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Folynak a pályázati előkészítések
Az utóbbi időszakban több pályázati kiírás jelent meg a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
keretében, amelyre önkormányzatunk is adhat be pályá-
zatot. Kettő ezek közül már beadásra került. Mindkettő 
megvalósítására a pályázati összeg elnyerése esetén önerő 
biztosítása nélkül kerülhetne sor.
Korábbi terv volt, hogy két kerékpárút szakaszt építsünk 
meg pályázati forrásból, egyrészt a Kossuth utcán a meg-
lévő kerékpárút folytatásaként a temetőig, másrészt az 
Újkígyóson keresztül menő 4431. számú közút mellett a 
Gerendási utcától a csanádapácai kereszteződésig mintegy 
2,5 km-es szakaszon. A pályázati kiírásnak megfelelően ez 
utóbbit volt lehetőségünk most beadni. 
A projekt a fenntartható fejlődés és közlekedés fejlesztését 
mozdítja előre az által, hogy a lakott területen kívül elhelyez-
kedő munkahelyek és a település belterülete közötti kerékpár-
forgalmi útvonalat alakít ki. A pályázat a meglévő, de érvényes 
építési engedéllyel már nem rendelkező tervek alapján készült 
el. Az építési beruházás becsült költsége összességében közel 
161 millió Ft. A fejlesztés megvalósítása révén több mint 10 
vállalkozás vagy gazdasági üzem válik kerékpárral biztonsá-
gosan elérhetővé. A beruházás tekinthető további fejlesztések 
I. ütemének, mert egyrészt a későbbiekben megvalósulhat 
mind Gerendással, Csorvással, mind Békéscsabával való ösz-
szeköttetés közvetlenül, másrészt az e településeken tervezett 
fejlesztések megvalósítása esetén térségi és országos jelentő-
ségű kerékpárutak, turisztikai attrakciók is elérhetővé válnak.
A másik beadott pályázatunk a helyi gazdaságfejlesztést 
célozza meg, amelynek az Újkígyósi helyi termékek piacra 
jutását segítő gyűjtőpont kialakítása címet adtuk.
A pályázati felhívás kiemelt célja, hogy az Önkormányzat 
elősegítse a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra 
történő eljuttatását a helyi termékek értékesítési csator-
náinak infrastrukturális fejlesztésével. A beruházás segít-
ségével nagymértékben javulna az újkígyósi mezőgazda-
sági termelők működési környezete, a fejlesztés közép- és 
hosszú távon munkahelymegőrzést és munkahelyteremtést 
eredményezhet. A beruházás összköltsége 456 millió forint.
Az Önkormányzat évekkel ezelőtt megvásárolta a volt 
ÚFA Tormási úti telephelyét, hogy azon a helyi gazdákat 
segítő zöldségfeldolgozó üzemet alakítson ki egy határon 
átnyúló együttműködésre kiírt pályázati támogatás elnye-
résével. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, de pénz-
ügyi keret híján csak tartaléklistára került, s a beruházás 
elmaradt. Most hasonló céllal, de műszakilag és funkcioná-
lisan csökkentett tartalommal újra megpróbálja a meglevő 
ingatlanokat hasznosítani, illetve egy kisebb hűtőkapacitás 
létrehozásával azokat működőképes gyűjtőponttá tenni.
A jelenlegi könnyűszerkezetes épület elbontásával egy 300 
négyzetméteres hűtőház kerülne kialakításra, melyben a 
helyi gazdák által megtermelt zöldségfélék hűtés útján tör-

ténő tárolása történne további feldolgozás nélkül. A pályá-
zatíróval történt előzetes konzultáció során megállapítást 
nyert, hogy a korábbi zöldségfeldolgozó (HU-RO) kon-
cepciója nem pályázható meg a TOP keretében. A területen 
lévő téglaépület tekintetében épületenergetikai beruházás-
ra kerülne sor (ablakok cseréje, hőszigetelés, épületgépésze-
ti elemek kialakítása, napelemek felszerelése), valamint a 
tetőszerkezet megerősítésére és héjazat cseréje, beszerzésre 
kerülne a tárolt cikkek mozgatásához szükséges kézi és gépi 
anyagmozgató berendezések és megvalósulna a közlekedő 
utak felújítása, parkolók kialakítása.
Nagyon sok pályázat érkezett be mindkét kategóriában, de 
bízunk az általunk kitűzött célok pályázati megvalósítható-
ságának eredményességében.

Szebellédi Zoltán
polgármester

MEGHÍVÓ

„…Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: 
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra…”

Szeretettel meghívjuk Önt és családját
Turovszki-Mancz Fatime Nóra

Szembe-fordított tükrök
című 

első önálló fotókiállításának megnyitójára
2016. június 10. (péntek) 14 órára az 

„Ezüstág” Idősek Otthonába.
A tárlatot megnyitja:

Harangozó Imre
néprajzkutató

A kiállítás megtekinthető
hétköznapokon 
8-tól 18 óráig.

