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Újkígyósi tanulókért dolgozik az „Összefogás Újkígyósért” 
Közhasznú Egyesület

A pályaválasztásban segíti az újkígyósi 
tanulókat az „Összefogás Újkígyósért” 
Közhasznú Egyesület. A 14 éves korosz-
tálynak szóló „Összefogás az újkígyósi 
tanulók pályaválasztásáért” elnevezé-
sű programra 1 150 000 forintot nyert 
az egyesület a NEA-KK-16-SZ-0384 
című pályázaton a Nemzeti Együttmű-
ködési Alaptól és az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelőtől.
A program 2016 szeptemberében in-
dult és 2017 márciusában fejeződik 
be. A szakmai pályázat célja a 14 éves 
korosztály számára a továbbtanulá-
si, pályaválasztási tanácsadást segítő 
programok szervezése, valamint az is, 

hogy az oktatásban bekövetkezett vál-
tozásokra ráirányítsuk a figyelmet. 
A programban résztvevő tanulók és szü-
leik csoportos és egyéni pályaválasztási, 
valamint önismereti tréningen, grafoló-
giai tanácsadáson vettek részt. 
Szakmai kirándulás keretében 2016. de-
cemberében ellátogattuk Békéscsabára a 
Fiume Hotel és Étterembe, a rendőrségre 
és a Békéscsabai Jókai Színházba. A ta-
nulók bepillantást nyerhettek a szálloda 
és vendéglátásba, valamint további szak-
mákkal ismerkedhettek meg. December 
12-én a Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary kecskeméti gyárban tettünk 
látogatást. A gyártási folyamatok mellett 

azzal is megismerkedtek, hogy milyen 
végzettséggel, szakmával lehet elhelyez-
kedni a nagy múltú német autógyártó 
cégnél. 
2017. január 21-én pedig Budapest-
re, az Education Nemzetközi Oktatási 
Szakkiállításra látogattunk el. A duális 
képzés fontosságára is felhívták a fi-
gyelmet. Tájékoztatást kaptunk, hogy 
az egyes felsőfokú intézmények, szak-
irányok hogyan épülnek a középiskolai 
tanulmányokra. 
 Nagy Tiborné 
az egyesület elnöke
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Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal 
pályázatot hirdet  

1 fő étteremvezető – felszolgáló munkakör 
betöltésére.

A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű munkaviszony 3 hónap próbaidő 
kikötésével 
Foglalkoztatás jellege: 
Munkaidőkeretben foglalkoztatott heti 40 órás 
munkaidő 
A munkavégzés helye:
Önkormányzati étterem 
5661 Újkígyós, Arany János utca 43.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
•	 étterem szakmai vezetése,
•	 ételek és italok felszolgálása, vendégek igényeinek 

kiszolgálása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény és juttatások megállapítása megállapo-
dás alapján a Munka Törvénykönyvének rendelkezé-
seit figyelembe véve történik.
Pályázati feltételek:
•	 szakirányú végzettség,
•	 középfokú iskolai végzettség,
•	 jogosítvány,
•	 büntetlen előélet,
•	 orvosi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 éttermi vendéglátásban eltöltött idő, 
•	 újkígyósi lakóhely.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz,
•	 bizonyítványok másolata,
•	 erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
Várhatóan 2017. március 1. 
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. február 20.
A pályázatok benyújtásának módja:  
Schríffert Béla élelmezésvezető részére postai úton az 
5661 Újkígyós, Arany János utca 43. vagy elektronikus 
úton a napkozi@ujkigyos.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 25.
Érdeklődni személyesen Schríffert Béla élelmezésve-
zetőnél vagy a 66/256 322 telefonszámon lehet.

Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal 
pályázatot hirdet  

1 fő felszolgáló munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű munkaviszony 3 hónap próbaidő 
kikötésével 
Foglalkoztatás jellege: 
Munkaidőkeretben foglalkoztatott heti 40 órás 
munkaidő 
A munkavégzés helye:
Önkormányzati étterem 
5661 Újkígyós, Arany János utca 43.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Az étterem vendégeinek rendelése alapján ételek és 
italok felszolgálása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény és juttatások megállapítása megállapo-
dás alapján a Munka Törvénykönyvének rendelkezé-
seit figyelembe véve történik.
Pályázati feltételek:
•	 szakirányú végzettség,
•	 jogosítvány,
•	 büntetlen előélet,
•	 orvosi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 éttermi vendéglátásban eltöltött idő,
•	 újkígyósi lakóhely.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz,
•	 bizonyítványok másolata,
•	 erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
Várhatóan 2017. április 1. 
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. február 20.
A pályázatok benyújtásának módja:  
Schríffert Béla élelmezésvezető részére postai úton az 
5661 Újkígyós, Arany János utca 43. vagy elektronikus 
úton a napkozi@ujkigyos.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 25.
Érdeklődni személyesen Schríffert Béla élelmezésve-
zetőnél vagy a 66/256 322 telefonszámon lehet.
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Újkígyósi Közös Önkormányzati  
Hivatal pályázatot hirdet  

