra lépésével ismét komoly ellen-
felekkel kellett szembe néznünk. 
Pap Botondnak sikerült feledtetni karlovaci kisiklását, és 
sajátjánál magasabb korosztályban, a nála három évvel idő-
sebbeket is legyőzve végül értékes bronzérmet szerzett. 
Pap Nikola egy az egyben lemásolta előző heti teljesítményét, 
sőt, még rá is tett egy lapáttal, a 42 kg után a 47 kg elsőségét 
is bezsebelte. Varga Matyi átmentette jó formáját, és innen is 
hazavitt egy bronzérmet. Amennyire változatos cselekményé-
ről ismerjük Mikszáth Besztercebányához kapcsolódó regé-
nyét, legalább annyira vívott mozgalmas csatát Loneán Tamás 
ellenfelével. Mondjuk itt ostromról nem volt szó, de kiélezett 

mérkőzésen ellenfele csak a hosszabbításban szerzett előnyt, 
és jutott tovább. 
Az egykori bányászvárosba tett kirándulás összesen négy 
éremmel és estére hóeséssel zárult. A történethez hozzá-
tartozik, hogy a két bronzérem könnyen lehetett volna fé-
nyesebb is, amennyiben a kiélezett pillanatokban erősebb 
koncentrációval teljesítenek versenyzőink. Összességében 
a két külföldi versenyen szerzett tizenegy érem igazán di-
cséretes teljesítmény. Természetesen az öröm és ünneplés 
megérdemelt, de gondolatban már a megyei és országos 
diákolimpiára készülünk, ahol versenyzőink az újkígyósi 
iskolájukat fogják képviselni. A két verseny külön apropó-
ja, hogy mindkettőnek Békéscsaba ad otthont. 

Korcsog László
Pap Botond (jobbról) ilyen fejrúgásokkal szerzett 

bronzérmet Besztercebányán

Sikeres évkezdés a kick-boxosoknál

Európa – kupa, Karlovac, 2016. 02. 12 – 14. 
Gyerek lány: 22 kg: 2. Bánfi Boglárka,  
  25 kg: 3. Bánfi Boglárka,
Kadet lány: 37 kg: 1. Pap Nikola,  
Kadet fiú: 42 kg: 3. Varga Mátyás,
Kezdő kategória: 28 kg: 1. Koszti Iringó,

+32 kg: 3. Ancsin Hanna,
  37 kg: 3. Loneán Tamás

Slovak Open, Besztercebánya, 2016. 02. 19 – 21.
Kadet fiú:  28 kg: 3. Pap Botond,  
  42 kg: 3. Varga Mátyás,
Kadet lány:  42 kg: 1. Pap Nikola,  
  47 kg: 1. Pap Nikola

A versenyzők felkészítője:  
Bánfiné Stefula Krisztina és Korcsog László.

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALrÓL 

MEGHÍVÓ
Újkígyós 2016-ban nyolcadik alkalommal csatlakozik a „FÖLD ÓRÁJA” akcióhoz, 

mely a klímavédelem fontosságára hívja fel a figyelmet!  
A villanyoltás 2016. március 19-én (szombaton) 2030 – 2130 óráig tart.

Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület érdekes, zenés, gyertyafényes estét szervez.
Helyszín: Újkígyós, művelődési ház (nagyterem)
Időpont: 2016. március 19. (szombat) 1900 órától

Belépés: ingyenes
Program:

1830  Gyülekező – Az ingyenes belépőjegy egyben tombola is.
1900  A rendezvény célja – Nagy Tiborné az egyesület elnöke 
1905  Citera, néptánc – gyerekek
1920  Helyi energiákkal a Földünkért című előadás – Kötetlen beszélgetés

Előadó: Kurunczi Mihály energetikus, a Magyar Mérnöki Kamara 
Energetikai Tagozatának elnökségi tagja, a Magyar Termálenergia Társaság elnöke.

2010  Találós kérdések – Tombolasorsolás
2030 – 2130 Villanyoltás – Gyertyagyújtás – Kötetlen beszélgetés

Terített asztalon: zsíros kenyér, lilahagyma, pirospaprika, tea, forralt bor
Szeretettel várjuk a családokat, felnőtteket, fiatalokat, időseket, civil szervezeteket egyaránt!