„Ezüstág” Idősek Otthona 
5661 Újkígyós, Petőfi utca 26-28.
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Békés Megye Önkormányzatának hírei
Megyegyűlés – közrendről, közbiztonságról  

tájékozódtak a képviselők
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ápri-
lisi ülésén fajsúlyos napirendi pont volt a Békés Megyei 
Rendőr-főkapitányság beszámolója, amelyből nem csak a 
megye közrendjének és közbiztonságának múlt évi alaku-
lásáról tájékozódtak a képviselők, de a Véda közúti intel-
ligens kamerahálózattal kapcsolatban is megtudtak érde-
kességeket.
Részletes és átfogó képet kaphattak a képviselők a rend-
őrség összefoglalójából. Dr. Polyák Zsolt rendőr dandár-
tábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány 
kiemelte: korábbi jó eredményeiket megszilárdították, a 
bűnügyi fertőzöttség tovább csökkent, Békés megye az 
országos rangsorban minden területen kiemelkedő, ked-
vező helyen áll. 
Dr. Halmosi Zsolt rendőrségi vezérőrnagy, rendőrségi fő-
tanácsos, az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti 
rendőrfőkapitány-helyettese az új ellenőrzési pontokról 
elmondta, hogy 12 fajta szabálysértést képesek dokumen-
tálni. Hozzátette: a VÉDA senkire sem jelent veszélyt, aki 
betartja a közlekedés szabályait, a rendszer célja, hogy ja-
vuljon a közlekedés biztonsága. 

Szeptembertől indulhat az M44 építése
Április végén Békéscsabán járt Orbán Viktor. A Modern 
városok program helyi állomásán több mint 30 milliárd 
forintnyi beruházást jelentett be Békéscsabának a mi-
niszterelnök: reptérfejlesztést, új hűtőházat, vásárteret, 
sportcsarnokot és uszodát, a nyomdaipari tudás- és kép-
zőközpontot, valamint az M44-et, ami a következő ön-
kormányzati választásig biztosan megépül.
Nyár végén már el is kezdődhet a gyorsforgalmi út közép-
ső - Tiszakürt és Kondoros közötti – szakaszának kivitele-
zése. A 61,4 kilométeres, kétszer két sávos, osztott pályás, 
csak külön szintű csomópontokkal rendelkező gyorsúton 
a megengedett legnagyobb sebesség 110 km/óra lesz. 
Orbán Viktor békéscsabai látogatásán elmondta: 2019-ig 
kész lesz az M44, a jövő évi költségvetésben szerepel az 
első, 70 kilométeres szakaszra a forrás. A megye szem-
pontjából fontos a gyorsforgalmi út építése, ugyanis, ha 
elkészül a teljes útszakasz, a főváros gyorsabban elérhető 
majd, valamint a beruházás Békés megye gazdasági fej-
lesztéséhez is hozzájárul.

Lepotica szilvából készült 
Békés Megye Pálinkája idén

Három kereskedelmi főzde 14 párlatából választotta ki a 
szakavatott zsűri a Békés Megye Pálinkája 2016 verseny 
győztesét. 
A Békés Megyei Önkormányzat a múlt esztendőben egy 
új kezdeményezést indított útjára: minden évben Békés 
Megye Pálinkája címet adományozza egy pálinkafőzdé-
nek. Az önkormányzat által meghirdetett versenyen Békés 
megyei kereskedelmi pálinkafőzdék vehetnek részt az ál-
taluk készített különböző fajtájú pálinkákkal, ezek közül 

szakmai zsűri választja ki a nyertest.
A Békés Megye Pálinkája 2016 versenyfelhívásra össze-
sen 14 mintát küldött be három kereskedelmi főzde: az 
Éden-tó Szeszfőzde Bt., a Kisrét Manufaktúra Kft. és a 
Gyulai Pálinka Manufaktúra. A nyertes pálinka - amit a 
békéscsabai Árpád Pálinka, a 2015-év Legeredményesebb 
Pálinkafőzdéje nevezett a versenyre - lepotica szilvából 
készült.
A hagyományteremtő céllal elindított címet a győztes 
pálinkafőzde használhatja, az ezt tanúsító címkét elhe-
lyezheti a nyertes pálinkát tartalmazó üvegeken. A Bé-
kés Megyei Önkormányzat pedig vállalja, hogy egy éven 
keresztül a nyertes pálinkafőzdétől vásárol pálinkát pro-
tokoll célokra 2 és 0,4 deciliteres kiszerelésben, valamint 
felkéri a települési önkormányzatokat, hogy ajándékozási 
célra ők is Békés Megye Pálinkáját használják.

