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Meghívó
„Holtig a hűségtől nem szabadulsz…”

2016. október 23.
Újkígyós Város Önkormányzata,  

a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár,  
a Cz. Kiss Rendezvényház, valamint az  

„Újkígyósért” Közalapítvány tisztelettel meghívja 
Önt, kedves családját, barátait és ismerőseit 

az 1956-os forradalom  
és szabadságharc

emléke előtt tisztelgő városi megemlékezésre.

PROGRAM

október 23. (vasárnap)

1000 Ünnepi szentmise a Szűz Mária Szent      
       Neve katolikus templomban
1100 Ünnepi megemlékezés a művelődési házban

Köszöntőt mond:
Szebellédi Zoltán,  

Újkígyós polgármestere

Ünnepi szónoklatot tart:
Hölvényi György,  

európai parlamenti képviselő

Ünnepi műsor az  
Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola  

7. b osztályos tanulóinak előadásában  
Születtem Magyarországon… címmel.

Felkészítő tanár: Nagyné Kovács Valéria 
Az énekeket betanította: Zubán Károlyné

Az „Újkígyósért” Közalapítvány ösztöndíjainak át-
adása.

A díjakat átadja:  
Harangozó Imre, a közalapítvány elnöke

Az ünnepség után az ’56-os emléktábla megko-
szorúzása

Helyszín: Gazdakör székháza

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

A szeptemberi számban már beszámoltunk Makoviczki 
Ákos Tisza-tavi Vágtán aratott sikeréről, amellyel kivívta a 
Nemzeti Vágta Kishuszár Futamán való indulás jogát. Nagy 
örömünkre szolgál ezúton is tudatni Önökkel, hogy Ákos 
szeptember 18-án a Hősök terén Fáni nevű pónijával meg-
nyerte a versenyt!
Ákos életének már kisgyermekkora óta része a lovak és a 
versenyzés iránti rajongás. Jelenleg az Alagi Zsokéiskola 
tanulója, többszörös korosztályos megyei bajnok, emellett 
számos nemzetközi sikert ért már el fiatal kora ellenére. A 
Kincsem Parkban már a felnőttek között is versenyez, szép 
eredményekkel. Felkészítésében nagy szerepet vállalt édes-
apja, Makoviczki Zoltán, valamint edzője, Csupor Ferenc a 
lovas iskola részéről.
Fánival az idei volt az utolsó közös, és valószínűleg a legem-
lékezetesebb vágtájuk, ugyanis jövőre már a felnőtt korosz-
tályban bizonyíthat.
Szeretettel gratulálunk Ákosnak a győzelemhez, kívánunk 
neki további sikereket és jó egészséget!

Makoviczki Ákos 
(Fotó: Lehóczky Péter)

Újkígyósi győztes  
a Kishuszár vágtán
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Nagy sikerrel zárult az első Megyenap
A Békés Megyei Önkormányzat első alkalommal szervezett Me-
gyenapot, amelyre szerte a megyéből érkeztek résztvevők és érdek-
lődők, de még határainkon túlról is köszönthettünk látogatókat, 
hiszen a rendezvény díszvendége Székelyföld volt. Az óriási ér-
deklődést jelezte, hogy a békéscsabai főtér zsúfolásig megtelt, egész 
nap hömpölygött a tömeg a sátrak, faházak között.
A nap szlogenjéhez – Hagyomány, érték, közösség – hűen meg-
jelentek a nap során mindazon kézműves hagyományok, ame-
lyek jellemzőek a megyére, mint a fazekasság, a szövés vagy akár 
a kosárfonás. A Békés Megyei Értéktárban szereplő értékek is 
bemutatkoztak, a hungarikum csabai és gyulai kolbász mellett 
mind a 22 tétellel megismerkedhettek az érdeklődők, legyenek 
azok szellemi, épített vagy gasztronómiai értékek. A rendezvény 
közösségépítő szerepe abban nyilvánult meg, hogy a Megyenapra 
érkezők lehetőséget kaptak a találkozásra, a kapcsolatok építésére, 
erősítésére, egy színes programokkal teli napon való részvételre.
A rendezvény egy színes, zenés felvonulással vette kezdetét: a „kis-
dobos” vezette menetet hagyományőrzők, óriásbáb, nemzetiségek, 
magyar nemesi ruhába öltözött lányok színesítették. A felvonulás 
ütemét a Tótkomlósi Fúvószenekar diktálta. 
Az ünnepélyes megnyitóban Zalai Mihály, a Békés Megyei Ön-
kormányzat Közgyűlésének elnöke kiemelte: fontos tudatosítani 
az emberekben azt, hogy itt, Békés megyében, a Kárpát-medence 
szívében milyen fontos értékek vannak, legyünk erre büszkék, aho-
gyan arra is, hogy mi, Békés megyeiek összetartozunk. Domokos 
László, az Állami Számvevőszék elnöke, a rendezvény fővédnöke 
elmondta, hogy a Megyenap hozzájárul ahhoz, hogy Békés me-
gye fejlődjön, bemutassa értékeit, ezen felül pedig - a szórakozáson 
keresztül - a közösség összetartson. Szakáli István Loránd, a Föld-
művelésügyi Minisztérium agrárfejlesztésért és hungarikumokért 
felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta: Békés megye az a hely, 
ahol sok-sok érték van, és ezek az értékek is összekötik a magyar-
ságot határon innen és túl.
A Megyenap délelőttjén a színpadon a Békés megyei nemze-
tiségek mutatkoztak be, zene, tánc, ének, vers követte egymást a 
németek, romák, szlovákok, románok, szerbek tolmácsolásában. 
Délben a Békéscsabai Napsugár Bábszínház Rongy Elekről me-
sélt a gyerekeknek, majd ünnepélyes esemény következett: érték-