Elérhetőségünk: 06 20/2639-397
Honlapunk: www.civilosszefogas.x3.hu
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Elfogadták az együttműködési  
megállapodást

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2016. február 29-én 
megtartott ülésén nyolc igen szavazattal 
döntött az alábbiakról:
1.  Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete elfogadta a Békés Me-
gyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
részére történő célhoz kötött pénzesz-
köz átadás koncepcióját, mely az Alapít-
vány által kezelt kamattámogatási alap 
létrehozásának támogatására irányul.
2.  A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesz-
tési Alapítvánnyal az Alapítvány által 
kezelt kamattámogatási alap létrehozá-
sának támogatására irányuló, a pénzesz-
köz átadásra vonatkozó együttműködési 
megállapodást elfogadta. 
3.  A Képviselő-testület a támogatást a 
2016-2020-es időszakra évi 1 000 000 Ft 
erejéig kívánja biztosítani. 
4.  Megbízta a polgármestert a megállapo-
dás aláírásával és a támogatás biztosításá-
hoz szükséges intézkedések megtételével. 

Régi új ügyvezetőt javasoltak

Kilenc igen szavazattal javasolta a Kép-
viselő-testület, mint társtulajdonos, a 
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (szék-
hely: 5700 Gyula, Szt. László u. 16., Cg. 
04-09-003599) taggyűlésének, hogy a 
társaság ügyvezetőjének 2016. március 
26. napjától 2021. március 26. napjáig 
tartó 5 éves határozott időtartamra Da-
róczi László (született: Gyula, 1958. áp-
rilis 28., anyja neve: Gyarmathy Sarol-
ta), 5700 Gyula, Petrik Ambrus u. 47/C. 
szám alatti lakost válassza meg. 
Az ügyvezetői feladatok ellátása meg-
bízási jogviszony keretében történik. 
A képviselő-testület javasolta a társa-
ság taggyűlésének, hogy az ügyvezető 
megbízási díját havi bruttó 70.000 Ft 
összegben állapítsa meg, valamint azt, 
hogy az ügyvezető megbízási szerződé-
sét és a munkaszerződését a határozat 
melléklete szerint hagyja jóvá.
Továbbá javasolta a Képviselő-testület, 
hogy a társasági szerződés 10./ pontja 
harmadik bekezdésében 2016. márci-
us 26-i hatállyal a „hiteles cégaláírási 
nyilatkozatának” szövegrészt „ügyvéd 
által ellenjegyzett aláírás-mintájának” 

szövegre módosítsa, és hogy a társasági 
szerződés 10./ pontja hatodik bekezdé-
sének első mondatát 2016. március 26-i 
hatállyal az alábbiak szerint módosít-
sa: „Az ügyvezető megbízatása 2016. 
év március hó 26. napjától kezdődően 
2021. év március hó 26. napjáig tart.”
A testület felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy a társaság taggyűlésén a fen-
tieket képviselje.

Jóváhagyták a Primcom Kft. tájékoztatóját
A Primcom Kft. szélessávú informa-
tikai hálózat működtetéséről szóló tá-
jékoztatóját  egybehangzó kilenc igen 
szavazattal hagyták jóvá.

Elfogadták a szakmai beszámolót
A testület egybehangzó kilenc igen sza-
vazattal elfogadta a Petőfi Sándor Mű-
velődési Ház és Könyvtár intézmény-
vezetőjének az intézmény működéséről 
szóló 2015. évi szakmai beszámolóját.  

Megállapították a bérleti díjakat
A 145/2012. (XI. 19.) számú határoza-
tát kilenc igen szavazattal vonta vissza 
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete. Az intézményi kezelés-
ben lévő helyiségek bérleti díját 2016. 
március 1. napjától az alábbiak szerint 
állapítja meg, amelytől rendkívüli ok 
miatt a polgármester engedélyével le-
het eltérni:
Újkígyósi Széchenyi István Általános 
Iskola
sportcsarnok: 3 500 Ft + ÁFA / óra
könyvtár: 2 400 Ft + ÁFA / óra
szaktanterem: 2 500 Ft + ÁFA / óra
tanterem: 1 000 Ft + ÁFA / óra
20 x 40 méteres műfüves sportpálya  
(18 év felettiek részére): 
  3 500 Ft + ÁFA / óra
Kistornaterem
üzleti célra: 1 000 Ft + ÁFA / óra
önkormányzat által nem támogatott, 
nem üzleti célú sporttevékenység: 
  500 Ft + ÁFA / óra
Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár
kisterem üzleti célra: 2 000 Ft + ÁFA / óra
konferenciaterem üzleti célra: 
 3 000 Ft + ÁFA / óra
nagyterem üzleti célra: 

4 000 Ft + ÁFA / óra

könyvtár üzleti célra: 
3 000 Ft + ÁFA / óra

Cz. Kiss Rendezvényház
nagyterem:  5 000 Ft + ÁFA/óra
 - egész napos rendezvény esetén: 

50 000 Ft + ÁFA/nap
kiállítóterem:  3 000 Ft + ÁFA/óra

Elfogadták a konyhai beszámolót

Kilenc igen szavazattal elfogadták az 
Önkormányzati Konyha élelmezésve-
zetőjének 2015. évi beszámolóját.