1 fő szakács munkakör betöltésére.
A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű munkaviszony 3 hónap pró-
baidő kikötésével 
Foglalkoztatás jellege: 
Munkaidőkeretben foglalkoztatott heti 40 órás 
munkaidő 
A munkavégzés helye:
Önkormányzati étterem 
5661 Újkígyós, Arany János utca 43.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Közétkezetés (gyermekétkeztetés, szociális ét-
keztetés, időskori étkeztetés) és vendéglátói (ét-
termi) étkeztetés konyhai feladatainak ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény és juttatások megállapítása meg-
állapodás alapján a Munka Törvénykönyvének 
rendelkezéseit figyelembe véve történik.
Pályázati feltételek:
•	 szakirányú végzettség,
•	 büntetlen előélet,
•	 orvosi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 diétás szakács végzettség, 
•	 újkígyósi lakóhely.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo-
lások:
•	 szakmai önéletrajz,
•	 bizonyítványok másolata,
•	 erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
Várhatóan 2017. március 1. 
A pályázat benyújtásának határideje:  
2017. február 20.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Schríffert Béla élelmezésvezető részére postai 
úton az 5661 Újkígyós, Arany János utca 43. 
vagy elektronikus úton a napkozi@ujkigyos.hu 
e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje:  
2017. február 25.
Érdeklődni személyesen Schríffert Béla élelme-
zésvezetőnél vagy a 66/256 322 telefonszámon 
lehet.

Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal  
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi 

CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  
pályázatot hirdet Újkígyósi Közös Önkormány-

zati Hivatal Műszaki csoport  
műszaki ügyintéző munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2017. 03. 16 - 2018. 03. 15-ig tartó köz-
szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5661 Újkígyós, Kossuth utca 41. 
Ellátandó feladatok:
Településfejlesztési és -rendezési, településüzemeltetési 
feladatok ellátása, műszaki hatósági feladatok végzése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgá-
lati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság,
•	 cselekvőképesség,
•	 büntetlen előélet,
•	 középiskola/gimnázium,
•	 érvényes vezetői engedély „B” jármű kategóriára.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 technikum, építőipari szakképesítés, 
•	 közbeszerzési tanácsadói végzettség,
•	 önkormányzati, hatósági ügyintézői gyakorlat,
•	 közigazgatási alapvizsga,
•	 újkígyósi lakóhely.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 erkölcsi bizonyítvány,
•	 szakképesítést igazoló okmányok,
•	 fényképes önéletrajz,
•	 hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. március 16. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  
dr. Csatlós László nyújt, a 30/515 9007 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•	 elektronikus úton dr. Csatlós László jegyző részére a 

jegyzo@ujkigyos.hu e-mail címen keresztül,
•	 személyesen: dr. Csatlós László,  

Békés megye, 5661 Újkígyós, Kossuth utca 41.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 6. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•	 www.ujkigyos.hu – 2017. február 3.,
•	 facebook – 2017. február 3.,
•	 önkormányzat hirdetőtábla – 2017. február 3.,
•	 kábel televízió – 2017. február 3.,
•	 Újkígyósi Önkormányzati Értesítő februári száma.
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HATÁROZATOK
Továbbra is együttműködik  

a két önkormányzat
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a január 16-án megtartott ülésén 
kilenc igen szavazattal tudomásul vette az 
Újkígyósi Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat elmúlt időszakban végzett tevékeny-
ségéről szóló tájékoztatást, valamint meg-
erősítette együttműködési szándékát a két 
önkormányzat között.

Felülvizsgálták a megállapodást
A képviselő-testület az Újkígyósi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együtt-
működési megállapodást felülvizsgálta, azt 
nem kívánja módosítani. Mind a kilenc kép-
viselő igennel voksolt a határozati javaslatra. 

