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LAKOSSÁGI FÓRUM
Újkígyós Város Önkormányzata nevében tisztelettel 

meghívom Önt a
2017. január 30-án (hétfő) 17 órától 

tartandó közmeghallgatással egybekötött lakossági fórumra.
A fórum helye: Cz. Kiss Rendezvényház

A fórum témái:
Vantara Gyula országgyűlési képviselő tájékoztatója
Beszámoló az Önkormányzat előző évi tevékenységéről és  

a 2017. évi költségvetés tervezéséről
Felmerülő kérdések megválaszolása

Kérdéseiket szóban és írásban egyaránt megfogalmazhatják.  
Az írásban feltett kérdéseiket a helyszínen is meg-
válaszoljuk, de előzetesen is eljuttathatják hozzánk  

az alábbi elérhetőségek egyikén:
•	 kommunikacio@ujkigyos.hu
•	 a város területén kihelyezett ötletládák 

(Reál Fűszer Csemege, Sláger ABC, 
Coop ABC, Sarki Fűszeres, Posta)

•	 a Városháza postaládája (Kossuth utca 41.)
Megjelenésére számítunk!

Szebellédi Zoltán polgármester

Sikeresen zárult a kiskert program
Sikeresen zárult a Szociális Agrárgazdálkodási-
Szociális Földprogram, Kertkultúra és Kisállattartási 
Alprojekt, melyre  Újkígyós Város Önkormányzata  
SZOC-15-ALT-KKA-2-0122. azonosítószámon pályázott. 
A projekt 30 család részére nyújtott lehetőséget
kertjük megműveléséhez,  a program 2016. február 1-től jú-
nius 30-ig időtartamban valósult meg.
A pályázatban résztvevő családok vállalták, hogy mezőgaz-
dasági szakember útmutatása alapján saját kertjüket művelik, 
a program folyamatos ellenőrzésében közreműködnek, me-
zőgazdasági képzésen részt vesznek.
A pályázat keretében a kert műveléséhez kéziszerszámokat, 
vegyszereket, vetőmagokat, palántákat biztosítottunk a csa-
ládok számára.
A pályázatban résztvevő családok közül néhányan napi meg-
élhetési gondokkal küzdöttek, de a projekt által biztosított le-
hetőségekkel segítséget nyújtottunk a napi megélhetésük biz-
tosításához. Önbecsülésük segítéséhez járult hozzá a kétkezi 
munkájuk által megtermelt termések látványa. A kiskertben 
való foglalatosság közben a szomszédokkal való kapcsolat is 
erősödni látszott, a pályázat megvalósítása összességében pozi-
tív hatással volt a projektben résztvevő személyekre.

A NÉPTÁNC is TRENDY, sőt….
Ha szeretnéd jól érezni magad, ha kikapcsolódásra vágysz, 
ha szeretnéd átmozgatni magad, ha szívesen megismernéd 
azt, ami a kultúránk és a mienk, akkor ITT A HELYED!  
Itt jobb kedvre derülünk, bemelegítünk, formáló-
dunk, együtt vagyunk egy igencsak jókedvű társaságban.  
Ha mindez felkeltette érdeklődésedet, akkor sok szeretettel 
várunk a Petőfi Sándor Művelődési Házban minden kedden 
1830-tól, még akkor is, ha először csak nézelődni szeretnél!
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HATÁROZATOK
Elfogadták a Kft. beszámolóját

Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a december 19-én megtartott 
ülésén egyhangú kilenc igen szavazattal el-
fogadta az Újkígyósi Városgazdálkodási és 
Fejlesztési Kft. beszámolóját. 

Szilárd hulladék szállításáról döntöttek
A képviselő-testület kilenc igen szavazat-
tal döntött arról, hogy a települési szilárd 
hulladék szállítására, továbbá ártalmatla-
nítására vonatkozó hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést elfogadja.