tár okleveleket vettek át azok a polgármesterek, akik településén 
létrejött már helyi értéktár, amelyik érték pedig bekerült a megyei 
értéktárba, azt díszoklevéllel ismerte el a megyei értéktár bizottság.
Délután a megye kulturális értékei kerültek színpadra, táncos, 
zenés produkciók váltották egymást, majd a Szomszédnéni Pro-
dukciós Iroda standup comedivel szórakoztatta – nem kis sikerrel 
– a közönséget. A vidám vendégsereget zárásként a Balassi Tánc-
együttes táncháza várta, kicsik és nagyok követték ifjabb Mlinár 
Pál utasításait, és próbálták a frissen tanult tánclépéseket minél 
tökéletesebben produkálni.
Mindeközben Békés megye legnagyobb kézműves vására és kis-
termelői piaca vonultatta fel a megye értékeit, melyek között a kéz-
zel készített használati és dísztárgyak, szőttesek, faragott eszközök, 
szappan, kosarak mellett gasztronómiai finomságok, méz, lekvár, 
pálinka, sajt, kolbász, illatos fűszerek, szörpök is megtalálhatók 
voltak. Aki pedig városnézésre vágyott, azt nóniusz fogatok vitték 
körbe Békéscsaba belvárosában.
A gyerekek egy jókora sátorban érezhették jól magukat, ahol kéz-
műves foglalkozások, különböző játékok várták őket, és polgár-
mesterektől hallgattak mesét. A sátor mellett ugrálóvár, kosárhinta 
és sok-sok léggömb várta őket, ezzel téve teljessé a Megyenapot.

A nap szlogenje: Hagyomány, érték, közösség
(Fotó: Zentai Péter)

gyomaendrődön ülésezett a megyei közgyűlés

Békés Megye Önkormányzatának hírei

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése soron következő 
ülését Gyomaendrődön tartotta. A megyegyűlés zárt üléssel kez-
dődött, a képviselők a „Polgárokért” és a „Békés Megyéért” kitün-
tető díjakról döntöttek, melyeket az októberi ünnepi ülésen vehet-
nek át a kitüntetettek.
Az ülés nyilvános részében tájékoztatót tartott a Békés Megyei 
Polgárőrök Szövetsége a 2015. évi munkájáról. A képviselő-testü-
let tagjai valamennyien elismeréssel szóltak a polgárőrök munká-
járól, és megköszönték erőfeszítéseiket. Dr. Kulcsár László elnök a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatóságának 
múlt évi munkájáról adott tájékoztatást. Békés megye közútháló-
zatának állapotáról, a megyei közúthálózatot érintő fejlesztési ága-
zati tervekről, azok megvalósításának ütemezéséről, a folyamat-
ban lévő fejlesztések megvalósításának helyzetéről Virág Mihály, 

a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságának 
igazgatója informálta a képviselőket. A hozzászólások azt jelezték, 
hogy a megyében több olyan útszakasz is van, amelynek az álla-
pota kifogásolható, több évtizedes elmaradás az, amit pótolni kell. 
2010 óta, ha nagyon lassú ütemben, de csökken a rossz, nehezen 
járható utak száma, és növekszik a megfelelő minőségű, jó utaké. 
Kiderült: fordulóponthoz érkeztünk, az utóbbi időben több olyan 
program is elindult, ami javíthat a kedvezőtlen helyzeten. A Békés 
Megyei Önkormányzat által kezelt TOP (Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program) keretében 27 kilométernyi út újul 
meg, ez a pályázat már nyert, állami forrásból pedig több mint 
4 milliárd forint fordítható útfelújításra. Jól áll az M44-es ügye, 
hamarosan több szakaszon a munkálatok is elindulnak.
Napirendre került a költségvetés is, az idei első félévi teljesítést és 
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a 2016. évi rendelet módosítását fogadták el a képviselők. Majd a Bursa 
Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2017. évi 
pályázati fordulójához való csatlakozásról döntött a megyegyűlés. 
Megtárgyalták a képviselők az Integrált Területi Program (ITP) mó-
dosítására vonatkozó javaslatot. Hét járást érintő lehatárolásról dön-
töttek a képviselők, amelyet csak az adott járás használhat fel, ezt az 
előterjesztést egyhangúan támogatta a testület. Több települési polgár-
mester is megjelent a megyegyűlésen, akik szerettek volna hozzászólni 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz, viszont erre a 
jelenleg érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzat értelmé-
ben nem volt lehetőség. Varga Zoltán szocialista képviselő az SZMSZ 
módosítását javasolta, azonban dr. Horváth Mihály aljegyző közölte, 
hogy az nem szabályos és törvénysértő, így a többség nem szavazta 
meg, emiatt az ülésen nem kaphattak szót a polgármesterek.  Zalai 
Mihály, a közgyűlés elnöke felajánlotta a személyes konzultáció lehe-
tőségét, azt kérte a megjelent polgármesterektől, keressék fel a megye-
házán, és egyeztessenek személyesen akár egyénileg, akár csoportosan. 
Ugyanakkor a közgyűlés utáni beszélgetés lehetőségét is felajánlotta, 
amivel végül nem kívántak élni a jelenlévő polgármesterek.
A közgyűlés utolsó napirendjeként Toldi Balázs, Gyomaendrőd pol-
gármestere a TOP keretében benyújtott pályázataikat ismertette, ame-
lyekről Ruck Márton, a Területfejlesztési Bizottság elnöke és Zalai Mi-
hály közgyűlési elnök is elismerően szólt.