  Módosították az alapító okiratot

Az „Ezüstág” Gondozási Központ ala-
pító okirat módosítását és egységes szer-
kezetbe foglalását a jelenlévő nyolc kép-
viselő egyhangú szavazással elfogadta, 
és egyben utasította Máténé Kiss Mária 
aljegyzőt, hogy az „Ezüstág” Gondozási 
Központ alapító okirat módosításával 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Elfogadták az alapító okirat módosítását

Nyolc igen szavazattal elfogadták a 
Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei 
Intézmény alapító okirat módosítását 
és egységes szerkezetbe foglalását, és 
egyben utasították Máténé Kiss Má-
ria aljegyzőt, hogy a Közös Igazgatású 
Óvodai és Bölcsődei Intézmény ala-
pító okirat módosításával kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg.

Jóváhagyták az éves  
polgármesteri szabadságtervet

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete Újkígyós város polgár-
mesterének 2016. évi szabadság üteme-
zését  nyolc igen szavazattal jóváhagyta, 
és megállapította, hogy a polgármester 
2015. évi szabadság letöltése rendben 
megtörtént. 

Lejárt határidejű határozatok

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 1/2016. (I. 18.), 
2/2016. (I. 18.), 3/2016. (I. 18.), 
4/2016. (I. 18.), 5/2016. (I. 18.), 
6/2016. (I. 18.), 8/2016. (I. 18.), 
9/2016. (I. 18.), 10/2016. (I. 18.), 
11/2016. (I. 27.), 12/2016. (I. 27.)  
számú önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést nyolc 
igen szavazattal elfogadta.

HATÁROZATOK
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Elfogadta a Képviselő-testület a költségvetést
A Képviselő-testület február 29-i 
ülésén minden képviselő részvételé-
vel és szavazatával elfogadta Újkígyós 
Város Önkormányzat 2016. évi költ-
ségvetését. A költségvetés főössze-
ge 1 365 799 000 Ft. Ebből azonban 
351 574 000 Ft ún. intézményfinan-
szírozás – egyfajta technikai szám –, 
a pénzek „rendszeren belüli” mozgatá-
sát jelenti, hiszen az állami támogatás 
az Önkormányzat számlájára érkezik, 
amit aztán át kell utalnunk az egyes in-
tézmények bankszámlájára, tehát tény-
leges gazdasági esemény nincs mögöt-
te. Így valójában 1 014 225 000 Ft-ból 
gazdálkodnak intézményeink, amely 
843 338 000 Ft működési kiadásból 
(bérek és járulékai + dologi kiadások), 

valamint 170 887 000 Ft felhalmozási 
kiadásból (beruházások) áll.
A tavalyi évhez képest a Képviselő-
testület korábbi döntéseinek köszön-
hetően egy takarékos, ugyanakkor ki-
egyensúlyozott költségvetést tudtunk 
elfogadni, amely biztosítja az intéz-
mények magas színvonalú, biztonságos 
működését, az önkormányzati vagyon-
elemek szabály szerinti visszapótlását 
és fejlesztését, valamint a jövőbe muta-
tó döntés-előkészítés lehetőségét.
Újkígyós Város Önkormányzata 5 in-
tézményben, 128 állandó dolgozóval 
(ebből heten a Közös Önkormányzati 
Hivatal dolgozóiként Csabaszabadiban 
és Telekgerendáson) látja el kötelező és 
önként vállalt feladatait. Dolgozóinkat 

igyekszünk megbecsülni. Mivel a köz-
szféra nem minden szektorában kezdő-
dött el a bérek állami rendezése, ezért a 
korábbi néhány év gyakorlatának meg-
felelően idén is 5% bérkiegészítést kap-
nak azok a munkatársaink, akik még 
várnak erre a központi bérrendezésre, 
illetve idén visszaadtuk minden dolgo-
zónk részére az évi nettó 148 000 Ft bé-
ren kívüli juttatást (cafeteria). A köz-
foglalkoztatás területén élni fogunk 
minden adódó lehetőséggel, hogy mi-
nél több embernek, minél hosszabb 
időszakra tudjunk így munkajövedel-
met biztosítani. Ennek pontos számát 
ilyenkor még nem tudjuk, de éves vi-
szonylatban az így foglalkoztatottak 
száma meg szokta haladni a 100 főt.