Jóváhagyták a feladat-ellátási szerződést
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladék-
gazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás tagönkormány-
zata a Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti hul-
ladékgazdálkodási kötelező önkormány-
zati feladat- és hatáskört – ide nem értve 
a rendeletalkotási kötelezettséget – a tár-
sulás részére átadja úgy, hogy a feladat át-
adásának napja a DAREH BÁZIS Hul-
ladékgazdálkodási Nonprofit Zrt., mint 
a társulás egyszemélyes tulajdonában álló 
gazdasági társaság és a társulás között létre-
jött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés hatálybalépése után, a képviselő-
testület és az illetékességi területén jelenleg 
érvényes szerződés vagy kirendelés alapján 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást el-
látó gazdasági társaság közötti jogviszony 
megszűnése napját követő nap. A képvi-
selő-testület az önkormányzati hulladék-
gazdálkodási közfeladatok ellátása tárgyú 
feladat-ellátási szerződést kilenc igen sza-
vazattal jóváhagyta.

Elfogadták a DAREH határozatokat
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete kilenc igen szavazattal elfogadta a 
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
által hozott 37/2016 (XI. 23.); 38/2016. (XI. 
10.); 39/2016. (XI. 10.) számú határozatait.

Beszámolt a művelődési ház
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár 2017. évről szóló programtervét 
kilenc igen szavazattal elfogadták a képvise-
lők, és egyben felhívták az intézményvezető 
figyelmét, hogy a rendezvények kapcsán a 
programtervben szereplő tényektől való lé-

nyeges eltérésről tájékoztassa a Művelődési, 
Ifjúsági és Sport Bizottság elnökét.

Elfogadták a munkatervet
A testület az Újkígyós Város Önkormány-
zat Képviselő-testület 2017. évi munka-
tervét kilenc igen szavazattal elfogadta, 
és megbízta a jegyzőt, hogy az elfogadott 
munkatervet a képviselő-testület tagjai ré-
szére, az önkormányzati hivatal és az ön-
kormányzati intézmények vezetői részére, 
valamint minden érintett részére juttassa el, 
és gondoskodjon a testületi ülés anyagainak 
időben történő elkészítéséről.

 A Hivatal működteti  
az önkormányzati konyhát

Kilenc igen szavazattal határoztak az aláb-
biakról:
1. Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az önkormányzati konyha 
működtetését 2017. január 1-jétől az Új-
kígyósi Közös Önkormányzati Hivatal 
szervezetében kívánja biztosítani.
2. Az Újkígyósi Közös Önkormányzati 
Hivatal alapító okiratának módosítását 
elfogadja.
3. Az Önkormányzat és szervei Szerve-
zeti és Működési Szabályzatáról szóló, 
az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hi-
vatal ügyrendjét tartalmazó 1. függelék 
módosítását elfogadja.
4. Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2017. január 1. napjával 
az Önkormányzat 066020 város és köz-
séggazdálkodási egyéb szolgáltatások 
kormányzati funkción 8 fő közalkalma-
zotti jogviszony megszüntetéséről, az 
Újkígyósi Közös Önkormányzati Hiva-
tal 066020 város és községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások kormányzati funk-
ción 8 fő Munka Törvénykönyve hatálya 
alá tartozó álláshely létesítéséről dönt.
5. Megbízza a polgármestert az álláshely 
megszüntetése és létesítése végrehajtásá-
hoz szükséges munkaügyi és költségve-
tési intézkedések megtételével.
6. Megbízza a jegyzőt az okirat módosítá-
sokkal kapcsolatos intézkedések megtételével.

Pályázathoz csatlakoztak
Újkígyós Város Önkormányzat csatla-
kozni kíván a DAREH által benyújtandó 
KEHOP-3.2.1-15 kódszámú pályázathoz 
nagyobb igényt kielégítő inert lerakó üze-
meltetéséhez homlokrakodó földmunka-
gép beszerzése és komposztáló telep kiala-

kítása céljából.  A határozati javaslatra mind 
a kilenc képviselő igennel voksolt.

Felújítási munkáltatokat terveznek
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 036/1 hrsz. alatt található, 
550 m2 alapterületű csarnok térbetono-
zást és meglévő tetőhéjazat felújítását 
kívánja végrehajtani. A kivitelezéshez 
szükséges forrást a 42/2016. (IV. 11.) 
számú képviselő-testületi határozat 
alapján igényelt és jóváhagyott hitelfel-
vétel kapcsán rendelkezésre álló pénz-
összegből kívánja biztosítani. A testület 
megbízta a polgármestert, hogy a legala-
csonyabb összegű, bruttó 9 609 431 Ft 
vállalási árat tartalmazó ajánlatot tevő 
ajánlattevővel, a Borgula-Ép Kft.-vel a 
vállalkozói szerződést kösse meg.