Zsigovics Mihály 2016. szeptember 20-án ünnepelte a 95. szüle-
tésnapját. Szebellédi Zoltán polgármester emléklappal köszön-
tötte. Ezúton kívánunk további jó egészséget Misi bácsinak!

Békés Megyei Önkormányzat: Zalai Mihály elnök, dr. Horváth Mihály 
aljegyző, Takács Ferenc képviselő

(Fotó: Zentai Péter)

hIRDeTMÉNY
Újkígyós Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez, így PÁLYÁZATOT 
ír ki felsőoktatási (nappali) tanulmányokat folytató hallgatók 
(„A” típusú pályázat), valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó (B” típusú pályázat)  fiatalok számára.
A részletes pályázati kiírás és pályázati űrlap letölthető a 
www.emet.gov.hu honlapról (EPER-Bursa belépési pontok, 
pályázói belépési pont).  
A honlapról letöltött formanyomtatványt kitöltve, kinyomtat-
va az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal 6-os irodájába 
kell benyújtani ügyfélfogadási időben a család jövedelméről 
szóló igazolásokkal, nyilatkozatokkal és a hallgatói jogviszony-
igazolással együtt. A pályázatban az egy lakcímen bejelentett 
családtagok jövedelmét pontosan kell szerepeltetni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 8.
Nem állapítható meg ösztöndíj a pályázónak, ha: 
•	 valamely együtt élő családtagja munkanélküli, semmilyen 

jövedelemmel nem rendelkezik, és legalább háromhavi 
Foglalkoztatási Osztállyal való együttműködésről szóló 
igazolást nem csatolja,

•	 3 évnél fiatalabb gépjármű van a család bármely tagjának 
tulajdonában (erről írásban nyilatkozni kell, ill. forgalmi en-
gedélyt csatolni),

•	 a család minden tagját figyelembe véve 20 hektárt megha-
ladja a tulajdonban lévő földterület,

•	  a kérelmező családja által nem életvitelszerűen lakott, a csa-
lád bármely tagjának tulajdonában lévő ingatlan tulajdon 
(az öröklés útján szerzett tulajdonjogot kivéve),

•	 a család egy főre eső jövedelme meghaladja a 99 720 
forintot.

A pályázathoz kötelező mellékelni az elbírálás alapját képező 
alábbi igazolásokat, nyilatkozatokat:
A pályázó és a vele egy háztartásban, egy lakcímen élők 
•	 munkaviszonyából, tagsági viszonyából, mezőgazdasági ős-

termelői tevékenységéből, egyéni vállalkozásából származó 
jövedelem esetén a NAV által kiállított, a kérelem benyúj-
tását megelőző évi jövedelemről készült jövedelemigazolás,

•	 a pályázat benyújtását megelőző utolsó 1 havi nettó jö-
vedelemigazolás,

•	 nyugdíj, nyugdíjszerű egyéb ellátások, egyéb rendszeres 
jövedelmek igazolására a kérelem benyújtását megelő-
ző éves nyugdíjösszesítő, illetve ezen összeget igazoló 
bankszámlakivonat másolata,

•	 Magyar Államkincstár által folyósított rendszeres pénzel-
látás (pl. GYET, GYED, GYES, iskoláztatási támogatás, 
stb.) összegét igazoló bankszámlakivonat másolata,

•	 alkalmi munkából vagy egyszerűsített foglalkoztatásból 
származó jövedelemről, gyermektartási díjról nyilatkozat,

•	 havonta megkapott ösztöndíj összegéről szóló nyilatkozat,
•	 Békéscsabai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának iga-

zolását a munkanélküli regisztrálásáról,
•	 iskolalátogatási, hallgatói jogviszony-igazolás.

Amennyiben az előző évi nettó jövedelemhez képest az adott 
évben az egy főre eső nettó jövedelem több mint 50%-kal 
csökkent, abban az esetben a bevételkiesést alátámasztó doku-
mentumok becsatolása mellett, egyéni elbírálás alapján dönt a 
képviselő-testület az ösztöndíj odaítéléséről.

Szebellédi Zoltán polgármester



4 2016. Október
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

HATÁROZATOK
Tervezik a zárda épület felújítását

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az augusztus 17-én meg-
tartott ülésén öt igen és három nem 
szavazattal fejezte ki azon szándékát, 
hogy a Magyarország 2016. évi köz-
ponti költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 8. Adósságkon-
szolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támo-
gatása jogcím tekintetében megjelent 
támogatása keretében elnyert forrást el-
sősorban az Újkígyós, Iskola u. 7. szám 
alatti egykori zárdaépület felújítására és 
kulturális feladatellátásba történő bevo-
nására kívánja felhasználni. A testület 
megbízta a polgármestert – a pályázatba 
történő bevonás érdekében –  az épület 
tulajdonjogának megszerzésére irányu-
ló tárgyalások lefolytatásával és a tulaj-
donba vétellel kapcsolatos intézkedések 
megtételével, oly módon, hogy a vétel-
árat 10 000 000 Ft + ÁFA összegben 
határozza meg. Kéri a tulajdonostól a 
vételár 36 hónapi, havonta egyenlő rész-
letben történő kifizetését, azzal, hogy a 
tulajdonjog földhivatali bejegyzését a 
Szűz Mária Szent Neve Plébánia a szer-
ződés aláírásával biztosítsa. A 2016. évi 
költségvetésben az ebben az évben ese-
dékes összeget a hulladékszállítási köz-
szolgáltatás feladatára biztosított forrás 
átcsoportosításával biztosítja. 