Önkormányzat szerepe  
a vállalkozásfejlesztésben

2015. év végén merült fel ötletként, hogy a Békés Megyéért 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a települési önkormány-
zatok összefogásával kedvező kamatozású hiteleket lehetne 
kiajánlani békés megyei vállalkozásoknak.
A Vállalkozásfejlesztési Alapítvány már 22 éve foglalkozik 
mikrohitelek kihelyezésével, amely kezdő és működő vállal-
kozásoknak ad lehetőséget beruházásaik megvalósításához.
A jelen összefogás lényege, hogy a települési önkormányza-
tok célhoz kötött pénzeszköz átadás formájában egy bizonyos 
keretösszeget biztosítanak az Alapítvány által kezelt alapba. 
Ebből az alapból kizárólag csak az adott településen fejlesz-
tést létrehozó vállalkozások hiteleihez nyújthat kamattámo-
gatást az Alapítvány. A kamattámogatás mértéke 1,4 és 3 % 
között lett meghatározva, így akár 0,9 %-os kamatra is vehet-
nek fel hitelt a vállalkozók.
Az első ilyen típusú együttműködés kialakítása Újkígyós Vá-
ros Önkormányzatával történt meg, amely bizonyítja a tele-
pülés vállalkozóbarát jellegét. Újkígyós támogatja az ilyen tí-
pusú programokat, hiszen a vállalkozások fejlődése a település 
minden szegmensét pozitív irányban mozdítja elő. Újkígyós 
Város Önkormányzata hosszú távon gondolkozik a vállalko-
zásfejlesztés segítésében, ezért támogatását az elkövetkező öt 
évre biztosította.
Az együttműködés értelmében az Újkígyóson megvalósításra 
kerülő beruházások támogathatók a kedvezményes kamatú 
hitelkonstrukcióból. Azok az újkígyósi érdekeltségű vállal-
kozások nyújthatnak be pályázatot, amelyeknek újkígyósi 
telephely a beruházásaik megvalósítási helyszíne. Preferálva 
vannak a fiatal, kezdő vállalkozások, illetve azok a beruházá-
sok, amelyek helyi megvalósítókkal, beszállítókkal valósulnak 
meg. Az ilyen típusú hitelkérelmek befogadása a megállapo-
dás aláírása után kezdődik el, így előreláthatólag március kö-
zepétől lehet igényelni a kedvezményes kamatú hiteltermé-
keket. Bővebb információ a www.bmwa.hu oldalon olvasható.

Tisztelt Újkígyósiak!
Az „Újkígyósért” Közalapítvány köszönetet mond azok-
nak, akik 2014. évi adójuk 1%-át alapítványunknak aján-
lották fel. A befolyt támogatást alapítványi ösztöndíjak 
kifizetésére fordítottuk. A 2015/16-os tanévben Lócskay 
József tanulmányi ösztöndíjban részesültek:
Andó Bettina, Gedó Zsuzsanna, Harangozó Dóra, 
Harangozó Katalin, Juhász Zoltán, Katona János, Kiss 
Noémi, Kovács Csaba, Molnár Bálint, Nagy Zsanett, 
Pásztor István.
A pályázatok elbírálása a tanulmányi eredmények figye-
lembevételével történt. A tanulmányi ösztöndíj mértéke 
40 000 Ft/fő volt.
A tanulmányi eredmények alapján további egyszeri 
20 000 Ft támogatásban részesült: Bús Diána.
„Léhner Mihály” tanulmányi ösztöndíj kifizetésben 
2015-ben három pályázat alapján négy fő részesült: 
Bánf i Orsolya és Kis Katalin, Harangozó Emese,  
Harangozó Kitti.
Az ösztöndíjhoz a  pályázók szakdolgozathoz, évfo-
lyamdolgozathoz, településünk valamely területének 
kutatását, tudományos feldolgozását vállalták. A munka 
végeredményét az újkígyósi városi könyvtárban he-
lyeztük el. A pályázat elnyerői egyszeri kifizetésben 
részesültek, melynek mértéke 90 000 Ft/fő volt.