TeSzedd! – mi is szedtük!
A Békés Megyei Önkormányzat is csatlakozott a TeSzedd! 
– Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz, Békés-
csabán, a Békési út melletti zöldövezetet tisztították meg 
a szeméttől.
Magyarország 2014-ben csatlakozott a TeSzedd! akcióval 
a „Let’s Clean Up Europe!” elnevezésű összeurópai kezde-
ményezéshez, amit az Európai Bizottság EWWR LIFE+ 
programja keretében szerveznek meg évről évre. A cél az, 
hogy közösen tisztítsuk meg szűkebb és tágabb környe-
zetünket. Az akció ma Magyarország legnagyobb önkén-
tes mozgalma, már hatodik alkalommal „szeméttelenítik” 
környezetüket a programhoz csatlakozók. Három napon 
át kesztyűben, zsákkal a kézben járják azokat a területeket, 
amelyek leginkább rászorulnak a megtisztításra. 
Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlé-
sének elnöke, Tolnai Péter alelnök, a közgyűlés képviselői 
és az önkormányzati hivatal dolgozói is „tavaszi nagyta-
karítottak”. Békéscsabán, a Békési út melletti kerékpárút 
szélén, majd az országút mentén szedték össze az elszórt, 
elhagyott szemetet. Több zsáknyi hulladék gyűlt össze: 
papírokat, üdítős flakonokat, zacskókat, cigarettacsikkeket 
gyűjtöttek be.

Üléseztek a megyei értéktár megújult albizottságai
Az albizottságok tagjai ülésükön a megyei értéktárba fel-
terjesztett települési javaslatokat értékelték.
A Békés Megyei Értéktárnak jelenleg nyolc albizottsága 
van: az Agrár- és élelmiszergazdaság, az Épített környe-
zet, az Ipari és műszaki, az Egészség és életmód, a Kul-
turális örökség, a Sport, a Természeti környezet és a Tu-
rizmus albizottság. Tagjaik a szakterületükön elismert és 
nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek, aki döntenek 
arról, hogy egy-egy települési értéktárból felterjesztett 
helyi érték bekerül-e a megyei értéktárba. 
Békés megyében 43 önkormányzat hozta létre települési 
értéktárát, és állította fel helyi értéktár bizottságát, ame-
lyek a települési önkormányzatok által önkéntes alapon 
létrehozott testületek. Feladatuk a helyi önkormányzat 
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közigazgatási területén fellelhető védendő értékek felku-
tatása, számba vétele és megőrzése. A települési értéktárba 
a települési, a megyei értéktárba a megyei értéktár bizott-
ságnál kezdeményezheti bárki érték felvételét.
A Békés Megyei Értéktárban két hungarikum (a gyulai és 
a csabai kolbász), és 11 megyei érték szerepel.

Együttműködés Székelyfölddel
Az elmúlt hónapok tárgyalásai alapján körvonalazódni látszik 
az a 12 pontos együttműködés, amelynek részleteiről hétvé-
gén egyeztetett Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke, Tamás Sándor, Kovászna megyei és 
Borboly Csaba, Hargita megye önkormányzatának elnöke.
Hosszú egyeztető folyamat után állt össze az a 12 pontos 
javaslat, ami tartalmaz többek között turisztikai, egész-
ségügyi együttműködési lehetőségét, diákcsere progra-
mot, kulturális adatbázis létrehozását, közös pályázati 
lehetőségeket közvetlen brüsszeli forrásokra, területfej-
lesztési tapasztalatcserét, a Böjte Csaba által létrehozott 
gyerekotthonok megsegítésének lehetőségeit.
A tervezet részletes kidolgozása után elindulhat a közös 
munka, amely az érintett megyék számára kölcsönösen 
előnyös, ugyanakkor erősíti a kapcsolatokat, a testvérme-
gyei és városi barátságok mellett pedig a gazdasági kap-
csolatok is erősebbé válhatnak.
Zalai Mihály elnök mindkét megyei elnököt meghívta – a 
székelyföldi kulturális csoportokkal együtt – a szeptember 
3-i első megyenapra.

Fesztivál sörrel és csülökkel 
Még egy hónap, és rajtol a Csabai Sörfesztivál és Csü-
lökparádé. Békés megyében, Békéscsabán már 16. alka-
lommal kerül középpontba a sör és a csülök, a rendezvény 
június 14-én kezdődik és 18-ig tart.
2001-ben volt az első fesztivál, már akkor is számos sör-
gyártó képviselte magát. Azóta a rendezvény mit sem ve-
szített népszerűségéből, idén több, mint 100 fajta csapolt 
sörrel várják a kilátogatókat, és a nagy sörgyárak mellett 
a kézműves sörfőzdék is bemutatkoznak. A sör mellett 
főszerepet kap a csülök, amelyet főzve, sütve, grillezve, 
hagyományos és a megszokottól eltérő fűszerezéssel kós-
tolhatnak meg a fesztiválozók. 
A fesztivál nyitásaként ejtőernyősöknek köszönhetően 
égből érkezik az első söröshordó, majd kezdetét veszi a 
kavalkád, amelynek célja a kulturált sörfogyasztás népsze-
rűsítése mellett a megye nevezetességeinek minél széle-
sebb körben való megismertetése, a turizmus, az idegen-
forgalom fellendítése, a nemzetközi kapcsolatok erősítése 
és a gasztronómiai hagyományok ápolása.
Idén is lesz csülökpörkölt főzőverseny, Kárpát Medence 
Nemzeti Értékei és Hungarikumai Kiállítás és Vásár, új-
donságként Sörfutás, számos kísérőprogram és színpadi 
produkciók sokasága. Fellép többek között a Wellhello, , 
Kowalsky meg a Vega, a Tankcsapda, Ákos és élő show 
műsorral érkezik a külföldi La Bouche együttes, amely 
világsztár sztárvendéget is hoz magával Tania Evans a le-
gendás Culture Beat énekesnője személyében.