Áprilisban nyit az étterem
Hét igen és két tartózkodás mellett hatá-
roztak arról, hogy Újkígyós Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 2017. április 1. 
napjától éttermet kíván működtetni Újkí-
gyós, Arany J. utca 43. szám alatti épületben. 
A bizottsági vélemények alapján a lakosság 
által javasolt nevekből hat nevet további kö-
zösségi véleménynyilvánításra bocsát: 

•	 100 telepes Étterem és Kávézó
•	 Aranyhárs Étterem és Kávézó
•	 Aranypark Étterem és Kávézó
•	 Kígyósi Delelő Étterem és Kávézó
•	 Kígyós Étterem és Kávézó
•	 Park Étterem és Kávézó,

amelyek közül a legtöbb szavazattal rendel-
kező név lesz az Újkígyós, Arany János utca 
43. szám alatti épületben működő étterem 
neve. A szavazás lehetőségét elektronikus és 
hagyományos módon kell biztosítani.
Az étteremben alkalmazható foglalkoztatot-
tak létszáma: 1 fő étteremvezető-felszolgáló, 
1 fő felszolgáló, 1 fő szakács. Az étterem mű-
ködtetéséhez 23 500 000 Ft-ot biztosít a 2017. 
évi költségvetésében. A testület megbízta 
Szebellédi Zoltán polgármestert az étterem lé-
tesítéséhez szükséges intézkedések megtételé-
vel, azzal, hogy az éttermet üzemeltető szerve-
zetével kapcsolatban a következő ülésen dönt.

Módosították a szerződést
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete kilenc igen szavazattal elfogadta 
a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-vel a 
víziközművek üzemeltetésére 2014. április 
30-án megkötött bérleti-üzemeltetési szer-
ződés 1. számú mellékletének módosítását. 
A képviselő-testület felhatalmazta a polgár-
mestert a módosított szerződés aláírására.

Ingyenesen használják a tűzoltóautót
A testület az Önkormányzat tulajdonát ké-
pező AVE-734 frsz-ú W 50 LA/TLF-16 
tűzoltóautót az Újkígyósi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület részére, céljainak megvalósítása 
érdekében 2016. február 1. napjától ingyene-
sen használatába adja. A határozati javaslatot 
nyolc igen és egy tartózkodás mellett fogad-
ták el e a képviselők.

Jóváhagyták a megállapodásokat
Egybehangzó kilenc igen szavazattal hatá-
roztak az alábbiakról:
1. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete az Újkígyós Város Önkormányzata 
és az Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapít-
vány között kötendő Közművelődési megál-
lapodást jóváhagyja.
2. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete az Újkígyós Város Önkormányzata 
és az Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális 
Egyesület között kötendő Közművelődési 
megállapodást jóváhagyja.
3. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete az Újkígyós Város Önkormányzata 
és a Felföldi István Sport Egyesület között 
kötendő Közművelődési megállapodást jó-
váhagyja.
4. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete az Újkígyós Város Önkormányzata 
és az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú 
Egyesület között kötendő Közművelődési 
megállapodást jóváhagyja.

Változott a polgármester illetménye
A nyolc képviselő egyhangúlag vette tudo-
másul, hogy – a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 71. §-ának megfelelően – Szebellédi 
Zoltán polgármester illetménye 2017. janu-
ár 1. napjától 598 302 Ft, költségátalánya az 
illetményének 15%-a, 89 745 Ft. Megbízták 
Máténé Kiss Mária aljegyzőt az illetményvál-
tozással kapcsolatos intézkedések megtételével.

Lejárt határidejű határozatok
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 47/2014. (IV. 28.), 129/2015. 
(XI. 27.), 47/2016. (IV. 18.), 57/2016. (IV. 
18.), 87/2016. (VI. 20.), 95/2016. (VI. 20.), 
111/2016. (VII. 26.), 155/2016. (XI. 21.), 
159/2016. (XI. 21.), 161/2016. (XII. 19.), 
162/2016. (XII. 19.), 163/2016. (XII. 19.), 
164/2016. (XII. 19.), 166/2016. (XII. 19.), 
167/2016. (XII. 19.), 168/2016. (XII. 19.), 
172/2016. (XII. 19.), 173/2016. (XII. 19.) 
számú önkormányzati határozatok végrehaj-
tásáról szóló jelentést kilenc igen szavazattal 

elfogadta, a 38/2016. (III. 21.) számú képvi-
selő-testületi határozat végrehajtási határide-
jét 2017. május 31-ig meghosszabbította. 