Kérünk minden jó szándékú újkígyósi lakost,  
hogy támogassa adója 1%-ának felajánlásával  

az „ÚJKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány munkáját!
A kedvezményezett neve:  

„ÚJKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány
A kedvezményezett adószáma: 19059765-1-04

Előre is köszönjük felajánlásaikat!
Az „ÚJKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány Kuratóriuma
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Intézményi költségvetési számok legjellemzőbb belső arányai

Intézmény Kiadások Állami  
támogatás

Intézményi 
saját bevétel

Önkormány-
zati kiegészítés

„Ezüstág” Gondozási Központ 131 152 000 Ft 56 696 000 Ft 52 107 000 Ft 22 349 000 Ft

Közös Igazgatású Bölcsődei és Óvodai Intézmény 136 757 000 Ft 109 872 000 Ft 1 829 000 Ft 25 056 000 Ft

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 31 640 000 Ft 6 059 000 Ft 10 095 000 Ft 15 486 000 Ft

Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal 120 618 000 Ft 111 386 000 Ft 4 561 000 Ft 4 671 000 Ft

Önkormányzat  
(minden, ami nem tartozik az előző négyhez) 423 171 000 Ft 122 734 000 Ft 198 475 000 Ft 101 962 000 Ft

Összesen: 843 338 000 Ft 406 747 000 Ft 267 067 000 Ft 169 524 000 Ft

Bevételi források aránya 48,2 % 31,7 % 20,1 %

Az intézményi költségvetési számok legjellemzőbb belső 
arányait tartalmazó táblázatból látható, hogy az intézmények 
fenntartásához szükséges költségek finanszírozására nem 
elegendő az állami támogatás és az intézmények működési 
bevétele. A költségvetési egyensúly fenntartásához szük-
séges az Önkormányzat kiegészítése, amelynek fedezete a 
tervezett 116 400 000 Ft közhatalmi bevételek (helyi adók 
és egyéb ilyen típusú bevételek, amely a tavaly tervezetthez 

képest 53 124 000 Ft-tal több), valamint az előző évi pénz-
maradvány terhére tervezett 15 025 000 Ft. 
Önkormányzatunk a jogszabályokban meghatározott kö-
telező feladatai mellett olyan önként vállalt feladatokat 
is ellát, amelyeknek a múltban gyökerező hagyományai 
vannak vagy/és valamilyen szempontból fontos társadalmi 
igényt elégítenek ki (az ezt bemutató táblázatban a legje-
lentősebbeket emelem ki).

Az Önkormányzat önként vállalt feladataihoz szükséges tervezett pénzügyi kiegészítések 

Mezőőri szolgálat állami támogatáson és gazdák hozzájárulásán felüli önkormányzati kiegészítése 2 749 000 Ft

Bentlakásos idősek otthona fenntartásához kiegészítés 3 464 000 Ft

Első lakáshoz jutó házaspárok vissza nem térítendő támogatása 1 500 000 Ft

Bursa Hungarica felsőoktatási szociális ösztöndíj 1 665 000 Ft

Civil szervezetek, sportegyesületek támogatása  
(a sportegyesületek a tavalyi mértékű támogatást kapják, a civil szervezetek pályázati úton kaphatnak 
támogatást közösségfejlesztő tevékenységükhöz)

12 000 000 Ft

Dolgozók cafeteria juttatása 19 600 000 Ft

5 % bérkiegészítés az állami bérrendezésbe még be nem vont munkakörökben 1 742 000 Ft

Állati hulla ártalmatlanítás állami támogatáson és lakosság hozzájárulásán felüli önkormányzati kiegészítése 1 079 000 Ft

Lakossági szemétszállítási díj + zöldhulladék, salak elszállítás költségére kiegészítés  
(a rezsicsökkentés alapján megállapított szemétszállítási díj és a tényleges szolgáltatási díj közötti különb-
ség, amelyet a jogszabályoknak megfelelően az Önkormányzatnak kell megfizetnie)

22 225 000 Ft

Összesen: 63 275 000 Ft

2016-ban is nagy hangsúlyt fogunk for-
dítani a folyamatban lévő pályázatok 
szakszerű megvalósítására, valamint az új 
pályázati források minél nagyobb mérté-
kű megszerzésére. A Képviselő-testület 
– gazdasági programjában is meghatáro-
zottan – több olyan pályázati beruházási 
célt fogalmazott meg, amely Újkígyós to-
vábbi infrastrukturális fejlődését, az ön-

kormányzati szolgáltatások magas szintű 
ellátását, intézményeink gazdaságos üze-
meltetését, a foglalkoztatás direkt vagy 
indirekt növelését szolgálják. 
A fenti célok megvalósításának pénz-
ügyi alapját az állami támogatások 
mellett az önkormányzat saját bevéte-
lei teremtik meg, amelyben hangsúlyos 
szerepe van a közösségi szintű pénzügyi 

teherviselésnek is. Ezeknek a céloknak 
a közös megvalósításában kérem ebben 
az esztendőben is minden munkatár-
sam állhatatos, becsületes munkáját, 
és minden újkígyósi polgár jó szán-
dékú közreműködését, mindannyiunk 
közös munkájára pedig Isten áldását!