V. Újkígyósi Sportbál
2016. május 20. (péntek) 19 óra

a Soproni Söröző és Étteremben

Fővédnök:
Shihan Gregor László

Békés Megyei Harcművész Szövetség elnöke

Díszvendég:
Vantara Gyula 

országgyűlési képviselő

A rendezvényen sor kerül az Újkígyós Sportjáért kitüntetések átadására

A vacsorajegy ára: 2000 Ft/fő
    Tombolajegy ára: 100 Ft

     A zenét a Melody együttes szolgáltatja

Minden kedves vendéget szeretettel várunk!
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HATÁROZATOK
Elfogadták a tűzoltósági beszámolót

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az április 18-án meg-
tartott ülésén nyolc igen szavazattal 
elfogadta a Békéscsabai Hivatásos 
Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi te-
vékenységéről szóló beszámolóját, és 
megköszönte a tűzoltóságnak a tele-
pülés érdekében kifejtett munkáját.

Beszámolt a rendőrség
A testület nyolc igen szavazattal el-
fogadta az Újkígyós város 2015. évi 
közbiztonsági helyzetéről szóló rend-
őrségi beszámolót, és megköszönte a 
rendőri szerveknek a település közbiz-
tonsága érdekében kifejtett munkáját.

Elfogadták a Polgárőrség beszámolóját
Nyolc igen szavazattal elfogadták az 
Újkígyósi Polgárőrség 2015. évi te-
vékenységéről szóló beszámolóját, és 
megköszönték a polgárőröknek a tele-
pülés közbiztonsága érdekében kifej-
tett munkájukat.

Megköszönték a mezőőrök munkáját
Mind a nyolc jelenlévő képviselő 
igennel elfogadta a mezei őrszolgálat 
2015. évi tevékenységéről szóló be-
számolót, és egyúttal megköszönték a 
mezőőröknek az eddig elvégzett mun-
kájukat.

Beszámoltak a víziközmű rendszerről
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft. Újkígyós városban 
üzemeltetett víziközmű rendszerek 
üzemeltetése során a 2015. június 1. és 
2015. december 31. közötti időszak-
ban végzett gazdasági tevékenységről 
szóló beszámolót nyolc igen szavazat-
tal elfogadta. Tudomásul vette, hogy 
ezen időszakban az üzemeltetőnek az 
üzemeltetésből a víziközmű üzemel-
tetése kapcsán 13 753 000 Ft hiánya 
keletkezett.
Az üzemeltetetővel kötött bérleti-
üzemeltetési szerződés rendelkezé-
sei alapján a hiányt saját forrásból, a 
2015. évi költségvetése eredménytar-
talékának terhére működési hozzájá-
rulás címen biztosítja.

Javasolták a szerződésmódosítást
A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 
2015. évi éves beszámolóját, 2015. évi 
üzleti jelentését, 2016. évi beruházási 
tervét, 2016. évi üzleti tervét, a 2015. 
évi ügyvezetői célfeladat értékelését és 
a 2016. évi ügyvezetői célfeladat meg-
határozását a képviselők egyhangú 
igen szavazással elfogadták.
A testület javasolta a taggyűlésnek a 
bérleti-üzemeltetési szerződés módo-
sítását az alábbiak szerint:
•	 az általános költségek szétosztá-

sára ne árbevétel arányosan, ha-
nem szűkített önköltség alapján 
kerüljön sor;

•	 veszteség esetén ne a nyereséges 
települések nyereségének átlagér-
tékének mértékéig terjedjen ki a 
visszapótlási kötelezettség, hanem 
csak az adott településen keletke-
zett veszteség mértékéig.

Beszámoltak a civil szervezetek
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Ipolyi Arnold 
Népfőiskola Kulturális Egyesület, az 
Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasz-
nú Egyesülete, az Újkígyósi Nyug-
díjasok Érdekvédelmi Egyesülete, 
az Újkígyósi Turisztikai Egyesület, 
a Vöröskereszt Helyi Szervezete, az 
Aranykalász Lovas Club, a Felföldi 
István Sportegyesület, az Újkígyósi 
Futball Club, az Újkígyósi Kézilabda 
Club és az Újkígyósi Szabadidő SC 
(kick-box) tevékenységéről szóló be-
számolót nyolc igennel elfogadta, és 
egyben megköszönte a civil szerve-
zetek és a sportegyesületek település 
érdekében végzett munkáját.