Módosították a korábbi határozatot
Az augusztus 29-i képviselő-testüle-
ti ülésen hét igen szavazattal az alábbi 
döntést hozták a képviselők:
1. Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 100/2016. (VII. 18.) 
számú határozatának 1. pontját az aláb-
biak szerint módosítja: „Újkígyós Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016. augusztus 31. napjával a 066010 
zöldfelület-kezelési kormányzati funk-
ción 1 fő, míg a 066020 város és köz-
séggazdálkodási egyéb szolgáltatások 
kormányzati funkción 6 fő létszám-
csökkentésről dönt.”
2. Megállapítja, hogy a létszámcsökken-
téssel érintett álláshelyen foglalkoztatott 
– jogviszonyban vagy munkaviszony-
ban töltött idejének megszakítás nélkü-
li – foglalkoztatására települési önkor-
mányzat által alapított más költségvetési 
szervnél, az előreláthatólag megüresedő 

álláshelyeken vagy a tervezett új álláshe-
lyeken szervezeti változás, feladatátadás 
következtében az önkormányzat fenn-
tartói körén kívüli munkáltatónál nincs 
lehetőség. 
3. Tudomásul veszi, hogy a megszün-
tetetett álláshely legalább öt évig nem 
állítható vissza, kivéve, ha jogszabály-
ból (ide nem értve a települési önkor-
mányzat rendeletét, illetve a társulás 
határozatát) adódó többletfeladatok 
ezt indokolttá teszik.
4. Megállapítja továbbá, hogy saját for-
rásból a jogszabályban meghatározott 
juttatásokat nem képes teljesíteni. 
5. Megbízza a polgármestert a módo-
sított határozat, valamint az álláshely 
létesítése végrehajtásához szükséges 
munkaügyi és költségvetési intézkedé-
sek megtételével azzal, hogy a létszám-
csökkentéshez szükséges források bizto-
sítására nyújtson be támogatási kérelmet 
a Magyar Államkincstárhoz.  
6. Az Újkígyósi Városgazdálkodási és 
Fejlesztési Kft. a Nemzetgazdasági Mi-
nisztériumhoz 4 fő pályakezdő gyakor-
nok (szakmunkás) foglalkoztatásának tá-
mogatására összességében 12 000 000 Ft 
támogatási főösszeggel történő pályázat 
benyújtását elfogadja. 
7. Az Újkígyósi Városgazdálkodási és 
Fejlesztési Kft.-vel az átadott önkor-
mányzati feladatok végrehajtására, az 
átadott eszközökre és átadott forrá-
sok finanszírozási rendszerére irányuló 
feladatellátási megállapodást a határozat 
mellékletének megfelelően elfogadja. 
8. Megbízza a polgármestert, hogy az át-
adott eszközök listáját állapítsa meg, és 
a megállapodás mellékletében rögzítse, 
valamint a megállapodást írja alá. 

Eredményes volt a közbeszerzési eljárás
A közbeszerzési bíráló bizottság által 
elvégzett értékelés és javaslat alapján az 
„Önkormányzati konyha bővítése” tár-
gyú hirdetmény közzététele nélküli köz-
beszerzési eljárást hét igen szavazattal 
eredményesnek nyilvánította a testület.
A Békés-kas Kft. (5600 Békéscsaba, 
Bezerédi utca 1.), a Falkell Kft. (5711 
Gyula, Malom u. 52.) és a Csorvási Épí-
tőmester Bt.-t (5920 Csorvás, Kossuth u. 
9.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. Az 
eljárás eredményeként, az eljárás nyer-
teseként a nettó 32 637 784 Ft összegű 

ellenszolgáltatást tartalmazó Csorvási 
Építőmester Bt.-t (5920 Csorvás, Kos-
suth u. 9.) hirdette ki. 
Megbízza a polgármestert, hogy a leg-
alacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot tevő ajánlattevő-
vel, a Csorvási Építőmester Bt-vel, 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. Nagy Balázs - igen
5. Oláh Timót - igen
6. Tömösi Károly - igen
7. Turovszki Krisztián - igen

Megállapodást kötöttek a Polgárőrséggel
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a település közbiztonságának 
biztosítására irányuló önkormányzati 
feladatellátásban történő közreműködés 
érdekében együttműködési megállapo-
dást kötött a az újkígyósi Polgárőrséggel. 
Felkérte a pénzügyi osztályvezetőt, hogy 
a 2017. évi költségvetés tervezésénél az 
együttműködési megállapodás támoga-
tási összegét vegye figyelembe. A hatá-
rozati javaslatot mind a nyolc képviselő 
elfogadta.

Beszámolt a KLIK az átszervezésről
A szeptember 19-én megtartott ülésen 
nyolc igen szavazattal vették tudomásul 
a képviselők a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Békéscsabai Tan-
kerület vezetőjének az alapfokú oktatás 
átszervezéséről szóló tájékoztatóját. 

Elfogadták a fejlesztési tervet
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete nyolc igen szavazattal elfo-
gadta a vízellátási és szennyvíz-szolgál-
tatási vagyonelemek 2017 – 2031. évre 
vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési 
tervét, melynek forrása a vízellátási és 
szennyvíz-szolgáltatási vagyonelemek 
tekintetében a bérleti díj. Elfogadta, 
hogy a terv készítésénél a rendelkezés-
re álló keretösszegből (évente fizetendő 
bérleti díj) a tervben szereplő összege-
ken felüli rész tartalékkeretként került 
betervezésre. Egyben megbízta a Gyulai 
Közüzemi Nonprofit Kft.-t azzal, hogy 
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HATÁROZATOK
a gördülő fejlesztési tervet a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hi-
vatalhoz 2016. szeptember 30-ig jóvá-
hagyásra nyújtsa be, és a teljes hatósági 
eljárás alatt az ellátásért felelőst képvisel-
je. A megbízás a gördülő fejlesztési terv 
jóváhagyásáig érvényes.