Szebellédi Zoltán
polgármester
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Tisztelt Szülők!
Az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola nevé-
ben szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, 
hogy gyermekük a jogszabályoknak megfelelően ez év-
ben tanköteles korba lép.
Ezúton tisztelettel meghívom Önöket 2016. április 4-én, 
hétfőn 17 órától az iskolában tartandó szülői értekezletre, 
ahol bemutatjuk az iskolát, elmondjuk terveinket az első 
osztályokkal kapcsolatban, válaszolunk a szülők kérdései-
re. Első részben a meghívott egyházak képviselői tájékoz-
tatják Önöket a hitoktatásról.
Tájékoztatásul közöljük, hogy 2016. március 21-én, va-
lamint 22-én nyílt napot szerveznek az elsős tanító nénik. 
Mindkét napon reggel 8 órától 11 óráig látogathatóak 
az osztályok.

1. a osztály: 2016. március 21.
Osztályfőnök: Valachné Csajági Ildikó 

1. b osztály: 2016. március 22.
Osztályfőnök: Szebellédi-Szász Erzsébet 
Szeretettel várják az érdeklődő Szülőket!

Korcsokné Erdős Zsuzsanna intézményvezető

Közlemény az általános iskolai beiratkozásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 
45.§ (1) bekezdése értelmében Magyar-
országon minden gyermek köteles az 
intézményes nevelés-oktatásban részt 
venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A tankötelessé váló gyermeket a közle-
ményben megjelölt időpontban a szülő 
köteles beíratni a lakóhelye szerint ille-
tékes vagy a választott iskola első évfo-
lyamára.
A nevelési-oktatási intézmények mű-
ködéséről és a köznevelési intézmé-
nyek névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet (a továb-
biakban: Rendelet) 21. § (1) – (2) be-
kezdése értelmében a tankötelezettség 
megkezdésének feltétele a gyermek is-
kolába lépéséhez szükséges fejlettségé-
nek megléte, annak igazolása. Az óvoda 
az iskolába lépéshez szükséges fejlettsé-
get igazolja, vagy dönt a hatodik élet-
évét augusztus 31-ig betöltő gyermek 

óvodai nevelésben való további részvé-
teléről, szükség esetén az óvoda ennek 
megállapításához szakértői bizottsági 
vizsgálatot kezdeményez.
Az Nkt. 45.§ (1) bekezdése szerint, ha a 
gyermek az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettséget korábban eléri, a kormányhi-
vatal a szülő kérelmére szakértői bizott-
ság véleménye alapján engedélyezheti, 
hogy a gyermek hatéves kor előtt meg-
kezdje tankötelezettségének teljesítését.
Az Nkt. 50.§ (6) bekezdése alapján az 
általános iskola köteles felvenni azt a 
tanköteles tanulót, aki életvitelszerű-
en az általános iskola körzetében lakik.
A 2016/2017. tanév kötelező felvételt 
biztosító általános iskoláinak felvételi 
körzete és a pedagógiai szakszolgálatot 
ellátó intézmények körzetei megtekint-
hetőek a Békés Megyei Kormányhiva-
tal Oktatási Főosztályának honlapján: 
www.bekeskh.hu → Oktatási ügyek → 
Közlemények menüpont alatt.

A felvételről első fokon az iskola igaz-
gatója dönt, melyről írásban, határozat-
ban értesíti a szülőket.
A jelentkezés elutasítása esetén a szülő 
az Nkt. 37.§ (2)-(3). bekezdése alapján 
jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre 
hivatkozással nyújthat be felülbírálati 
kérelmet a kézhezvételtől, ennek hiá-
nyában a tudomására jutásától számított 
15 napon belül. Az eljárást megindító 
kérelmet a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ illetékes tankerüle-
ti igazgatójához, illetve ha nem állami 
fenntartású az intézmény, akkor annak 
fenntartójához kell benyújtani. A fenn-
tartó a benyújtott kérelmet a beérke-
zéstől számított 21 napon belül köteles 
elbírálni.
Amennyiben a választott iskola a gyer-
mek felvételét elutasító döntést hoz, a 
szülő az EMMI rendelet 22.§ (2) be-
kezdése értelmében köteles a gyermekét 
a döntés jogerőre emelkedését követő öt 
napon belül beíratni a kötelező felvételt 
biztosító iskola első évfolyamára.
Kérem a kedves szülőket, törvényes kép-
viselőket, hogy a jelzett napokon tegye-
nek eleget gyermekük általános iskolai 
beíratási kötelezettségüknek.
Tisztelettel: Gajda Róbert kormány-
megbízott nevében és megbízásából:

Bangóné dr. Átol Zsuzsanna
osztályvezető

Az első évfolyamra történő beíratás-
hoz szükséges dokumentumok:
•	 a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosító
•	 a gyermek nevére kiállított lakcí-

met igazoló hatósági igazolvány 
(lakcímkártya),

•	 az iskolába lépéshez szükséges fej-
lettség elérését tanúsító igazolás.