Döntöttek a pénzmaradványról
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a pénzmaradványt az 
alábbi feladatokra javasolja engedé-
lyezni:
Polgármesteri hivatal: 132 088 Ft
„Ezüstág” Gondozási Központ:  32 013 Ft
Közös Igazgatású Óvodai és
Bölcsődei Intézmény: 40 049 Ft
Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár: 110 555 Ft
Önkormányzat: 250 424.354 Ft
Mindösszesen: 250 739 059 Ft

Kötelezettséggel terhelt pénzeszköz:
2016. évi költségvetésben beépített 
igénybe vett maradvány: 

223 611 449 Ft
2015. évi állami támogatás visszafizeté-
se, túlfinanszírozás miatt:

1 367 426 Ft
2015. évi szociális ágazati pótlék ki-
utalása miatti visszafizetés:

138 759 Ft
Mindösszesen: 225 117 634 Ft
2015. évben az alap- és vállalkozási 
tevékenység szabad maradványa:

25 621 425 Ft
A határozati javaslatra mind a nyolc 
képviselő igennel voksolt.

Elfogadták az ellenőrzési jelentést
A Békéscsaba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalának Ellenőrzési 
Csoportja által 2014. évről készített 
éves ellenőrzési jelentést egyhangú 
szavazással, nyolc igennel elfogadták 
a képviselők.

Megválasztották  
a kuratóriumi tagokat

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete nyolc igen szavazattal 
az „Újkígyósért” Közalapítvány Ku-
ratóriumának elnökeként Harangozó 
Imre Újkígyós, Kölcsey u. 38. sz. alatti 
lakost bízta meg. 
A kuratórium tagjainak választotta:
Deákné Bondár Erzsébet  

Újkígyós, Gyulai út 7/1.
Horváth-Gazsó Adrienn  

Újkígyós, Arany János utca 14. 
Ilyés Zsolt    

Újkígyós, Kossuth utca 39.
Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó  

Újkígyós, Ady utca 46.
Nagy Balázs   

Újkígyós, Petőf i utca 109/1.
Dr. Szécsi Károlyné   

Újkígyós, Kölcsey utca 4. 
szám alatti lakosokat.

Kuratóriumi döntések
Az „Újkígyósért” Közalapítvány Ku-
ratóriumának a Képviselő-testület 
alakulástól számított hat hónapot 
követően hozott döntéseit nyolc igen 
szavazattal hatályosnak tekinti.
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HATÁROZATOK
Hídmérleg használata

Nyolc igen szavazattal döntöttek ar-
ról, hogy a szennyvíztisztító telepnél 
lévő hídmérleg lakosság általi igény-
bevételének lehetőségét a szennyvíz-
tisztító telep nyitvatartási idején be-
lül bruttó 500 Ft/mérés díj ellenében 
biztosítja. Az Önkormányzat a tűzifa 
kontroll mérlegelését továbbra is in-
gyen biztosítja.  

Jóváhagyták a szerződéseket
A DAREH Taggyűlése által hozott 
11/2016.  (III. 24.) és 12/2016. (III. 
24.) TGy. határozatokat, valamint 
azok mellékletét képező közszolgál-
tatási és vagyonhasznosítási szerző-
déseket nyolc igen szavazattal jóvá-
hagyta a testület.

Lejárt határidejű  
határozatok jelentése

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 5/2015. (I. 26.), 
23/2016. (III. 10.), 24/2016. (III. 10.), 
25/2016. (III. 10.), 26/2016. (III. 10.), 
27/2016. (III. 21.), 28/2016. (III. 21.), 
29/2016. (III. 21.), 30/2016. (III. 21.), 
31/2016. (III. 21.), 32/2016. (III. 21.), 
33/2016. (III. 21.), 34/2016. (III. 21.), 
35/2016. (III. 21.), 37/2016. (III. 21.), 
40/2016. (III. 21.), 41/2016. (III. 30.) 
számú önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést elfo-
gadta. 
A 38/2016. (III. 21.) számú képvise-
lő-testületi határozat végrehajtásá-
nak határidejét 2016. december 31-ig 
meghosszabbította. A határozati ja-
vaslatra mind a nyolc képviselő igen-
nel szavazott.

Elfogadták a Településrendezési  
Eszközök határozatot

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Településrende-
zési Eszközök jelen határozat II. 
pontjában szereplő módosításaival 
kapcsolatban nyolc igen szavazattal 
elfogadta a településfejlesztési kon-
cepcióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a településren-
dezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintéz-

ményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet VI. fejezete alapján 
előírt partnerségi egyeztetés szabá-
lyait Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a 16/2013. 
(VII. 23.) önkormányzati rendeleté-
ben foglaltak szerint.
A partnerségi egyeztetésben résztve-
vő érintett partnerek köre: Újkígyós 
lakossága, az Újkígyóson működő 
egyházak, valamint az Újkígyós Város 
Önkormányzatnál a véleményezési 
eljárásokba bejelentkezett érdekkép-
viseleti, civil- és gazdálkodó szerve-
zetek.
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete:
1. hozzájárul a hatályos Telepü-

lésrendezési Eszközök 4. számú 
módosításának előkészítéséhez a 
jelen határozat 1-3. számú mel-
lékletében foglalt tartalom figye-
lembe vételével,