Kamattámogatási alap támogatása
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete kilenc igen szavazattal döntött arról, 
hogy fenntartja a Békés Megyéért Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány részére történő cél-
hoz kötött pénzeszköz átadás koncepcióját, 
mely az Alapítvány által kezelt kamattámo-
gatási alap létrehozásának támogatására irá-
nyul, azzal, hogy a kamattámogatás mértékét 
az önkormányzat által már biztosított támo-
gatás erejéig 100%-ban biztosítja. Megbízta 
a polgármestert a Békés Megyéért Vállal-
kozásfejlesztési Közhasznú Alapítvánnyal 
az Alapítvány által kezelt kamattámogatási 
alap létrehozásának támogatására irányuló, a 
pénzeszköz átadásra vonatkozó együttmű-
ködési megállapodás a határozatnak megfe-
lelő módosításának aláírására, és a támogatás 
biztosításához szükséges intézkedések meg-
tételével. A képviselő-testület a támogatást a 
2017-es időszakra évi 1 000 000 Ft erejéig kí-
vánja biztosítani a 2017. évi költségvetésében.

Hozzájárultak a döntésekhez
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Medgyesegyháza Város Önkormány-
zata, mint a víziközmű szolgáltatás ellátásáért 
felelős önkormányzat és a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft., mint víziközmű üzemeltető 
között a víziközművek üzemeltetésére meg-
kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 2. számú 
mellékletének módosítását megtárgyalta, és 
hozzájárul a 2. számú melléklet módosításához.
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete hozzájárul, hogy a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft. Taggyűlése kötelezze a Társa-
ságot, hogy a 2016. üzleti év zárása során 
- a központi irányítás felosztásának alapja a 
szűkített önköltség legyen,
- az egyes víziközmű ágazatok negatív ered-
ménye esetén az adózás előtti eredmény „0” 
szintig kerüljön kiegészítésre az ellátásért fe-
lelős önkormányzat által.
A javaslatot kilenc igen szavazattal elfo-
gadta testület.

Határozatot módosítottak
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 167/2016. (XII. 19.) számú 
képviselő-testületi határozatát módosítot-
ta, valamint az Újkígyósi Közös Önkor-
mányzati Hivatal alapító okirat módo-
sítását és az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot kilenc igennel elfogadta. A 
határozat további részeit hatályban tartja.
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2016-ban is sikeresen pályázott az „Összefogás Újkígyósért” 
Közhasznú Egyesület

„Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesületünk 2016-
ban a Nemzeti Együttműködési Alaptól és az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelőtől működésre nyert 1 300 000 forin-
tot: a  NEA-KK-16-M-0920 kódszámú, a „Civil szervezetek 
működési célú támogatása 2016” nevű pályázaton. Az elnyert 
összeget az egyesületünk az éves működésére, állandó prog-
ramjaink finanszírozására fordítja.
„Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesületünk 2008 óta 
tevékenykedik az újkígyósi közösségért. Működését a pályázati 
forrás mellett adományokból és az adó 1 %-ának felajánlásából 

fedezi. A programok szervezését, lebonyolítását az egyesület 
tagjainak kimagasló önkéntes munkájával végzi.
Az egyesület minden évben megrendezi a „Föld Órája” el-
nevezésű környezetvédelmi rendezvényét. Tagjaink aktívan 
részt vállalnak a város szemétszedési akciójában, rendezői va-
gyunk a Virágvásárnak,  szervezünk egészségügyi méréseket, 
részt veszünk a város Kolbászgyúró versenyén, a Galiba Na-
pon is benevezünk főzőcsapattal. Nyári táborokat szervezünk 
az újkígyósi iskolások részére. Adventi sátrat állítunk Advent 
négy hétvégéjén, ahol ünnepi hangulatban kínáljuk a koncertre 
érkező vendégeket. Ezenkívül támogatjuk több civil szervezet 
programjait, az iskolai farsangokat felajánlásainkkal és a 70 év 
feletti nyugdíjasokat adománnyal. 
A sikeres működési pályázat mellett szakmai pályázaton is 
nyert egyesületünk, melynek programjait 2016. szeptembe-
rében indítottunk el az újkígyósi 8. osztályosok részére: a 
pálya- és szakmaválasztási tanácsadást és az ehhez kapcso-
lódó programokat.
Nagy Tiborné az egyesület elnöke

Kedves Támogatóink! Kedves Újkígyósiak!
Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület ne-
vében szeretnénk megköszönni az eddigi támogatása-
ikat! 2016. évben 325 000 forint támogatást kaptunk. 
Továbbra is köszönettel fogadjuk az SZJA 1 % felaján-
lásukat. Segítse Ön is szervezetünk tevékenységét, az 
adója 1 %-ának felajánlásával!
Adószám: 18394001-1-04
Számlaszám: 53600044-10022726
Tel.: +36 20/ 2639-397
E-mail: civil.osszefogas@freemail.hu

Nagy Tiborné az egyesület elnöke
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Meghívó
Kedves Újkígyósiak!

