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Újkígyós Város Önkormányzata megyei és országos versenyen 
elért kiemelkedő teljesítményért könyvvásárlási utalvánnyal 

jutalmazta a tanulókat és felkészítőiket
Tudj többet a rákról, tegyél többet elle-
ne címmel szervezett országos versenyt 
a Magyar Rákellenes Liga, ahol isko-
lánk hetedikes fiúkból álló csapata má-
sodik helyezést ért el:
Fodor István, Müller Máté Péter, Vágási 
Gergő, Vizi Márk,
Felkészítőjük: Deákné Bondár Erzsébet
A Modern Táncok Országos Bajnok-
ságán második helyezést ért el, majd 
innen továbbjutva a Modern Táncok 
Európa Bajnokságán 4. helyezést ért el:
Bánfi Boglárka
Felkészítői: Vidó Kata, Toldi Katalin
Kézilabdázóink a Békés Megyei Serdülő 
Bajnokságon és a Békés Megyei Ifjúsági 
Bajnokságon első helyezést értek el: Ba-
konyi Dóra, Bánfi Boglárka, Berczi Rebeka, 
Biri Adél, Bogyó Beáta, Koszna Virág, Silló 
Petra, Sipka Melitta, Szabó Vivien, Szabó 

Vivien Éva, Szász Katalin, Vozár Mónika
Felkészítőjük: Laurinyeczné Buday Veronika
Tájfutáson a megyei diákolimpián első 
helyezést ért el: Börcsök Milán
Felkészítője: Korcsog László
Megyei diákolimpián a tornászcsapa-
tunk első helyezést ért el: Bajka Áron, 
Béres Richárd, Bánfi Bence, Pap Botond, 
Valaczkai Antal, Zsilák Mátyás, Rostás Gábor
Diákolimpia megyei tornadöntőjén 
egyéni összetett első helyezést ért el:
Hajgató Jázmin
A tornászok felkészítője: Korcsog László
Kick-box:
Országos diákolimpián első helyezést 
ért el: Török Dóra
Felkészítője: Debreczeni Dezső
Országos diákolimpián második helye-
zést ért el: Ancsin Hanna
Országos diákolimpián második helye-

zést ért el: Bánfi Boglárka
Megyei és országos diákolimpián is első 
helyezést ért el: Pap Botond
Megyei diákolimpián első, országos di-
ákolimpián második helyezést ért el:
Bánfi Bence
Megyei diákolimpián első, országos di-
ákolimpián harmadik helyezést ért el:
Pap Nikola
Országos diákolimpián harmadik he-
lyezést ért el: Loneán Tamás
Országos diákolimpián harmadik he-
lyezést ért el: Varga Mátyás
Felkészítőjük: Bánfiné Stefula Krisztina, 
Korcsog László
A citerás PÁRTA BANDA országos 
arany minősítést szerzett: Oláh Viktor, 
Oláh Márk, Molnár Dániel, Bánfi Viktória, 
Mészáros Gréta
Felkészítőjük: Rácz Gyula

Összefogás: nyári tábor és sikeres pályázatok
Egyesületünk, az „Összefogás Újkí-
gyósért” Közhasznú Egyesület be-
nevezett a Galiba nap főzőverseny-
re. Főzőcsapatunk Baranya Sándor,  
dr. Salajkó Erika, Gedó Gáborné és Do-
mokos Antalné tárkonyos libalevest és 
libasültet készített a versenyen. Az étel re-
mekül sikerült, melyet mindannyian meg-
kóstoltunk. Az egyesület tagjai részére na-
gyon finom székely káposztát is főzött a 
csapat. A főzés mellett egyesületünk saját 
sátorral jelent meg, ahol az egészségügyi 
mérések mellett két tagunk, Szűcs Ist-
vánné Etelka és Baranya Sándor képeiből 
nyílt kiállítást. Akik megtekintették, elis-
meréssel szóltak a festményekről. 
Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú 
Egyesület idén is sikerrel rendezte meg 
nyári napközis táborát júniusban. Az egy-
hetes táborban 39 fő újkígyósi diák vett 