2. megállapítja, hogy a Település-
rendezési Eszközök jelen módo-
sítását elindító településfejlesztési 
döntés összhangban van Újkígyós 
város hatályos településfejlesztési 
koncepciójával,

3. előírja, hogy a módosítással a te-
lepülés biológiai aktivitásértéke 
nem csökkenhet,

4. megbízza a polgármestert, hogy a 
tervezésre kössön Tervezési Szer-
ződést.

Pályázatot nyújtanak be
Nyolc igen szavazattal döntöttek 
arról, hogy Újkígyós Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete pályáza-
tot kíván benyújtani a TOP-4.2.1-15 
kódszámú, Szociális alapszolgáltatá-
sok infrastruktúrájának bővítése, fej-
lesztése című pályázati felhívás-
ra, mikrobusz beszerzésére bruttó 
9 000 000 Ft összköltséggel, 100 %-
os támogatás mellett, önerő biztosí-
tása nélkül. 

Ülőhelyeket vásároltak
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a nemzeti vagyon-
ról szóló 2011. évi CXVI. törvény 
13. §-ában foglaltak, valamint az ál-

lami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdésének c) 
pontja alapján a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdemé-
nyezi és kérelmezi a Magyar Állam 
tulajdonában lévő, a Puskás Ferenc 
Stadion rekonstrukciójából származó 
50 db ülőhely ingyenes önkormány-
zati tulajdonba adását, melyeket az 
Újkígyós, Kossuth utca 2. szám alatti 
labdarúgó pálya lelátóján kíván elhe-
lyezni.
Az ingóságokat az Önkormányzat a 
Magyarország helyi önkormányzata-
iról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 15.) pontjában 
meghatározott sport feladatainak el-
látása érdekében kívánja tulajdonba 
venni, és sportrendezvényekhez kap-
csolódó célra kívánja felhasználni.
Újkígyós Város Önkormányzata vál-
lalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek megtérítését, 
így az ülőhelyek elszállításának, be-
szerelésének és a későbbi fenntartá-
sával kapcsolatos minden felmerülő 
költséget, melyet 2016. évi költség-
vetésében biztosít. Az átvett eszkö-
zök tekintetében 5 évig terjedő el-
idegenítési tilalmat vállal. Kijelenti, 
hogy az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény 178. § 32. pontja 
szerinti köztartozásmentes adózónak 
minősül, és a tulajdonosi joggyakorló 
MNV Zrt.-vel szemben nem rendel-
kezik lejárt tartozással.
A Képviselő-testület felhatalmazta 
a polgármestert, hogy az ingóságok 
ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásával kapcsolatos eljárás során az 
MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljár-
jon, valamennyi nyilatkozatot meg-
tegyen, valamint hogy az ingóságok 
ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adására vonatkozó megállapodást 
aláírja.
A határozati javaslatot mind a nyolc 
képviselő igennel elfogadta.
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Kígyósi Lovas Napok
2016. május 28-29.

az újkígyósi Aranykalász Lovas Club szervezésében  
a Kossuth utcai focipálya mögött.
2016. május 28. (szombat) 9 óra:

Regionális Díjugrató Verseny
2016. május 29-én (vasárnap) 9 óra:
„C” Kategóriás Fogathajtó Verseny

A helyszínen büfé üzemel, meleg étel vásárolható. 

Városi Gyermeknap
2016. május 29. 

a Kígyósi Lovas Napokkal együtt a focipályán  
a Petőfi Sándor Művelődési Ház szervezésében

930 óra: Regisztráció, gyermekeknek étkezésijegy-  
és tombolaszelvény-osztás

10 óra: Bűvészmutatványos-előadás 
majd a Galóc Együttes koncertje

12 óra: Ebéd – regisztrációs étkezési jeggyel
13 óra: Tombolahúzás 

Nyeremények: egy kerékpár és értékes játékok
Ugrálóvár, trambulin, pónilovaglás, arcfestés, sárkány-

eregetés az Újkígyósi Kezdeményezés jóvoltából.
Szeretettel várjuk a kedves gyermekeket és a családokat!

A részvétel ingyenes! 

H I R D E T M É N Y
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Békési Kom-

munális és Szolgáltató Kft.
2016. május 28-án, szombaton,

a korábbi gyakorlatnak megfelelően a város területén

L o M T a L a N Í T á S T 
végez.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy csak olyan 
anyagokat tegyenek ki az utcára, ami nem minősül 
zöldhulladéknak, kommunális hulladéknak, vagy 
veszélyes hulladéknak (veszélyes hulladék pl.: el-
használt elektromos háztartási eszközök, gumiab-
roncs, TV, hűtő, akkumulátor), mert ezen a napon 
a szolgáltató egyéb hulladékot nem szállít el! 