Elfogadták a beszámolót
A 2016. évi költségvetés féléves teljesíté-
séről szóló beszámolót nyolc igen szava-
zattal elfogadták a képviselők.

Lezárták a véleményezési szakaszt
Nyolc igen szavazattal járultak hozzá a 
képviselők az 57/2016. (IV. 18.) számú 
képviselő-testületi határozattal indított 
Településrendezési Eszközök 4. számú 
módosítása partnerségi egyeztetési és a 
véleményezési szakaszának lezárásához 
az alábbiak szerint:
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megismerte a város Te-
lepülésrendezési Eszközére vonatkozó 
4. számú módosítás terveit. A tervezett 
módosítással kapcsolatban a település-
fejlesztési koncepcióról, az integrált te-
lepülésfejlesztési stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendeletben meghatározott, előzetes tá-
jékoztatási szakaszra és véleményezésre 
biztosított határidőn belül a partnerségi 
egyeztetésbe bevontak és az államigaz-
gatási szervek részéről érkezett észre-
vételeket megismerte, az észrevételek 
egyeztetésének eredményét tudomásul 
vette, azokat elfogadja. A fentiek alapján 
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Településrendezési Esz-
közök 4. számú módosítására vonatkozó 
véleményezési és partnerségi egyeztetési 
szakaszt lezárja.

Elfogadták a Településrendezési  
Eszközök módosítását

Egybehangzó nyolc igen szavazattal ha-
tározatok az alábbiakról:
I. Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Településrendezési 
Eszközök jelen határozat II. pontjában 
szereplő módosításaival kapcsolatban 
elfogadja a településfejlesztési koncep-
cióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes településren-

dezési sajátos jogintézményekről szó-
ló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
VI. fejezete alapján előírt partnerségi 
egyeztetés szabályait Újkígyós Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2013. (VII. 23.) önkormányzati ren-
deletében foglaltak szerint.
1. A partnerségi egyeztetésben résztvevő 
érintett partnerek köre: Újkígyós lakos-
sága, az Újkígyóson működő egyházak, 
valamint az Újkígyós Város Önkor-
mányzatnál a véleményezési eljárásokba 
bejelentkezett érdekképviseleti, civil és 
gazdálkodó szervezetek.
II. Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete:
1. hozzájárul a hatályos Településrende-
zési Eszközök 5. számú módosításának 
előkészítéséhez a jelen határozat 1. szá-
mú mellékletében foglalt tartalom figye-
lembe vételével;
2. megállapítja, hogy a Településrende-
zési Eszközök jelen módosítását elindító 
településfejlesztési döntés összhangban 
van Újkígyós város hatályos településfej-
lesztési koncepciójával;
3. előírja, hogy a módosítással a telepü-
lés biológiai aktivitásértéke nem csök-
kenhet.

 Átadták a piac üzemeltetését
A testület egybehangzó nyolc igen sza-
vazattal döntött arról, hogy 2016. ok-
tóber 1. napjától az Újkígyós, Gyulai út 
655 hrsz. alatt lévő piacot üzemeltetésbe 
adja Bánszki Dávid egyéni vállalkozónak, 
és megbízza a polgármestert a szerződés 
aláírásával és az üzemeltetés átadásával 
kapcsolatos intézkedések megtételével. 

Csatlakozási szándékról döntöttek
Újkígyós város csatlakozni kíván a 
BURSA Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. 
évi fordulójához, mely javaslatra mind a 
nyolc képviselő igennel voksolt.

Határoztak a térítésmentes használatról
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete egyhangú nyolc igen sza-
vazattal döntött arról, hogy az Újkígyós, 
Petőfi u. 44. szám alatt lévő Civilházat a 
civil szervezetek, sportegyesületek részé-
re térítésmentes használatba adja.
Döntöttek a hulladéklerakó kialakításáról

A képviselő-testület a nem veszélyes 
inert hulladékok begyűjtésére, előkezelé-

sére és hasznosítására szolgáló lerakóhe-
lyet kíván kialakítani a 036/4 hrsz. alatt 
lévő ingatlan területén. Mind a nyolc 
képviselő igennel voksolt a javaslatra.

Módosították az üzemeltetési szabályzatot
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Gyulai úti szabad-
időpark Üzemeltetési Szabályzatát 
nyolc igen szavazattal módosította. A 
szabadidőpark területén a napijegyes 
horgásztatást 2016. október 1. napjá-
tól kezdődően kívánja megvalósítani, a 
halgazdálkodási terv elkészítéséhez és 
a 2016. évi haltelepítéshez 300 000 Ft 
forrást biztosít a 2016. évi költségvetés 
terhére.

Lejárt határidejű  
határozatokról szóló jelentések

Nyolc igen szavazattal döntött a testület 
az alábbiakról:
1. a 147/2015. (XII. 14.), 90/2016. (VI. 20.), 
92/2016. (VI. 20.), 98/2016. (VII. 18.), 
99/2016. (VII. 18.), 100/2016. (VII. 18.), 
102/2016. (VII. 18.), 103/2016. (VII. 18.), 
104/2016. (VII. 18.), 105/2016. (VII. 18.), 
106/2016. (VII. 18.), 107/2016. (VII. 18.), 
108/2016. (VII. 26.), 112/2016. (VII. 26.), 
113/2016. (VII. 26.), 114/2016. (VII. 26.),  
115/2016. (VIII. 17.), 116/2016. (VIII. 29.), 
117/2016. (VIII. 29.), 119/2016. (VIII. 29.), 
120/2016. (VIII. 29.) számú önkormányza-
ti határozatok végrehajtásáról szóló jelen-
tést elfogadja.
2. a 47/2014. (IV. 28.) számú határozat 
végrehajtásának határidejét 2016. de-
cember 31-ig meghosszabbítja. 
3. a 87/2016. (VI. 20.) számú határozat 
végrehajtásának határidejét 2016. októ-
ber 30-ig meghosszabbítja.