részt. A programok között szerepelt két 
nap strandolás a békési  fürdőben, szervez-
tünk két kerékpáros kirándulást, valamint 
szabadtéri és az időjárás miatt beltéri fog-
lalkozásokat is. A gyerekeknek napi há-
romszori étkezés biztosítottunk. A tábor 
költségeinek kétharmadát egyesületünk 
állta. Az Újkígyósi Keresztény Ifjúságért 
Alapítvány ebben az évben is 30 000 fo-
rint támogatást nyújtott a táborra, me-
lyet ezúton is szeretnénk megköszönni. 
A gyerekeknek az egy hetes táborozásért 
fejenként 3000 forintot kellett fizetniük.
Szeptembertől újra indul egyesületünk 
pályaválasztási programja, mellyel a nyol-
cadikos diákok pálya- és szakmaválasztá-
sát segítjük. Az „Összefogás az újkígyósi 
tanulók pályaválasztásáért” elnevezésű 
programra 1 150 000 forint támogatást 
nyertünk a Nemzeti Együttműködé-

si Alap Közösségi Környezet Kollégium 
NEA-KK-16-SZ-0384 kódszámú, a „Ci-
vil szervezetek szakmai programjának tá-
mogatása 2016” című pályázatán. 
Egyesületünk egy másik pályázaton is si-
kerrel szerepelt. A NEA-KK-16-M-0920 
kódszámú, a „Civil szervezetek működési 
célú támogatása 2016” nevű pályázaton 
1 300 000 forintot nyertünk. Az egyesület 
saját bevételei, az egyszázalékos támoga-
tások és a nyertes pályázatok biztosítják, 
hogy az „Összefogás Újkígyósért” Köz-
hasznú Egyesület a továbbiakban is önál-
lóan, eredményesen működjön, teljesítve 
kitűzött céljait.

Kovács Attila
vezetőségi tag
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H I R D E T M É NY
Településünkön sok problémát jelent az ingat-
lanok beazonosítása a házszámok hiányos, nem 
megfelelő, esetleg nem látható feltüntetése miatt. 
A házszámtáblák állapotának feltérképezése során 
megállapítottuk, hogy a település ingatlanjainak 
jelentős részénél házszám nem került kihelyezésre. 
A házszámok kihelyezésével a megfelelő tájékozó-
dás az egyes közszolgáltatókon ( pl.: Magyar Posta, 
mentők, közművek, stb.) kívül a lakosság számára 

is rendkívül fontos lehet!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ingatlano-
kat közterületről jól látható, a címnyilvántartással 
megegyező házszámtáblával kell megjelölni, az 
egyes ingatlanokon a házszámok jól látható hely-
re (ház, kerítés, stb.) történő kihelyezése az in-
gatlanok tulajdonosainak, használóinak feladata  

és elsősorban érdeke.
Mindezek alapján felkérjük a lakosságot, hogy a 
hiányzó házszámok pótlásáról mielőbb gondos-

kodni szíveskedjenek!
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy ismét le-
hetőség nyílik házszámtáblák kedvezményes áron 
(650 Ft/db) történő megvásárlására, melyet megren-
delni az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal 
Műszaki csoportjánál lehet, 2016. augusztus 31-ig.

Varga Ferenc 
műszaki csoportvezető

Lakossági tájékoztatás
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Újkígyósi Vá-
rosgazdálkodási és Fejlesztési Kft. a következő szol-

gáltatásokat kínálja fel 2016. szeptember 1-től:
•	 karbantartói szolgáltatás (víz-, gáz-, villany-, asz-

talos-, festő-, kőműves-, burkolómunkák) anyag-
beszerzéssel együtt 1200 Ft / rezsióra

•	 gépjárművel történő szállítás 3500 Ft / üzemóra
•	 földmunkák kivitelezése (árokásás, talajegyenge-

tés, rakodás) 6000 Ft / üzemóra
•	 favágás, nyesés 3000 Ft / üzemóra
•	 fűnyírás, bozótirtás 10 Ft / m2

•	 kézi munkaerő igénybevétele 600 Ft / óra
Az eszközhasználattal járó szolgáltatási díjak maguk-
ba foglalják a munkaeszközök üzem- és kenőanyag 
költségét, valamint a gépkezelő óradíját. A gépek 
üzemórája tartalmazza a helyszínre történő kiszállást, 

valamint minden megkezdett munkaórát.
Elérhetőség: +36/30 428-23-33

06 66/256-209
E-mail: mail@uvfkft.hu
Elekes Attila ügyvezető

Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft.