Lejárt határidejű határozatok
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 131/2016. (IX. 19.), 150/2016. 
(XI. 21.), 151/2016. (XI. 21.), 152/2016. 
(XI. 21.), 153/2016. (XI. 21.), 154/2016. 
(XI. 21.), 157/2016. (XI. 21.), 158/2016.  
(XI. 21.), 160/2016. (XI. 21.) számú önkor-
mányzati határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést nyolc igen szavazattal elfogadta.

Elfogadták a társulási megállapodást
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Ön-
kormányzati Kistérségi Társulás társulá-
si megállapodásának módosítását kilenc 
igen szavazattal elfogadta a testület, és 
egyben felhatalmazta Szebellédi Zoltán 
polgármestert a módosító okirat és az 
egységes szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodás aláírására.

Tisztelt Támogatóink!
Köszönjük, hogy 2016-ban 
adójuk 1%-ával támogatták 
az Újkígyósi Polgárőr Egye-
sületet. A 2016. évi támoga-
tás összege 218 566 Ft, melyet a 
településen közlekedők bizton-
ságára használunk fel. Kérjük 
támogassák 2017-ben is szer-
vezetünket adójuk 1%-ával.

Adószám: 18371299-1-04
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Mint tudhatjuk, 2016 szeptember 17-én szinte napra pontosan 77 
évre az első mozifilm vetítésétől újra megnyitotta kapuit az immár 
felújított mozi épület, a Cz.Kiss Rendezvényház. Ezzel a település 
közművelődése újabb, méltó szintérrel gyarapodott. Célunk, fel-
adatunk, szándékunk, hogy „belakjuk”, élettel töltsük meg a Házat. 
Most első körben filmvetítésekkel, színházi előadásokkal szeret-
nénk kedveskedni Önöknek, kedves Újkígyósiak. Amint láthatják a 
mellékelt plakátokon, februártól minden szombaton este újra forog 
a film Újkígyóson! És ami a retro feelinget érinti, a mozi székek 
nyikorgását, az olajos padló mindent átható „illatát”, a kijárati ajtó 
sajátos suhogását nem garantáljuk, de a professzionális minősé-
get, a kényelmes üléseket és a kellemes időtöltést, jó szórakozást, a 

ANYAKÖNYVI HÍREK
SzületéS:

Kata Tamás (3730 g, 48 cm), Békéscsaba, 2016. december 15., 
édesanyja: Matusek Szilvia, édesapja: Kata László.

HázaSSágkötéSek:
Házasságkötés időpontja: 2016. december 10., menyasszony: 
Bánfi Ildikó újkígyósi lakos, vőlegény: Kmetz Zsolt újkígyósi lakos.
Házasságkötés időpontja: 2016. december 13., menyasszony: Darula 
Ditta újkígyósi lakos, vőlegény: Horváth Tamás békéscsabai lakos.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik szerető férjem, édesapánk, nagyapánk 

Balogh Ferenc
gyászszertartásán megjelentek, sírjára koszorút virágot  
helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló felesége és családja

Újra „forog” a mozifilm Újkígyóson!

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt fűtési szezonhoz 
hasonlóan az újkígyósi lakóingatlanoknál a szilárd tüzelőanyagok 
elégetése során keletkező szilárd hulladékot (salak, hamu és per-
nye) az Önkormányzat munkatársai minden hónap első hetében 
– a 2016/2017-es fűtési szezonban – díjmentesen összegyűjtik, 
majd azt a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. a településről 
elszállítja. Az összegyűjtést szerdai napokon a település Hosszú 
utcától délre eső városrészében, csütörtöki napokon a Hosszú 
utcán és a Hosszú utcától északra eső városrészében végezzük!

 A salak és hamu összegyűjtésének dátumai:
február 1., február 2., március 1., március 2., április 5., április 6.

büfét annál inkább. Kérjük Önöket, mozifilm ötleteikkel, 
igényeikkel segítsenek abban, hogy mindenki megtalálja 
a számára kedves filmeket a Cz. Kiss Rendezvényházban! 
Várjuk Önöket szeretettel! Kövessenek minket továbbra is 
a facebookon, a honlapon és az újságban!