Benyújtják a támogatási igényt
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a szeptember 29-én meg-
tartott ülésén egybehangzó hét igen 
szavazattal döntött arról, hogy a megyei 
önkormányzatok rendkívüli támoga-
tására és a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatására 
szolgáló kiegészítő támogatás a Ma-
gyarország 2016. évi központi költség-
vetésről szóló 2015. évi C. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény), 
3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont 
alapján igényelhető támogatásra támo-
gatási igényét benyújtja.
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Rendőrségi ajánlás a mikrocenzus,  
más néven népesség-összeírás időszakára

A mikrocenzus egy népesség-összeírás, 
amely két népszámlálás között követi nyo-
mon a társadalmi folyamatokat mintavé-
teles felméréssel. Az idei mikrocenzusra 
2016. október 1. és november 8. között 
került sor.
Az összeírást az ország 2148 telepü-
lésén mintegy 440 ezer címen végzik el, 
ez a magyar háztartások 10%-át jelenti. A 
mikrocenzust törvény rendeli el, a mintába 
került lakásokban lakóknak kötelező vála-
szolni az alapkérdőívekre, amelyek a lakás 
és a személyi kérdőív. A mikrocenzus alap-
kérdőíveihez kiegészítő felvételek kapcso-
lódnak a következő témákban: a társada-
lom rétegződése, a foglalkozások presztízse, 
véleményünk saját jóllétünkről, az egész-
ségproblémából fakadó akadályozottság, 
valamint a nemzetközi vándorlás.
A mikrocenzus adatfelvétele két szakaszban 
történik, az időszak elején interneten keresz-
tül önállóan lehet kitölteni a kérdőíveket, ezt 
követően pedig számlálóbiztosok végzik az 
összeírást laptopok és tabletek segítségével.

Internetes önkitöltési időszak:
2016. október 1–9.
Összeírási időszak:

2016. október 10. – november 8.

Miről ismerhető fel a számlálóbiztos? 
Magyarország területén 2016. október 10. 
és november 8. közötti időben a mintába 

került címeket számlálóbiztos keresi fel.
A számlálóbiztos magát számlálóbiztosi 
igazolvánnyal igazolja, amelyen szerepel a 
neve és az azonosítószáma. 
A számlálóbiztosi igazolvány kizárólag a 

számlálóbiztos személyazonosságát igazoló 
fényképes igazolvánnyal (személyi igazol-
vány, jogosítvány, útlevél) együtt érvényes.
A számlálóbiztosok személyét a Központi 
Statisztikai Hivatal 06-80-200-014 ingye-
nesen hívható, zöld számán ellenőrizhetik le.
További információ található a mikro- 
cenzusról az alábbi oldalon:
http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/
Kérjük minden esetben győződjön meg a 
számlálóbiztos személyazonosságáról!

Óvakodjunk a trükkös csalóktól
A bűnözők ebben az időszakban sem pi-
hennek, kihasználhatják ezt a lehetőséget 
arra, hogy törvénytelen úton pénzhez, érté-
kekhez jussanak. Módszerük lehet például, 
hogy számlálóbiztosnak kiadva magukat 
kihasználják az emberek jóhiszeműségét, 
gyanakvásának hiányát, és figyelmüket el-
terelve, otthonaikba könnyű szerrel bejutva 
tőlük különböző értékeket (pl.: ékszereket, 
készpénzt) tulajdoníthatnak el.
Rendőrségi tapasztalat, hogy a lopás tényét 
legtöbbször csak később észlelik a sértettek. 
Előfordulhat viszont, hogy a kiszemelt ál-
dozat már azonnal észleli a lopást, de FEL-
HÍVJUK A FIGYELMET, hogy ellenállni 
csak az adott helyzet mérlegelésével szabad, 
mert az addig „csak” megtévesztésre, figye-
lemelterelésre koncentráló elkövető a zsák-
mány megszerzése érdekében akár a testi 
épséget veszélyeztető magatartást is tanúsít-
hat, erőszakot alkalmazhat. Célszerű mások 
(szomszédok, járókelők) segítségét kérni.

Mi jellemző a trükkösen elkövetett 
lopásra, illetve csalásra?

Az elkövetőkre jellemző, hogy küllemük 
ápolt, rendezett, modoruk megnyerő, ha-
tározott fellépésükkel beférkőzhetnek az 
emberek bizalmába. Sokféle hihető, élet-
szerű történetbe, legendákba szövik bele a 
valójában megtévesztő és mindig haszon-
szerzésre irányuló mondandójukat.
A népesség-összeírás során „hivatalos 
személy”-nek kiadva magukat járhatnak 
házról házra, majd miután bebocsátást 
nyernek a lakásba vagy házba, az alkalmas 
pillanatban elemelhetik az értékeket.

Bárhol felbukkanhatnak  
az ország területén!

A bűnelkövetők feladatmegosztása kifi-
nomult, modern hírközlési eszközökkel 

kommunikálnak, és sorozatban követhet-
nek el hasonló bűncselekményeket.
Kérjük, hogy bűncselekmény esetén a ké-
sőbbi felderítés érdekében a lehető legtöbb 
adatot adják számunkra az elkövetőkről, 
az általuk használt gépjárműről.

Az internet veszélyei
Az internetes önkitöltésre 2016. október 
1-9. között került sor. Felhívjuk a figyel-
met, hogy a mikrocenzus kérdőívek on-
line kitöltése csak a www.mikrocenzus.hu 
oldalon, kizárólag a háztartás címére le-
vélben kézbesített egyedi „azonosító” és 
„jelszó” segítségével történhet.
A kérdőívek nem kérdeznek nevet, kész-
pénz vagy banki megtakarításra vonat-
kozó adatokat.