Új időpontban a bolhapiac
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a bolhapi-
ac időpontja július hónaptól az alábbiak szerint módosul: 
adott hónapban minden második szombaton, 13-15 óra között. 

A bolhapiac időpontjai: 
2016. augusztus 13., 27.  

2016. szeptember 10., 24. 
2016. október 8. 

2016. november 12., 26. 
2016. december 10.

Újkígyós Város Önkormányzata
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HATÁROZATOK
Elfogadták az iskolai beszámolót

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a július 18-án megtartott ülésén 
egybehangzó nyolc igen szavazattal elfogad-
ta az Újkígyósi Széchenyi István Általános 
Iskola 2015-2016. tanévről szóló beszámo-
lóját, és megköszönte az intézmény dolgo-
zóinak az elvégzett munkájukat.

Beszámolt a Kistérségi Társulás
A képviselő-testület nyolc igen szavazattal 
elfogadta a Békéscsaba és Térsége Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás előző évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót, és meg-
köszönte a kistérségi csoport munkatársainak 
a település érdekében kifejtett munkájukat.

Újkígyósi Városgazdálkodási és  
Fejlesztési Kft. ügyeiről határoztak

Nyolc igen szavazattal az alábbiakról dön-
töttek a képviselők:
1. Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2016. augusztus 31. napjával 
a 066010 zöldfelület-kezelési kormányzati 
funkción 1 fő, a 066020 város- és községgaz-
dálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati 
funkción 7 fő létszámcsökkentésről dönt.
2. 2016. szeptember 1. napjával a zöldfelület-
kezelési, város- és községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatási és az állategészségügyi ellátási 
feladatokat, valamint az ehhez szükséges gépi 
eszközöket, szerszámokat az Újkígyósi Város-
gazdálkodási és Fejlesztési Kft. részére átadja. 
3. A feladatok átadását, az átszervezést a Kjt. 
25/A-25/B. § szabályai szerint kell lefolytatni.
4. Az önkormányzat, mint átadó és az Újkí-
gyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft., 
mint átvevő köteles legkésőbb 2016. július 31. 
napjáig az érintett munkavállalókat együttesen 
és írásban tájékoztatni arról, hogy az átadást 
követően a Kft. biztosítja a foglalkoztatásukat.
5. Megbízza a polgármestert a feladat-el-
látási, valamint az eszközátadáshoz kap-
csolódó szerződések előkészítésével, a 
munkaügyi feladatokat lebonyolító ügy-
véd megbízási szerződésének aláírásával.
6. Az átadott feladatok finanszírozására az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésében az 
erre a feladatokra tervezett források időará-
nyos részét biztosítja az Újkígyósi Városgaz-
dálkodási és Fejlesztési Kft. számára.
7. Az Újkígyósi Városgazdálkodási és Fej-
lesztési Kft. létszámkeretét 2016. augusz-
tus 1. napjától 2 főben, 2016. szeptember 1. 
napjától 16 főben állapítja meg.

Lejárt határidejű hatáozatok
A lejárt határidejű határozatokról egy-
behangzó nyolc igen szavazattal hatá-

roztak a képviselők:
1. Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 42/2016. (IV. 11.), 66/2016. 
(V. 17.), 67/2016. (V. 20.), 77/2016. (V. 23.),  
79/2016. (V. 23.), 86/2016. (VI. 20.), 
88/2016. (VI. 20.), 89/2016. (VI. 20.), 
93/2016. (VI. 20.), 94/2016. (VI. 20.), 
96/2016. (VI. 20.), 97/2016. (VI.20.) szá-
mú önkormányzati határozatok végrehaj-
tásáról szóló jelentést elfogadták.
2. A 47/2016. (IV. 18.) számú határozat 
végrehajtásának határidejét 2016. szeptem-
ber 30-ig meghosszabbították.
3. Az 57/2016. (IV. 18.) számú határozat 
végrehajtásának határidejét 2016. december 
31-ig meghosszabbították.

Támogatták a Szabadidő SC-t
Az Újkígyósi Szabadidő SC számára 
250 000 Ft támogatást biztosít a képvise-
lő-testület a költségvetés civil szervezetek és 
sportegyesületek támogatása című fejezetében, 
amelyet az egyesület sportolói a Dublinban 
megrendezett Utánpótlás Világbajnokságon 
használhatnak fel. A határozati javaslatra mind 
a nyolc jelenlévő képviselő igennel voksolt.