A Föld Órája elnevezésű program minden év márciusában 
kerül megrendezésre. Ez egy nemzetközi esemény, mely-
ben arra kérik a háztartásokat és a vállalkozásokat, hogy egy 
órára kapcsolják le és ki a nem létfontosságú lámpáikat és 
elektromos berendezéseiket, hogy ezzel is felhívják a figyel-
met a klímaváltozás elleni cselekvés szükségességére. A kez-
deményezés 2007-ben indult Ausztráliából, és 2008-ban 
vált nemzetközivé. A Föld Órája elnevezésű felhíváshoz 
az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület 10 éve 
csatlakozott, és szervez érdekes, zenés, gyertyafényes estét!

A Föld Órája rendezvényünk ingyenes.
Időpont: 2017. március 25. (szombat) 1900 – 2130 óráig

Helyszín: Újkígyós, Petőfi Sándor Művelődési Ház, 
nagyterem

Nagy Tiborné az egyesület elnöke

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:

Csatlós Panna (3080 g, 48 cm), Békéscsaba, 2017. január 2., 
édesanyja: Stummer Beáta, édesapja: Csatlós István Ferenc.
Dunai Olívia Dominika (3900 g, 52 cm), Gyula, 2017. január 
4., édesanyja: Bacsa Melinda, édesapja: Dunai Zsolt.
Grim Jázmin (2900 g, 49 cm), Gyula, 2017. január 18., édes-
anyja: Kónya Edina, édesapja: Grim Gábor.
Grim Benett (2550 g, 47 cm), Gyula, 2017. január 18., édes-
anyja: Kónya Edina, édesapja: Grim Gábor.
Süle Tamás (3250 g, 50 cm), Gyula, 2017. január 21., édesanyja: 
Dobrotka Ildikó, édesapja: Süle Csaba.
Tóth Noémi (4120 g, 50 cm), Békéscsaba, 2017. január 24., 
édesanyja: Vizi Helga, édesapja: Tóth Zoltán.

HaláleSet:
Tóth Sándor, született: 1936. január 1., elhunyt: 2017. január 
29., volt újkígyósi lakos.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,  

akik szerető férjem, édesapám,
tóth sándor 

gyászszertartásán megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló felesége és leánya

Mozgáskorlátozottak Újkígyósi Szervezetének 
2017. évi fogadóórái 13-15 óra között

helyszín: művelődési ház.
Időpontok és programok:

Rácz Mária
szervezetvezető

Lakossági tájékoztatás 
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Újkígyósi Város-
gazdálkodási és Fejlesztési Kft. a következő szolgáltatá-

sokat kínálja fel 2017. január 1-től:
•	 karbantartói szolgáltatás (víz-, gáz-, villany-, asztalos-, 

festő-, kőműves-, burkoló munkák) anyagbeszerzéssel 
együtt. Rezsi órabér nettó 1400 Ft 

•	 gépjárművel történő szállítás nettó 3800 Ft / üzemóra
•	 földmunkák kivitelezése (árokásás, talajegyengetés, ra-

kodás) nettó 7000 Ft / üzemóra
•	 favágás, nyesés nettó 3000 Ft / üzemóra
•	 fűnyírás, bozótirtás nettó 12 Ft / m2

•	 kézi munkaerő igénybevétele nettó 700 Ft / óra
•	 építési törmelék befogadása nettó 4000 Ft / m3 

(A törmelék befogadása előtt a díjat az önkormányzat 
pénztárában kell befizetni.)

Továbbá lehetőség van használt építőanyagok megvé-
telére (bontott kisméretű tégla- megpucolva, cserép). 
A kedvezményes vételi árról Újkígyós Város Önkor-

mányzat Műszaki Osztályán lehet érdeklődni.
Az eszközhasználattal járó szolgáltatási díjak magukba 
foglalják a munkaeszközök üzem- és kenőanyag költ-
ségét, valamint a gépkezelő óradíját. A gépek üzemórá-
ja 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.

Február 7., 21.
Március 7., 21. orvos-beteg 
találkozó
Április 4., 18.
Május 2., 16., 30.
Június 13., 27.
Július 11., 25. kirándulás 

Szeptember 5., 19. orvos-
beteg találkozó, kirándulás
Október 3., 17., 31., 14-én 
18 órától évzáró vacsora a 
Soproni Söröző éttermében
November 14., 28.
December 5.