2017. február 18-án szombaton 17 órától

BATYUS KISVÁROSI FARSANG a művelődési házban.
Zenedíj-belépődíj: 700 Ft/fő

Jelmez viselése kérettetik! Jelmezes fölvonulás! Muzsikál a Joker 
Zenekar. Részvételi szándékát kérjük február 16-ig jelezze a Nyugdí-
jas Érdekvédelmi Egyesület vezetőségi tagjainál vagy a művelődési 
házban, a 254-844 telefonszámon vagy a muvhaz@ujkigyos.hu-n.

Mindenkedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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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

KéRdőív
Tisztelt Újkígyósiak! 

Ez a kérdőív a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyv-
tár programjaival, szolgáltatásaival kapcsolatban kéri az 

Önök véleményét, észrevételeit. 
Kérjük, szánjon néhány percet a kitöltésre. Köszönjük!

Férfi:                     Nő:                           Életkor:  
Milyen témájú előadás, koncert, közéleti tevékenység  

érdekli/érdekelné? ( több választ is megjelölhet) 
irodalmi színházi filmvetítés/filmklub

nagy koncert történelmi/helytörténeti

szakkör stand up természetgyógyász

bemutató/ kiállítás közéleti tanfolyam

egyéb: …………………………………………………………
A helyi, szabadtéri rendezvényeken  

milyen fellépőket látna szívesen?

………………………………………………………………

…………………………………………………………………
Milyen stílusú zenei koncert érdekelné?

rock pop komoly népzene/világzene

mulatós hip-hop/rap megyei amatőr zenekarok

egyéb: …………………………………………………………
Milyen műfajban érdekelné színházi előadás?

dráma komédia monológ

musical bábjáték romantikus

egyéb: …………………………………………………………
Milyen műfajú filmek érdekelnék ?

sci-fi akció horror/thriller vígjáték

dráma animációs régi magyar filmek
egyéb: …………………………………………………………

Mekkora összegű belépőt lenne hajlandó f izetni  
az egyes rendezvényekre?

100-500 Ft 500-1000 Ft 1000-2000 Ft

esetleg több, mennyi: ……………

egyéb észrevétel: ………………………………………………
A kitöltött kérdőíveket a boltokban lévő ötletládákba, a 
művelődési ház vagy a Cz. Kiss Rendezvényház postaládá-
jába dobhatják be. A kérdőív kitölthető az ujkigyos.hu-n és 

a művelődési ház facebook-ján is!
Köszönjük szíves segítségüket!

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

mezőőr  munkakör betöltésére 
A munkakör tartalma: 
Újkígyós közigazgatási területén a termőföldek őr-
zése, a termőföldön lévő termények és termékek, 
eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági 
építmények, földmérési jelek vagyonvédelme, a hor-
gásztónál halőri feladatok végzése, a közigazgatási 
területen kóbor állatokkal kapcsolatos intézkedés.
Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság,
•	 betöltött 18. életév,
•	 büntetlen előélet,
•	 B kategóriájú vezetői engedély,
•	 orvosi alkalmasság.

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai vég-
zettség/képesítés: 
középfokú végzettség vagy szakmunkás bizonyítvány
Egyéb feltételek:
Az alkalmazásra kerülő személy az alkalmazás napján
•	 sörétes lőfegyverre fegyvertartási engedéllyel,
•	 rendészeti vizsgával rendelkezzen. 

Az elbírálás szempontjából előnyt jelent: 
•	 hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, 
•	 újkígyósi lakóhely.

Bérezés: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 77/1993. 

(V. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, pró-

baidő kikötésével. 
A mezőőri állás 2017. március 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 10.
A pályázathoz csatolni kell:
•	 részletes szakmai önéletrajzot,
•	 a képzettségre és egyéb képesítésekre vonatko-

zó okiratok másolatát,
•	 a lőfegyvertartási engedély másolatát,
•	 B kategóriájú vezetői engedély másolatát,
•	 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi  

bizonyítványt.
A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani:

Postai úton: Újkígyós Város Önkormányzata  
5661 Újkígyós, Kossuth utca 41.

Elektronikus úton: polgarmester@ujkigyos.hu 
Érdeklődni személyesen vagy a 30/602 6419 telefon-
számon, Varga Ferenc műszaki csoportvezetőnél lehet.