Létszámról döntöttek
A 2016. július 26-án megtartott rendkívüli 
testületi ülésen egyhangú, kilenc igen sza-
vazattal döntöttek arról a képviselők, hogy a 
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Újkígyós 
városában a víziközművek üzemeltetését 
maximum tíz fő helyi munkavállalóval lássa el.

Jóváhagyták a dokumentációt  
és az ajánlattételi felhívást

Az „Önkormányzati konyha bővítése” tár-
gyú projekt közbeszerzési eljárás doku-
mentációját és ajánlattételi felhívását kilenc 
igen szavazattal jóváhagyták a képviselők, és 
egyben megbízták a polgármestert a doku-
mentáció és az ajánlattételi felhívás legalább 
négy ajánlattevő részére történő megküldé-
sével, továbbá azzal, hogy az eljárás lefolyta-
tása után az eljárás nyertesének kiválasztásá-
ra vonatkozó közbeszerzési bírálóbizottsági 
javaslatot jóváhagyásra terjessze a képviselő-
testület elé.

Támogatói okirat módosítását kezdeményezték
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 91/2016. (VI. 20.) számú képvi-
selő-testületi határozatát kilenc igen szava-
zattal visszavonta. A Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 10. pont szerinti, az 
adósságkonszolidációban nem részesült tele-
pülési önkormányzatok fejlesztéseinek támo-

gatása jogcímen kötött támogatói okirat mó-
dosítását kezdeményezi az alábbiak szerint:
1. „1-es cél, a település belterületén út, híd 
vagy járda építése, felújítása, karbantartása” 
sorának módosításával, a Kis utca felújításá-
ból maradó összeg felhasználásával a Kos-
suth utca – Arany János utca kereszteződé-
sének felújítását kívánja végrehajtani.
2. „4-es cél, önkormányzati tulajdonban lévő 
épület felújítása, fejlesztése, energetikai kor-
szerűsítése” sorának módosításával az önkor-
mányzati konyha bővítése során a napelem 
elhelyezését nem kívánja megvalósítani.
3. A napelem elhelyezésének elmaradásával 
és az útfelújítás költségeinek különbözeté-
ből felszabaduló forrást az önkormányzati 
konyha bővítésére és a konyha működteté-
séhez szükséges eszközök beszerzésére kí-
vánja fordítani.

Tanuszoda tervezéséről döntöttek
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete hét igen szavazattal döntött ar-
ról, hogy megbízza Bánfi Zsolt Újkígyós, 
Kossuth u. 64. szám alatti lakost, valamint 
az általa bevont tervezőket a tanuszoda ter-
vezésének előkészítésével. Ezenkívül a kép-
viselő-testület megbízza a polgármestert a 
tervezési szerződések aláírásával, melyhez 
bruttó 4 000 000 Ft forrást biztosít a 2016. 
évi költségvetésből, a hulladékszállítás ön-
kormányzat által átvállalt összegének terhére.

A versenyeztetésre a  
Sourcing Hungary Kft.-t bízták meg

Az Önkormányzat intézményei által fogyasz-
tott földgáz energia beszerzés piacon törté-
nő versenyeztetésére a Sourcing Hungary 
Kft.-t bízta meg képviselő-testület, melyet 
egyhangú hat igen szavazattal el is fogadtak.

Módosításról döntöttek
Hat igen szavazattal elfogadták a Közszol-
gáltatási szerződés 1. számú módosításáról 
rendelkező okirat tartalmát. 

Sportpark kialakítására  
nyújtanak be pályázatot

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete pályázatot kíván benyújtani a „Nem-
zeti szabadidős – Egészség Sportpark Prog-
ram” című pályázati felhívásra 2 db 70m2-es 
sportpark kialakítására, bruttó 50 000 Ft do-
kumentációs költséggel (fixdíj), amennyiben 
a pályázat nyer, további bruttó 280 000 Ft 
sikerdíj és bruttó 60 000 Ft projektmenedzs-
menti díj költségekkel, 100%-os támogatás 
mellett, önerő biztosítása nélkül. Mind a hat 
jelenlévő képviselő igennel voksolt a javaslatra.
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Meghívó
Újkígyósi Városnap 2016. augusztus 20.