Kutya- és macskatartók  
figyelem!

Az Újkígyósi állateledel boltban  
minden héten AKCIÓ!

Kutya – macska szalámi 165 Ft / kg
Kutyatáp 1399 Ft / 10 kg

Kutyakonzerv 1200 g 249 Ft / db
Macskakonzerv 400 g 109 Ft / db

Kitekat száraz macskaeledel 550 Ft / kg
Csirkeláb 99 Ft / kg

Sült kacsa farhát 199 Ft / kg

Újkígyós területén  
ingyenes házhozszállítás
Borbély Ákos: 30/9654460

Újkígyós, Gyulai út 24. (a gazdabolt mellett)

Értesítem az érintett szülőket, hogy 
a 2016/2017. tanévre történő általá-
nos iskolai beiratkozásra az alábbi 
időpontokban kerül sor: 

2016. április 14-én (csütörtökön)  
8 órától 19 óráig és 

2016. április 15-én (pénteken)  
8 órától 19 óráig.
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Kolbászgyúró és szárazkolbász-verseny
lesz 2016. április 2-án  (szombaton) 9 órától a  

Felföldi István Tornateremben. 

Program: 
       9 óra:  Látványdisznóvágás az általános iskola ud- 
       varán a Benkó Hús Kft. hentesmestereivel.
      11 óra:  Megnyitó, húskiosztás
12-15 óra:  Szárazkolbász verseny
      18 óra:  Eredményhirdetés

Nevezési díj 15 000 Ft/csapat (3-4 fő), amely tartal-
maz 10 kg húst (igény szerint egyben vagy darálva) 
és 15 m tölteni való vékonybelet. 
A darálásról, fűszerezésről, töltésről minden csapat 
maga gondoskodik, gyúró- és dekorasztal biztosítva. 

Muzsikál a régi Gedó Zenekar. 
Vendégkóstoltatás (hurka, kolbász, cigányka)  

a Benkó Hús Kft. vezetősége jóvoltából. 
Elbírálás: szakmai zsűri; díjazás: emlékkupák. 

     Jelentkezni: 
Gedó Pálnál (70/213-91-63)

és a művelődési házban  
a 254-844-es telefonon vagy 

a muvhaz@ujkigyos.hu-n  
2016. április 1-ig a nevezési

díj befizetésével lehet. 

Különdíjak felajánlását  
szívesen fogadjuk! 

Szeretettel várjuk a nevező csapa-
tokat és a kedves vendégeket!

Óvodai beirtakozás
A Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény (Újkígyós Kossuth utca 33. és Fő utca 33.) 

2016/2017. nevelési évére vonatkozó beíratási hirdetménye
Beiratkozás helyszíne: 5661 Újkígyós, Kossuth u. 33.
Beiratkozás napjai:  2016. április 18-19.
Beiratkozás időpontja: 800-1530

Nevelési év az óvodában: Az óvodában szeptember 1-jétől a 
következő év augusztus 31-ig tartó időszak.
A 2016/2017. nevelési év: 2016. 09. 01-től 2017. 08. 31-ig

 Felvétel tájékoztató:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továb-
biakban: Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek 
hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, 
a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több 
településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Nkt. 8. §. (2): A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 

31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjá-
tól legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A 
jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében 
a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a vé-
dőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, 
az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai 
nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, 
képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 
Nkt. 8.§ (4): A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben 
is teljesíthető. 
Nkt. 49. § (1): Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján tör-
ténik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - 
harmadik életévének betöltése után vehető fel.

Beiratkozáshoz szükséges iratok:
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevé-
re kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványt, TAJ kártyáját és születési anyakönyvi kivonatát, 
továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló ható-
sági igazolványát.
Szeretettel várjuk az óvodánkba és bölcsődénkbe beiratkozó 
gyermekeket!

Balogh Lászlóné intézményvezető

Bolhapiac Újkígyóson
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy március 
hónaptól, szombatonként 8-11 óra között bolhapiacot 

tartunk a piactéren az alábbi időpontokban:
2016. március 12., 2016. április 9. és 23.,  
2016. május 14. és 28., 2016. június 25.

Nagy Húsvéti Tojásdíszítő Verseny
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár és az Újkígyósi 
Ifjúsági Kezdeményezés húsvéti tojásdíszítő versenyt hirdet.
Nevezési feltételek: bármilyen technikával készített tojással 
lehet nevezni, melyeket a városi könyvtárban lehet leadni: 
névvel, címmel, telefonszámmal 2016. március 16-ig.
Nevezési kategóriák:
•	 óvodás
•	 általános iskolás (1.-4. osztályos  

tanulók)
•	 általános iskolás (5.-8. osztályos  

tanulók)
•	 felnőtt kategória (14 évtől -…)

A verseny eredményhirdetése és az alkotásokból készült 
kiállítás megnyitója 2016. március 19-én (szombaton) 
10 órakor lesz a városi könyvtárban.
A kiállítás megtekinthető 2016. április 16-ig a könyvtárban.

Minden kategóriában az első három helyezett  
díjazásban részesül.

Az alkotásokhoz jó munkát kívánunk!
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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

2016. április 15-én, pénteken 18 órától a Költészet Napja al-
kalmából Szerelmem, Erdély címmel Rékasi Károly színmű-
vész Wass Albert estje tekinthető meg a művelődési házban.

A rendezvény ingyenes,  
minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

SZÜLETÉS:
Juhos-Gál Adrián (3280 g, 51 cm), Békéscsaba, 2016. feb-
ruár 29., édesanyja: Gál Alexandra, édesapja: Juhos Károly.

HáZaSSágköTÉSEk:
Házasságkötés időpontja: 2016. február 12., menyasz-
szony: Tóth Nóra újkígyósi lakos, vőlegény: Sántha László 
újkígyósi lakos.
Házasságkötés időpontja: 2016. február 20., menyasszony: 
Madácsi Zsuzsanna Flóra sándorfalvai lakos, vőlegény: 
Kovács Gábor újkígyósi lakos.
Házasságkötés időpontja: 2016. február 26., menyasszony: 
Kozsa Gabriella újkígyósi lakos, vőlegény: Kovács Henrik 
újkígyósi lakos.

HaLáLESETEk:
Orvos András, született: 1952. február 8., elhunyt: Békéscsaba, 
2016. január 28., volt Újkígyós, Iskola utca 22. szám alatti lakos.
Hegyi Józsefné Urbán Rozália, született: 1923. február 6., 
elhunyt: Újkígyós, 2016. február 1., volt Újkígyós, Kossuth 
utca 88. szám alatti lakos. 
Dr. Papp Jánosné Nagy Margit, született: 1931. március 30., 
elhunyt: Újkígyós, 2016. február 7., volt Újkígyós, Arany 
János utca 1/1. szám alatti lakos. 
Zdolik András, született: 1932. november 26., elhunyt: 
Gyula, 2016. február 14., volt Újkígyós, Kossuth utca 115. 
szám alatti lakos.
Czene Péterné Bali Mária, született: 1926. február 28., el-
hunyt: Újkígyós, 2016. február 13., volt Újkígyós, Radnóti 
utca 1/1. szám alatti lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREK

HIRDETMÉNY 
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a szilárd tüzelő-
anyagok elégetése során keletkező szilárd hulladék (sa-
lak, hamu és pernye) 2015-2016-os fűtési szezonban 
történő összegyűjtésének utolsó dátuma: április 6., 7.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a salakot és hamut zsákba 
szedve, az összegyűjtést megelőző napon szíveskedjenek 
elhelyezni a közterületen. Kérjük, hogy a zsákba a fűtési 
hulladékon kívül egyéb hulladékot ne tegyenek!
A salak és hamu összegyűjtését szerdán a település Hosszú 
utcától délre eső városrészében, csütörtökön a Hosszú utcán 
és a Hosszú utcától északra eső városrészében végezzük.
Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy az idei évben a 
zöldhulladék Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 
által történő elszállításának első időpontja: 2016. ápri-
lis 15. (péntek), majd ezt követően – a korábbi éveknek 
megfelelően – minden második héten történik az elszál-
lítás. Az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatalban 
továbbra is lehetőség van bruttó 40 Ft-os áron a zöld-
hulladék gyűjtésére szolgáló zsákok megvásárlására.

Varga Ferenc műszaki csoportvezető

Tisztelt újkígyósi lakosok!
A BKSZ Plusz Kft. (5630 Békés, Verseny utca 4.) ezúton értesíti Önöket, hogy a március 15-i hosszú hétvégét, valamint 
a húsvétot érintően a hulladékszállítás rendje a következőképpen változik: 2016. március 14. (hétfő) helyett március 12. 
(szombat), 2016. március 15. (kedd) helyett március 16. (szerda), 2016. március 28. (hétfő) helyett március 26. (szombat). 

Megértésüket köszönjük!