Újkígyós Város Önkormányzata

Pályázati és kolbászgyúró sikerek az  
„Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesületnél

A 2016. április 2-án megrendezésre került III. Kolbász-
gyúró Fesztiválra benevezett az „Összefogás Újkígyósért” 
Közhasznú Egyesület. Az „Összegyúrunk 2016” elnevezé-
sű csapat tagjai voltak: Baranya Sándor, Domokos Antalné, 
Horváth Istvánné és Szűcs Istvánné. A csapatunk is remekül 
szerepelt, hiszen a versenyen III. helyezést értek el, ezenkívül 
különdíjat is nyertünk. Szalonnából és kolbászból készítet-
tük el a házikót, mely különleges ékessége lett az asztalunk 
dekorációjának. Az ínycsiklandó házikó a Duna Televízió 
riportjában is szerepelt.
Egyesületünknél mozgalmasan telt az április, hiszen a kol-
bászgyúrás mellett idén április 23-án negyedik alkalommal 
szerveztük meg a Virágvásárt. A ragyogó időben a vállalko-
zók a virágok óriási választékát kínálták és adták el a több 
száz vásárlónak. 
Mindemellett két, tavaly elindított pályázatunkat is sikeresen 
zártuk. A működési pályázaton egymillió ötszázezer forintot, 
míg az „Összefogás az újkígyósi fiatalok jövőjéért” című pályá-

zaton kilencszázezer forintot nyert az egyesületünk. A pályá-
zatok és a beszámolók elkészítése lezárult, az idei évben újból 
pályázott az egyesület.
A munka így nem állt meg, az új pályázatok elkészítése 
mellett az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület 
főzőcsapattal idén is indul a Galiba Napokon. A menü ösz-
szeállítása már elkezdődött. 

Nagy Tiborné, az egyesület elnöke
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•	 24 órás távfelügyelet
Távfelügyelet idejére ingyenes GPRS-t 

biztosítunk
•	 24 órás kivonuló szolgálat
•	 riasztórendszer tervezése, szerelése
•	 tűzjelző rendszer tervezése, szerelése
•	 videórendszerek szerelése
•	 objektumőrzés
•	 távfelügyelet esetén kedvező karban-

tartás
•	 ingyenes felmérés - árajánlat készítés
•	 informatikai hálózatépítés 
•	 TEL.: 06-20-9-287-541
•	 E-mail: szabojozsef 2008@freemail.hu

SZÜLETÉSEK:
Szűcs István János (3430 g, 53 cm), Budapest, 2016. április 
3., édesanyja: Mucsi Zsuzsanna, édesapja: Szűcs István.

Gedó Ádám Csaba (3320 g, 50 cm), Gyula, 2016. április 7., 
édesanyja: Daróczi Evelin, édesapja: Gedó Csaba.

Nyisztor Krisztián Valentínó, Békéscsaba, 2016. április 14., 
édesanyja: Krucsai Ildikó, édesapja: Nyisztor Krisztián.

Ragály Benett János (3480 g, 53 cm), Békéscsaba, 2016. áp-
rilis 20., édesanyja: Stír Hajnalka, édesapja: Ragály János.

Darida Adrienn (3750 g, 51 cm), Gyula, 2016. április 25., 
édesanyja: Bíró Adrienn, édesapja: Darida József.

„FUSS aZ ÉLETEDÉRT” 
Városi Sportnapok

2016. május 19. (csütörtök): 
 Felföldi István Kézilabda Kupa

 800 óra: Felföldi Kupa megnyitója és kézilabda 
   mérkőzések a Felföldi István Tornateremben
1900 óra: FUT A VÁROS futóverseny ered-

ményhirdetése a művelődési ház teraszán

2016. május 20. (péntek):
 745 óra: Gyülekező a művelődési ház parkolójában
 800 óra: Polgármesteri köszöntő, balesetvédelmi 
   oktatás, bemelegítés
  815 óra: FUT A SULI - közös futás Újkígyós utcáin:

Dózsa-kör futás (1,5 km), alsó tagozat; 
Széchenyi-kör futás (3 km), felső tagozat

 915 óra: Sportprogramok az általános iskola ta-
   nulóinak az iskola szervezésében
1145 óra: Az Újkígyósi Széchenyi István Általános

Iskola tanulóinak felvonulása a József 
Attila utca, Arany János utca és a Kos-
suth utca útvonalán

1200 óra: Az iskola tanulóinak műsora a riói
olimpia jegyében a Radnóti – Kossuth 
utca kereszteződésében, az óvoda előtt
•	 „olimpia megnyitója”
•	 himnusz
•	 intézményvezetői köszöntő
•	 5. b osztály műsora

1900 óra:  Sportbál a Soproni Sörözőben
Fővédnök: Shihan Gregor László, a Békés 
Megyei Harcművész Szövetség elnöke
Díszvendég: Vantara Gyula, országgyűlési 
képviselő
A bálon kerül sor az Újkígyós Sportjáért 
kitüntetések átadására

Minden kedves vendéget szeretettel várunk!

2016. május 21-én (szombaton) 9-11 óra kö-
zött halad át Újkígyóson a piactérnél a Bé-
késcsaba-Arad Szupermaraton futó-, kerékpár- 
és görkorcsolyaverseny. Ugyanez visszafelé 2016. 
május 22-én (vasárnap) 3-17 óra között vár-
ható. A versenyen indul a Kígyósi Tekergők 
csapata is.

Várjuk a kígyósi szurkolókat!  
Szurkoljunk együtt a Kígyósi Tekergőknek!

ANYAKÖNYVI HÍREK

Bolhapiac Újkígyóson
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy már-
cius hónaptól, szombatonként 8-11 óra között bol-
hapiacot tartunk a piactéren az alábbi időpontokban:

2016. május 28., 
2016. június 25.
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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

VII. GALIBA NAPOK 
2016. június 10-11. (péntek-szombat) 

a Petőfi Sándor Művelődési Házban és a Wenckheim parkban
A fesztivál fővédnöke: Závogyán Magdolna, az Emberi Erőforrások  
Minisztériuma kultúráért felelős helyettes államtitkára

2016. június 10. (péntek) 
14 óra: Turovszki-Mancz Fatime Nóra kiállításának megnyitója  
az „Ezüstág” Idősek Otthonában, Szembe-fordított tükrök címmel
15 óra: VII. Újkígyósi Amatőr Borverseny a művelődési házban
(a Szent Vince Borrend, az Újkígyósi Amatőr Borász Szövetség és  
az újkígyósi Gazdakör képviseletében)
Muzsikál: az Alföldi Cigányzenekar
Nevezési díj: 300 Ft/borminta, nevezni lehet fehér-, vörös- és desszert-
bor kategóriában a művelődési házban
16 óra: GALIBA Kupa műfüves kispályás focibajnokság 
Szervező: Ecker Zsolt, volt NB I/B-s kézilabdázó
Jelentkezni Ecker Zsoltnál lehet a 30/705-53-28-as mobilszámon

2016. június 11. (szombat)
7-9 óra: Regisztráció, főzősátrak elfoglalása
10 óra: Ünnepélyes megnyitó: Závogyán Magdolna, a fesztivál fővédnöke, Szebellédi Zoltán, Újkígyós város polgár-
mestere, Prohászka Béla, Venesz-díjas olimpiai aranyérmes mesterszakács, a zsűri elnöke
Közben a  nagyszínpadon folyamatosan kulturális programok:
Jó ebédhez szól a nóta – Alföldi Cigányzenekar; Termimámor Zenekar; Rokodál Zenekar; társastánc és néptánc 
bemutatók; az újkígyósi Kick-box Klub harcművészeti bemutatója
Kézműves foglalkozások, babaház a legkisebbeknek, ugrálóvár, trambulin, pusztakocsikázás
GALIBA Kupa műfüves kispályás focibajnokság
16 óra: Főzőverseny eredményhirdetése, díjak kiosztása (focibajnokságé is) 
20 óra: Dirty Slippers előzenekar 
2030 óra: REPUBLIC együttes élő koncertje a nagyszínpadon
A koncert után utcabál a teraszon hajnalig

A főzőverseny díjazása: 
I. hely: Erzsébet Nagy Szálloda  (Paks) – Süli János, Paks polgármesterének felajánlása:
4 fő részére, két éjszaka, félpanziós wellnesshétvége (értéke: 120 000 Ft)
II. hely: Wellness Hotel Kager  (Harkány):
4 fő részére, két éjszaka, félpanziós wellnesshétvége (értéke: 100 000 Ft)
III. hely: Barack Thermal Hotel & Spa  (Tiszakécske): 
4 fő részére, két éjszaka, félpanziós wellnesshétvége (értéke: 100 000 Ft)
Közönségdíj: Hunguest Hotel Erkel  (Gyula):
4 fő részére, egy éjszaka, félpanziós wellnesshétvége (értéke: 80 000 Ft)
További értékes nyeremények, festményeket ajánlott fel: Horváth-Gazsó Adrienn, Turovszki-Mancz Fatime Nóra 
és Hegedűs Zsolt
A főzőverseny nevezési díja: 13 000 Ft csapatonként, amely magában foglal kb. 10 kg tömegű libát, gázpalackot és  
égőfejet, pavilont és egy asztalt paddal. A főzéshez szükséges eszközökről a csapatok gondoskodnak.
A nevezéseket a borversenyre, a főzőversenyre és a focibajnokságra 2016. június 8-ig (szerda) kérjük leadni  
a művelődési házban vagy a muvhaz@ujkigyos.hu email címen!

Várjuk a jelentkezőket a borversenyre, a főzőversenyre és a kispályás focira!
A programok ingyenesek!         Szeretettel várjuk a „falu apraját-nagyját”!          Tisztelettel számítunk részvételükre!