Hogyan előzhetjük meg a bajt?
Annak érdekében, hogy ne váljanak trük-
kös lopás vagy csalás áldozatává, készül-
jenek fel a számlálóbiztosok fogadására, 
akiknek érkezéséről a címen hagyott ér-
tesítőn megadott elérhetőségen is tájéko-
zódhatnak. 
A mikrocenzus során a személyes okira-
taikat a számlálóbiztosok nem kérhetik 
el, ők viszont hitelt érdemlően, okmánya-
ikkal tudják magukat igazolni.

Ha idegent engednek be otthonukba, 
soha ne hagyják felügyelet nélkül!

A számlálóbiztosok érkezése kiszámít-
ható, de mint arra felhívtuk a figyelmet, 
ebben az időszakban megjelenhetnek a 
trükkös csalók is.
Az áldozattá válás elkerülése érdekében 
értékeit (ékszerek, készpénz, takarékbe-
tétkönyv, bankkártya, stb.) kezelje a sze-
mélyes okmányaitól (személyi igazol-
vány, lakcímkártya, útlevél, jogosítvány, 
TAJ kártya, adó kártya, stb.) külön!   

Mi a teendő a bajban?
Azonnal értesítse a rendőrséget az ingyene-
sen hívható 107-es, vagy a 112-es segélyhí-
vószámokon, vagy korábbi bűncselekmény-
re utaló adat esetén névtelenül hívhatja a 
rendőrség által működtetett Telefontanú 
ingyenes számát is: 06-80-555-111!
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűn-
ügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztály
5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3., 5601  
Pf.: 124; telefon: 66/523-700, Fax: 66/523-701;  
e-mail: bekesmrfk@bekes.police.hu
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Ötletládánkba érkezett két levél. Köszönjük a levelek író-
inak, hogy aláírták azokat. A leveleket és az azokra adott 
válaszokat az alábbiakban közöljük:

Tisztelt Önkormányzat!
Jó lenne, ha a könyvtár klimatizálását valamilyen módon 
meg lehetne oldani, mert a nagy meleg miatt lehetetlen a 
könyvtárban tartózkodni.

Tisztelt Levélíró!
Köszönjük a boltban lévő ötletládában elhelyezett véle-
ménynyilvánítását.
A könyvtáron elvégzett energetikai beruházás eredmé-
nyeként azt reméljük, hogy a falak, illetve födém szige-
telése által jelentősen jobb a helyzet mind nyáron, mind 
télen az épület hőtechnikai vonatkozásában, de tudjuk, 
hogy a nagy méretű nyílászárók miatt nyáron mégis na-
gyon felmelegszik a légtér. Ezen sokat segíthetne valóban 
az épület klimatizálása, amely azonban pont az említett 
adottságokból kifolyólag jelentős összegű beruházást 
igényelne. Egyelőre ezt csak pályázati forrás bevonásá-
val tartjuk elképzelhetőnek. Ennek lehetőségét folyama-
tosan keressük. Bízunk abban, hogy a közeljövőben lesz 
alkalmas pályázati lehetőség a könyvtár klimatizálásának, 
esetleg az energiaellátás racionalizálása szempontjából 
fontos napelemek elhelyezésének megoldására.
Még egyszer köszönjük a figyelemfelhívást!

Tisztelt Polgármester!
Szépül, fejlődik a város, de nincs munkahely, egyre szegé-
nyebb az emberek egy része. Aki tehetősebb, nem tesz ez 
ellen semmit. Lásd Simonka György képviselőt, aki egy-
szer sem szólalt fel az emberek érdekeiért. Hiszen ő maga 
is jól érzi, hogy a semmiből szép eredményeket ért el...  
A városért mit tesz?! Semmit! Éli világát. Nem hallottam 
olyat, hogy jótékony lenne, egy havi díjából az iskola ja-
vára egy fedett biciklitárolót építene például. 

Tisztelt Levélíró!
Köszönjük a boltban lévő ötletládában elhelyezett véle-
ménynyilvánítását.
Az Ön által leírtakat két témakörre tudom bontani: mun-
kahelyek kérdése, illetve Simonka György országgyűlési 
képviselő munkája, adományozói szerepe.
A munkahelyek kérdésében. Azt Ön is nyilván látja, hogy 
kettős helyzet áll fenn a kérdésben. Egyrészt valóban van-
nak, akiknek nincs munkájuk, ezért egy részük kénytelen 
máshol munkát keresni. A vállalkozók, foglalkoztatók ol-
daláról viszont olyan jelzések is érkeznek, hogy nincs elég 
szakképzett, de legalább motivált munkaerő (aki szívesen 
megtanulná a szakma fogásait egy adott munkahely ked-
véért). 
Én magam is, amikor arról tárgyalok, hogy hogyan tud-
nánk elősegíteni termelő vállalkozás idetelepülését, az 
első kérdések között van, hogy van-e elegendő szakkép-
zett vagy legalább motivált munkaerő. Természetesen 
azon kell dolgoznunk mindannyiunknak - akik tehetnek 

ebben a kérdésben bármit is -, hogy több munkahely le-
gyen, hiszen ezáltal tudjuk megteremteni annak a lehető-
ségét, hogy térségünk és benne Újkígyós ne néptelened-
jen el. 
Ami az Önkormányzaton múlik, igyekszünk minden le-
hetőséget megragadni - olykor talán a megszokottól na-
gyobb kockázatot is vállalva - , hogy egy ilyen pozitív 
folyamatot elősegítsünk. Egyik ilyen - nem is sikertelen 
- törekvésünk, hogy minden pályázati forrást igyekszünk 
megragadni, amely a település infrastruktúrájának fej-
lesztéséhez, a mi feladatkörünkbe tartozó szolgáltatások 
korszerűsítéséhez hozzájárul, hogy megfelelő környeze-
tet teremtsünk vagy tartsunk fönn az „itt léthez”. Olyan 
beruházásokat is szorgalmazunk, amelyek közvetlenül is 
hozzájárulhatnak helyi vagy más vállalkozások újkígyósi 
működéséhez.
Például pályázatot nyújtottunk be a Tormási úti telep-
hely korszerűsítésére, megvásároltuk a volt József-majort, 
amely fejlesztésére szintén pályázatot nyújtottunk be, ez-
által lehetőséget teremtve új munkahelyek létrejöttéhez. 
Átalakítottuk az önkormányzat vállalkozását, hogy a te-
vékenységbővítéssel új szolgáltatások, de új munkahelyek 
is jöhessenek létre. 
Megalkottuk Újkígyós Város Turisztikai Stratégiáját, an-
nak megvalósításának elősegítésére turisztikai referenst 
alkalmazunk. Nem gondoljuk, hogy ez lesz Újkígyóson a 
húzó gazdasági ágazat, de amit ki lehet hozni ebből, azt 
szeretnénk megtenni, ezáltal is néhány család megélheté-
sét vagy jövedelem kiegészítését elősegítve. 
Megalapozott a reményünk, hogy a zárda megvásárlásá-
val és felújításával (pályázati forrásból) újabb közösségi 
funkciók, de újabb munkahelyek is jöhetnek létre. 
Összefoglalva, minden lehetséges módon arra törekszünk, 
hogy Újkígyós jövőjét minden tekintetben eredményesen 
szolgáljuk.
Ami Simonka György országgyűlési képviselő úr mun-
káját, újkígyósi adományozói szerepét illeti: Simonka 
György családjával itt él Újkígyóson, alapvető képviselői 
tevékenysége azonban jelenleg nem erre a térségre irá-
nyul, mondhatni nem ez a feladata. Nem pontos hason-
lattal kifejezve, vannak más újkígyósi lakosok is, akik egy 
közeli vagy távolabbi városban működő vállalkozásnak 
vagy szervezetnek a vezetői. Örülünk, ha bekapcsolódnak 
a helyi ügyek segítésébe, erre igyekszünk őket ösztönözni 
is, de számon kérni tőlük ezt nem tudjuk. Volt rá eset, 
hogy képviselő úr azt kérésünkre vagy anélkül egyéb-
ként megtette, pl. ő is azon adományozók közé tartozik, 
akinek köszönhetjük a Wenckheim park kandelábereit. 
Amíg pedig abba a választási körzetbe tartoztunk, amely-
nek ő volt a képviselője, amikor kértük és tehette, jelen 
volt az „életünkben”, és bízom benne, hogy törekvéseink 
sikerességét figyelemmel kísérte és segítette.

Bízom benne, hogy a felvetett kérdésekre, felvetésekre el-
fogadható választ tudtam adni!

Szebellédi Zoltán

Ötletláda
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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:

Fadgyas Nándor (3000 g, 54 cm), 2016. szeptember 10., édes-
anyja: Lőrincsik Renáta, édesapja: Fadgyas János, inkei lakosok.
Czeglédi Flóra, Budapest, 2016. szeptember 21., édesanyja: Pet-
rovszki Melinda, édesapja: Czeglédi Tamás, budapesti lakosok.
Pócsik Zalán Noel (3280 g, 48 cm), Békéscsaba, 2016. szep-
tember 26., édesanyja: Kótai Erika, édesapja: Pócsik Zsolt, 
újkígyósi lakosok.
Vozár Villő (3700 g, 49 cm), Békéscsaba, 2016. szeptember 
27., édesanyja: Szász Mónika, édesapja: Vozár Pál, újkígyósi 
lakosok.

Kesjár Barbara (3400 g, 51 cm), Békéscsaba, 2016. szeptember 
29., édesanyja: Szőke Anikó, édesapja: Kesjár Attila, újkígyósi 
lakosok.
Balázs Janka (3500 g, 49 cm), Békéscsaba, 2016. szeptember 
30., édesanyja: Galántai Anett, édesapja: Balázs Zoltán, bé-
késcsabai lakosok.

HaláleSetek:
Nagy Ferencné Gedó Katalin, született: 1941. július 8., el-
hunyt: 2016. szeptember 15., volt újkígyósi lakos.
Oláh Péterné Domokos Irén, született: 1937. május 13., el-
hunyt: 2016. szeptember 21., volt újkígyósi lakos.

Kisvárosi Esték 
Újkígyóson

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
Szőke István Atilla

Időkortyolók
című könyvének bemutatójára.

Időpont: 2016. november 7. (hétfő) 18 óra
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház

Közreműködnek: 
Tomanek Gábor színművész

Nagy Erika színművész
Tengelic Énekegyüttes

A bemutató után kínálgatás, koccintgatás,  
kortyolgatás, kóstolgatás!

A belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk!

2016 októberében informatika tanfo-
lyam indul az újkígyósi művelődési 

házban kezdők részére. 

A képzés 35 órás, hetente két alkalom-
mal: hétfőn és csütörtökön 17 órától ter-

vezzük a foglalkozások kezdését.

A résztvevők életkora  
16 és 65 év között lehet.

A tAnfolyAm teljesen ingyenes, 
regisztrációs díjat sem kell fizetni.

Jelentkezni folyamatosan lehet a művelő-
dési házban, a muvhaz@ujkigyos.hu-n 

és a 254-844-es telefonszámon.