Petőfi Sándor Művelődési Ház melletti Wenckheim park
900: Ünnepi  szentmise a Szűz Mária Szent Neve katoli-

kus templomban
1000: Ünnepség a Hazaváró Emlékkútnál

Köszöntőt mond: Szebellédi Zoltán, Újkígyós polgármestere
Ünnepi szónok: Dr. Marosvölgyi Emese,

a Békéscsabai Járási Hivatal vezetője
2016 első kenyerét megszenteli: Ilyés Zsolt plébános

„Újkígyós Díszpolgára” és  
az „Újkígyósért” kitüntető címek adományozása

Az ünnepségen közreműködik a Tengelic Énekegyüttes
Az ünnepi megemlékezés műsorközlője: Harangozó Kitti, 

az „Újkígyósért Közalapítvány” volt ösztöndíjasa
1500: Újkígyósi Erősember Verseny, szervező: Endrei Zsolt

1700: „Betyárvilág” hagyományörző bemutató  
a Körösök Völgye Vitézi Bandérium előadásában

1800 Kocsis Janika, a Nóta TV sztárja 
1900: Társastánc bemutatók a GM Tánciskola,  
néptánc a Csaba Néptáncegyüttes táncosaival

2030: Royal Dixiland Band élő nagykoncertje a nagyszínpadon
2200: Tűzijáték

2215: UTCABÁL a Bibuczi Zenekarral 
A rendezvény programjai INGYENESEK

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Meghívó
A Cz. Kiss Rendezvényház

(felújított Mozi épület)

hivatalos avató ünnepségére

2016. szeptember 17-én, szombaton 17 órakor kerül sor. 

A részletes program a következő számban,

az ujkigyos.hu-n és a Facebook-on lesz megtekinthető.

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

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

ANYAKÖNYVI HÍREK
SzületéSek:

Oláh Bence, Békéscsaba, 2016. július 2., édesanyja: Lőrinczi 
Anna, édesapja: Oláh Imre.
Körtvélyesi Noémi, Turnhout (Belgium), 2016. július 8., 
édesanyja: Lőrincsik Anikó, édesapja: Körtvélyesi Zsolt.
Domokos Nikolett, Békéscsaba, 2016. július 11., édesanyja: 
Baráth Rozália, édesapja: Domokos János.
Szabó Bence, Békéscsaba, 2016. július 12., édesanyja: Gyuricza 
Tímea, édesapja: Szabó Ferenc.
Bajka Kristóf, Békéscsaba, 2016. július 21., édesanyja: Bántó 
Kinga Johanna, édesapja: Bajka Barnabás.
Oláh Luca, Békéscsaba, 2016. július 23., édesanyja: Sziveri 
Enikő, édesapja: Oláh László.
Hrobár Noel, Békéscsaba, 2016. július 28., édesanyja: 
Muntyán Tímea, édesapja: Hrobár László

HázaSSágkötéSek:
Házasságkötés időpontja: 2016. július 15., menyasz-
szony: Katona Nóra újkígyósi lakos, vőlegény: Elekes Lajos 
újkígyósi lakos.
Házasságkötés időpontja: 2016. július 23., menyasszony: 
Gál Kitti újkígyósi lakos, vőlegény: Böőr Krisztián debreceni 
lakos.
Házasságkötés időpontja: 2016. július 29., menyasz-
szony: Lévai Dóra újkígyósi lakos, vőlegény: Hürkecz Illés 
szabadkígyósi lakos.
Házasságkötés időpontja: 2016. július 29., menyasszony: 
Kiss Mariann budapesti lakos, vőlegény: dr. Tomán Zoltán 
békéscsabai lakos.
Házasságkötés időpontja: 2016. július 30., menyasszony: 
Rajeczki Anett Ibolya újkígyósi lakos, vőlegény: Csatlós Sándor 
újkígyósi lakos.

Felhívás
A régi Mozi épület felújítása,  

a Cz. Kiss Rendezvényház  
hivatalos avató ünnepsége kapcsán  

kérnénk a tisztelt lakosságot,  
hogy akinek képi anyag (fénykép)  

vagy bármilyen tárgyi anyag van  birtokában,  
legyen szíves behozni a művelődési házba  

fotózás vagy fénymásolás céljából.  
Segítségüket előre is köszönjük:  

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár


