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A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara és az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére 42 kamarai 
tag is aláírta a Család és a Munka Összeegyeztethetőségéért 
együttműködési megállapodást, amelyre 2019. január 31-én ke-
rült sor Budapesten a Marriott Hotelben.

Újkígyós Város Önkormányzata 2016-tól tagja a Német-Ma-
gyar Ipari és Kereskedelmi Kamarának, hogy ezáltal is szélesítse 
a kapcsolatrendszerét a gazdasági élet szereplőivel, illetve segítse 
a gazdasági szereplők közötti kapcsolatépítést, erősítve ezzel Új-
kígyós gazdasági életét. Az Önkormányzat is örömmel csatlako-
zott ehhez a kezdeményezéshez, hiszen ahogy az együttműködési 
megállapodásban is szerepel, „a hivatás és a család összeegyeztet-
hetőségének javítása a társadalmi növekedés és jólét biztosítását 

szolgálja”, „javítása az állam és a gazdaság közös feladata”.
Az együttműködés célja, hogy a nyilvánosság számára konk-

rét megoldásokat és kezdeményezéseket mutasson be arról, 
hogyan képesek az állam (önkormányzatok) és a vállalatok ja-
vítani a hivatás és a család összeegyeztethetőségének gyakorlati 
megvalósítását, és jó gyakorlatokkal segítse elő a családbarát 
szemléletmód kialakulását a gazdasági szektorban is.

A Marriott Hotelben ünnepélyes keretek között megkötött 
együttműködési megállapodást Dale A. Martin, a Német-Magyar 
Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke, valamint Novák Katalin 
családügyi államtitkár mellett az aláíró tagvállaltok képviselői, 
köztük Újkígyós Város Önkormányzata nevében Szebellédi Zoltán  
polgármester látta el kézjegyével.

Újkígyós Város Önkormányzata is csatlakozott a Család és  
a Munka Összeegyeztethetőségéért együttműködési megállapodáshoz

Az együttműködési megállapodást 42 kamarai tag írta alá

Szebellédi Zoltán polgármester és 
Zsibrita Lászlóné elnök-ügyvezető

A településközponttól távolabb eső 
Szent Imre telepen ez ideáig nem volt 
ATM. Mivel korábban csak egy ATM ke-
rült eddig telepítésre a város központjában, 
ezért a Szent Imre telepen lévő lakosság 
kérése az volt, hogy Újkígyós azon részén is 
legyen lehetőség készpénzfelvételre a bank-
fiók nyitvatartási idején túl is. 

A város vezetése indokoltnak tartotta a 
lakossági igényt, ezért már 2017. augusz-
tusában felvettük a kapcsolatot az akkor 
átalakulófélben lévő Szarvas és Vidéke 
Körzeti Takarékszövetkezet vezetőjével. 
Majd, miután létrejött a Békés Takarék 
Szövetkezet, 2018. áprilisában újra meg-
kerestük a bankcsoport elnök-ügyveze-
tőjét. A bankvezetés az önkormányzati 
vezetők véleményének alátámasztásával 
benyújtott lakossági igényt szakmailag 
indokoltnak tartották, illetve a lehetősé-
gét is meg tudták teremteni annak, hogy 
2018-ban a bankfiók épületében elhelye-
zésre került az ATM. Ezzel kapcsolatban 

tartottak sajtótájékoztatót 2019. február 
7-én a Békés Takarék Szövetkezet Újkí-
gyósi Kirendeltségénél, mely eseményen 
jelen volt Szebellédi Zoltán polgármester, 
Bozó József alpolgármester, a Békés Ta-
karék Szövetkezet részéről Zsibrita Lász-
lóné elnök-ügyvezető és Márjalaki József 
vállalati értékesítési igazgató.

Jó nézni, hogy Újkígyós szemmel látha-
tóan dinamikusan fejlődik. Mi ezt a fejlő-
dést kívánjuk támogatni a magunk eszkö-

zeivel és lehetőségeivel, és bízunk abban, 
hogy hamarosan az itteni kirendeltségünk 
is - együtt fejlődve a településsel - eléri a 
gazdasági önfenntartás szintjét - fogalma-
zott Zsibrita Lászlóné elnök-ügyvezető 
a sajtótájékoztatón. Majd folytatta: egy 
ilyen fejlődésben hatalmas szerepe van 
a város vezetőinek, azoknak, akik az új 
dolgokra, a lehetőségekre és az együttmű-
ködésre nyitottak. Egy ilyen együttműkö-
désnek, Újkígyós város és a Békés Takarék 
együttműködésének az eredménye ez a 
mai esemény is. Mindenképp fontosnak 
tartottuk egy olyan lehetőség megterem-
tését az ügyfelek részére, hogy sorbanállás 
nélkül, napi 24 órában hozzájuthassanak a 
pénzükhöz, és ne kelljen igazodni a kiren-
deltség nyitvatartásához.

A sajtótájékoztató befejezéseként 
Szebellédi Zoltán polgármester Újkígyós 
város lakói nevében köszönetet mondott 
a Békés Takarék Szövetkezet döntésho-
zóinak a szolgáltatás bővítéséért.

Új bankautomata-szolgáltatás Újkígyóson
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A Zágrábhoz közeli Karlovac városa adott otthont annak a kick-box Eu-
rópa-kupának, ahová 4 kontinensről, 32 országból 1800 versenyzőt vártak 
a szervezők. A versenyt már két helyszínen bonyolítják le: a városi Mladost 
sportcsarnok a tatamis szabályrendszereknek adott otthont, addig a ringben 
induló versenyzők a pár száz méterre fekvő iskolai sportcsarnokban léptek 
kötelek közé. A versenyzőink nagy része két kategóriában is pástra lépett: 
a meccsrutin szerzése kiemelten fontos ebben az időszakban.  Az éjszakába 
nyúló szombati napon talán nem is volt olyan pillanat, hogy éppen ne álljon 
páston a kék-fehér akadémia valamely versenyzője. A Királyteam Akadémia 
megállíthatatlannak bizonyult a pointfighting szabályrendszerben: torony-
magasan végzett az éremtáblázat élén.  A folyamatos küzdelmi stílusú sza-
bályrendszereket a verseny vasárnapi zárónapján rendezik meg. 

Az újkígyósi különítmény egészen kiválóan teljesített: 4 arany-, 7 
ezüst-, és 6 bronzérmet gyűjtve eddigi legeredményesebb karlovaci ki-
rándulásáról számolhatunk be.

 Aranyérmes: Török Dóra junior 65kg, Bánfi Boglárka c1 beginners 
28kg, Koszti Iringó c1 beginners 37kg, Loneán Tamás c2 beginners 52kg. 

 Ezüstérmes: Török Dóra junior 70kg,  Breznyik Nikoletta junior 
50kg, Pap Nikola c2 50kg, Ancsin Hanna c1 beginners +47kg, Hegedűs 
Ramóna children grand champion, Vandlik Dávid children grand cham-
pion, Breznyik Nikolett beginners senior 60kg.

 Bronzérmes: Török Dóra junior +70kg, Bánfi Boglárka c1 28kg, 
Loneán Tamás c2 52kg, Pap Nikola c2 55kg, Hegedűs Ramóna children 
+36kg és children beginners +36kg.

Az éremtáblázat élén a Királyteam 
Tizenhét újkígyósi medál Karlovacból

A serdülőkori változásokat ismer-
tető, a lányok nővé válását bemutató 
drámapedagógia foglakozásunk után 
pár héttel (társam, Balázs Anett és 
jómagam) egy üzenetet kaptunk az 
egyik résztvevő lánytól: „Köszönöm a 
Ciklus-show-t! Nálam is lezajlott az 
első menstruáció, és egyáltalán nem 
féltem!” 

Az ilyen visszajelzések tükrözik an-
nak a felvilágosító programnak az ér-
tékét, amelynek ezentúl településünk 
10-14 éves lányai is részesei lehetnek. 
A női létre való felkészítés egy lány 
életében elsősorban a családi otthon, 
az édesanya feladata, programunk ezt 
kívánja különleges módon kiegészíte-
ni.  A színes textilanyagokból meg-
formázott méh, a piros szívecskékkel 
illusztrált női hormonok és a külön-
böző zenei aláfestéssel kifejezett ér-
zelmek megjelenítése nem mindenna-
pi módon szólítják meg a serdülőket 
ebben a témában. A játék a tudomány-
nyal karöltve egyszerre ad át ismerete-
ket, információkat, de mindenekelőtt 

az érzékszerveket és érzéseket meg-
érintő, interaktív foglalkozással segít 
kialakítani egyfajta pozitív hozzáállást 
a női test működésével kapcsolatban.

Foglalkozásvezetőként valódi él-
mény átélni, hogyan formálódik egy-
egy kislány gondolkodása pár óra 
leforgása alatt. Kicsit izgulva, gya-
nakvóan, félve érkeznek, a foglalkozás 
alatt viszont egyre felszabadultabban 
vesznek részt a szerepjátékokban, a 
méh-színpad berendezésében, egy-
re bátrabban tesznek fel kérdéseket a 
serdülőkorral, a menstruációval vagy 
éppen a szüléssel, születéssel kapcso-
latban. A délelőtt végén pedig nagy-
szerű élményekkel meggazdagodva 
térnek vissza az iskolába. 

Így lesz a havi bajból a termékeny-
ség ünnepe! Más népek kultúráiban ez 
teljesen természetes módon jut kife-
jezésre. Az ausztrál bennszülötteknél 
az első menstruáció megérkezésének 
alkalmával zenés, táncos mulatságot 
rendeznek, a japánoknál az asztalt 
díszítő piros virágok és a pirosra kan-

dírozott almák jelzik, miért is hívták 
össze a vendégeket, a brazil törzsek-
nél pedig a lányoknak új hajviseletük 
lesz, mely tudatja, hogy a lányból fiatal 
nő lett. A mi társadalmunkban még 
inkább tabuként kezelendő a téma, 
azonban a Ciklus-show terjedésének 
köszönhetően egyre több lányos csa-
ládban kerül újfajta megvilágításba a 
termékenység kérdése. Hozzánk talán 
sohasem fog illeni egy nagy mulatság 
rendezése ilyen apropóból, de nem is 
ez a célunk.  Az életigenlő szemlélet 
formálása, a nőiesség elfogadása és a 
termékenység megbecsülése azonban 
igen, ezért kap ajándékba minden 
Ciklus-show foglalkozáson résztve-
vő  kislány egy mondatot útravalóul: 
„Mindig örülj annak, hogy nő vagy!”

Hajgató Noémi 
Ciklus-show foglalkozásvezető

„Ciklus-show - Testem titkos jelzéseinek nyomában”  
2. rész

2019. február 4-én lakossági fórumot tartott az 
Önkormányzat, ahol Szebellédi Zoltán polgár-
mester beszámolt az elmúlt év legfontosabb ese-
ményeiről, valamint köszöntötte a tíz legtöbb helyi 
adót befizetőt és a tíz legnagyobb foglalkoztatót 
egy oklevéllel.

A fórum első részében Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő aktuális kérdésekről (fúrt kutak 
engedélyeztetése, 47-es főút, lakosságszám) tartott 
tájékoztatót.

A polgármesteri tájékoztató megtalálható az aláb-
bi helyen: ujkigyos.hu/sites/default/files/userfiles/
lakossagi_forum_kozmeghallgatas_-_190204-1.ppt

Lakossági fórumot tartottak

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő
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A pályázat témája:
A pályázat témája a 2018-ban ala-

kult Alföld Slow Egyesület logójának 
és szlogenjének tervezése, annak rész-
letes kidolgozása. 

A logó és a szlogen együttesen je-
leníti meg azt a törekvést, melyet az 
Alföld Slow Egyesület céljaként tűzött 
ki: az alföldi kistelepülések kínálatának 
bemutatása a lassú turizmus jegyében, a 
fenntarthatóság, az élhető települések, 
a hagyományok és a helyi értékek tisz-
telete, megbecsülése, megtekinthetővé 
és kipróbálhatóvá, élővé tétele. A logó 
és a szlogen megfelelően pozícionálja 
az utazók számára a térséget, segítik a 
megkülönböztetést. 

Általános célként a logó és a szlogen 
megalkotását tűztük ki, mely alapja 
lesz a hosszú távú marketing tevékeny-
ségnek. 
Érintett települések:

1. Almáskamarás
2. Csabaszabadi
3. Csorvás
4. Doboz
5. Gyula
6. Kétegyháza 
7. Kondoros
8. Kunágota
9. Lőkösháza
10. Újkígyós

Célcsoportok:
1. kisgyermekes családok,
2. fenntarthatóság iránt elkötele-

zett utazók, azaz az ökoturisták,
3. egészségturizmusban részt ve-

vők,
4. kulturális turizmus iránt érdek-

lődök.
A pályázat célja az Alföld Slow 

Egyesület turisztikai márkájának logó 
(forma, szín, betűtípus) és szlogenjének 
kidolgozása, és fontos elvárás, hogy a 
logó önmagában és az Alföld Slow 
felirattal együtt is használható és más 
hasonló szervezetektől megkülönböz-
tethető legyen.

A megjelenések hatóköre: minden 
kreatív anyagon való használat. Pl. ki-
adványok, promóciós anyagok, sajtó-
hirdetések, kültéri plakátok, rendezvé-
nyeken való használat, ajándéktárgyak, 
online felületek, stb. 

A pályázó feladata a fenti célok 

megvalósítását szolgáló dokumentum 
pdf formátumban történő benyújtása, 
mely tartalmazza: 

•	 A koncepció rövid leírását (miért 
gondolt erre, hogyan kapcsolódik 
véleménye szerint a lassú turiz-
mushoz és a térséghez a logó és 
a szlogen).

•	 Logó, szlogen megalkotását.
Alapvető elvárás, hogy a logó kis 

méretben is és nagyobb felületen tör-
ténő megjelenésnél is használható, fel-
ismerhető, azonosítható legyen, akár 
fekete-fehér, akár színes változatban.

A pályázóktól minimum 1 logó és 1 
szlogen verziót várunk el: a logó vizu-
álisan és szlogen tekintetében is a lassú 
turizmus és az Alföld kapcsolatát mu-
tassa be!

A szlogen egyértelmű, rövid, tömör, 
amely idegen nyelveken is alkalmazha-
tó legyen, kapcsolódjon a logóhoz!
Pályázók köre:

Elsősorban az Alföld Slow Egyesü-
let alapító településein élő közösséget 
célozzuk meg a pályázaton való rész-
vételre. 
Kizáró okok: 

•	 összeférhetetlenségi okok: az ala-
pító tagok képviselői (polgármes-
terek, intézményvezetők) és hoz-
zátartozóik,

•	 zsűri tagja vagy hozzátartozója,
•	 pályázó a pályázat során valótlan 

adatokat közöl.
Kizárásra kerül a nem határidőre 

érkező a pályázat, illetve, ha nem felel 
meg az elvárásoknak a pályázat. 
Kérdések és válaszok:

A pályázók a következő e-mail cí-
men tehetnek fel kérdéseket, legkésőbb 
a pályázat beadását megelőző 10. nap 
éjfélig: alfoldslow@gmail.com
Leadási határidő:

A pályázat benyújtásának határide-
je: 2019. március 14. 1200 (beérkezési 
határidő). 

A zsűri 2019. március 25. napjáig 
választja ki a győztes pályaművet. Az 
eredményről a pályázókat a jelentkezés 
során megadott e-mail útján az Alföld 
Slow Egyesület értesíti. 

A zsűri tagjai az egyesület rendes 
tagjainak képviselői.
A zsűri által az értékelés során figye-

lembe veendő szempontok: 
•	 A pályamű kapcsolódása az egye-

sület céljaihoz.
•	 A pályamű eredetisége, kreativi-

tása, újszerűsége. 
•	 A pályamű kivitelezése, minősé-

ge.
•	 A logó és szlogen összhangja. 

A pályázat díjazása:
A Kiíró a nyertes pályaművek fel-

használási jogainak megszerzése érde-
kében felhasználási szerződést kíván 
kötni az első helyezett pályázóval. 

Az első díj: 50 000 Ft vásárlási utal-
vány.

Egy pályázó több pályaművel is pá-
lyázhat, azonban díjazásra csak a leg-
jobb helyezést elért pályaműve után 
válik jogosulttá. 

A pályázat kiírójának szándéka, de 
nem kötelezettsége, hogy az Alföld 
Slow Egyesület logójának és szlogen-
jének kidolgozására a nyertes pályázót 
kérje fel. Kiíró az eredményhirdetéstől 
számított 15 napon belül veszi fel a 
kapcsolatot a nyertessel. A díjat ünne-
pélyes keretek között adjuk át 2019. 
június 22-én, Újkígyóson, a Galiba 
Napok és Kézműves Fesztivál meg-
nyitóján. 

Nyertes pályamű esetén a díj átadá-
sának további feltétele, hogy a Pályázó 
- a Kiíróval való egyeztetés alapján - a 
nyertes pályamű mutálható elemeit 15 
napon belül a Kiíró rendelkezésére bo-
csássa.

További információk a város hon-
lapján találhatóak.

Pályázati felhívás az Alföld Slow Egyesület részére  
logó és szlogen megtervezésére

Víz- Gáz-  
Fűtésszerelés

Vasadi tibor
06/20/588-4535
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HATÁROZATOK
Elfogadták a munkahelymegőrzési 

támogatást
A képviselők öt igen szavazattal dön-
töttek az alábbiakról:
1. Újkígyós Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete hozzájárul, hogy az 
Újkígyósi Városgazdálkodási és Fej-
lesztési Kft. pályázatot nyújtson be 
munkahelymegőrzés támogatására a 
Békés Megyei Kormányhivatal Fog-
lalkoztatási Főosztályához.

2. Visszavonja a 144/2018. (XII.14.) 
számú határozatát.

3. Az önkormányzat tulajdonában 
lévő mezőgazdasági hasznosítású 
földterületet a szociális földprog-
ram megvalósításához szükséges 
mértékben a kft. használatába adja 
a pályázati program időtartamára.

Jutalom kif izetéséről döntöttek
Négy igen és egy nem szavazat mellett 
döntött a Képviselő-testület az alábbi 
határozati javaslatról:
1. Újkígyós Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete az Önkormány-
zat és intézményei, valamint a tu-
lajdonában álló gazdasági társaság 
által foglalkoztatott munkavállalók 
részére egyhavi bérnek megfele-
lő jutalom kifizetéséhez szükséges 
19 590 000 Ft keretösszeget biztosít 
az Önkormányzat 2019. évi költség-
vetés 2018. évi pénzmaradványának 
terhére az alábbiak szerint:
- „Ezüstág” Gondozási Központ: 

4 080 000 Ft
- Közös Igazgatású Óvodai és Böl-

csődei Intézmény: 5 780 000 Ft
- Petőfi Sándor Művelődési Ház 

és Könyvtár: 480 000 Ft
- Újkígyósi Közös Önkormányzati 

Hivatal: 4 850 000 Ft
- Újkígyós Város Önkormányzata: 

1 120 000 Ft
- Újkígyósi Városgazdálkodási és 

Fejlesztési Kft.: 3 280 000 Ft
Összesen:  19 590 000 Ft

2. A foglalkoztatottak munkáltatói 
jogkörének gyakorlóit megbízza a 
jutalom mértékének foglalkozta-
tottankénti meghatározásával és a 
kifizetéshez szükséges intézkedések 
megtételével.

3. Megbízták a pénzügyi osztály veze-
tőjét, hogy a határozat végrehajtásá-

val kapcsolatos költségvetési intéz-
kedéseket végezze el.

Pályázat beadásáról döntöttek
Egyhangú öt igen szavazattal fogad-
ták el az alábbi határozati javaslatot:
1. Újkígyós / Csabaszabadi / Telekge-

rendás település önkormányzatának 
képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani a BM által kiírt pályázat-
ra a „Kiegyenlítő bérrendezési alap 
támogatásra” című pályázatra.

2. A képviselő-testület vállalja az il-
letményalap a Kvtv-ben rögzített 
mértékhez képest legalább 20%-kal 
emelt összegben, azaz legalább 
46 380 forintban történő megálla-
pítását 2019. évre.

3. A köztisztviselői illetményalapot 
Újkígyós Város Önkormányzatá-
nak 2/2018. (II. 27.) önkormányza-
ti rendelete tartalmazza.

4. Megbízza a polgármestert a pályá-
zat benyújtásához szükséges intéz-
kedések megtételére.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
tájékoztatója

Az Újkígyósi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat elmúlt időszakban vég-
zett tevékenységéről szóló tájékozta-
tást kilenc igen szavazattal fogadta el 
a Képviselő-testület.
Egyúttal megerősíti együttműködési 
szándékát a két önkormányzat között.

Jóváhagyták az együttműködési  
megállapodást

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Újkígyósi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodást felül-
vizsgálta, azt kilenc igen szavazattal 
elfogadta, nem kívánja módosítani. 

Együttműködési megállapodáshoz 
csatlakoztak

Egybehangzó kilenc igen szavazattal 
fogadták el a képviselők a hivatás és 
család összeegyeztethetőségének tá-
mogatásáról szóló együttműködési 
megállapodást a tervezetnek megfele-
lő szövegezéssel.
Megbízták Szebellédi Zoltán polgár-
mestert az együttműködési megállapo-
dás aláírásával, annak megvalósulásához 
szükséges intézkedések megtételével. 

Pályázati részvétel
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete részt kíván venni az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
által koordinált SZOC-FP-19-KK 
azonosító számú, „Konyhakert és 
kisállattartási szociális földprogram” 
című pályázatban, melyre mind a ki-
lenc képviselő igennel voksolt.

Általános iskola felvételi körzethatára
A Képviselő-testület kilenc igen szava-
zattal egyetért azzal, hogy az Újkígyós 
közigazgatási területén lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
tanköteles korú gyermekek számára a 
kötelező felvételt – 2019/2020. tanév-
ben is – az Újkígyósi Széchenyi István 
Általános Iskola biztosítja.
Megbízták dr. Csatlós László jegyzőt 
a további intézkedések megtételével.

ÚVF Kft. tájékoztatója
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Újkígyósi Város-
gazdálkodási és Fejlesztési Kft. ügy-
vezetője által készített beszámolót 
kilenc igen szavazattal elfogadta.

Lejárt határidejű határozatok
1. Újkígyós Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a 172/2017. (XII. 
15.), 69/2018. (VI. 18.), 94/2018. (IX. 
6.), 130/2018. (XI. 26.), 133/2018. (XI. 
26.), 138/2018. (XI. 26.), 141/2018. (XII. 
14.), 142/2018. (XII. 14.), 143/2018. (XII. 
14.), 148/2018. (XII. 14.), 150/2018. (XII. 
14.), 151/2018. (XII. 14.), 153/2018. (XII. 
14.), 154/2018. (XII. 14.) számú önkor-
mányzati határozatok végrehajtásá-
ról szóló jelentést kilenc igen szava-
zattal elfogadta.

2. A 106/2018. (IX. 24.) számú határozat 
végrehajtásának határidejét 2019. május 
31-re módosította.

Polgármesteri tájékoztató
A Képviselő-testület egyhangú kilenc 
igen szavazattal elfogadta az Önkor-
mányzat és intézményei 2018. decem-
ber havi fontosabb eseményeiről szóló 
tájékoztatót.

Polgármesteri jutalomról döntöttek
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete Szebellédi Zoltán 
polgármesternek – a 2018. évben ki-
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HATÁROZATOK
fizetett 41 400 Ft kisértékű ajándék 
utalvány összegének figyelembe vé-
telével – egyhavi bérnek megfelelő, 
bruttó 536 046 Ft jutalom kifizetését 
biztosítja, mely határozati javaslatról 
hat igen, egy nem és egy tartózkodás 
mellett döntöttek a képviselők.
A jutalom kifizetéséhez bruttó 
645 000 Ft-ot különít el az Önkor-
mányzat 2019. évi költségvetés 2018. 
évi pénzmaradványának terhére.  
Megbízták dr. Csatlós László jegyzőt a 
szükséges intézkedések megtételével.

Elfogadták az új  
közbeszerzési szabályzatot

Kilenc igen szavazattal hagyták jóvá 
a képviselők Újkígyós Város Önkor-
mányzata Közbeszerzési Szabályzatát.

Jóváhagyták az ajánlattételi felhívást
1. Újkígyós Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a „Újkígyós 
500 m3-es vasbeton víztorony re-
konstrukciója” tárgyú projekt köz-
beszerzési eljárás dokumentációját 
és ajánlattételi felhívását kilenc 
igen szavazattal jóváhagyta. 

2. A közbeszerzési eljárás dokumen-
tációját és ajánlattételi felhívását az 
alábbi gazdasági szereplőknek kell 

megküldeni: 
a., Dunakor 2002 Kft. (6500 Baja, 

Dózsa Gy. út 235)
b., Penta Kft. (2100 Gödöllő, Ke-

nyérgyári út 1/e)
c., Higyed K és Társa Kft. (5600 

Békéscsaba, Dobozi u. 117.)
d., Hydrofém Kft. (5700 Gyula, 

Henyei M. u. 7.)
e., PIR Kft. (7030 Paks, Dózsa Gy. 

u. 13.)
f., Kőrakó Tető-Plus Kft. (5600 Bé-

késcsaba, Bánát u. 42.)
g., ÉP-KONTAKT Építőipari Ke-

reskedelmi és Szolgáltató Kft. 
(1075 Budapest, Károly körút 3. 
A., IV. em. 4.)

h., H-P Hydro Mérnökiroda Kor-
látolt Felelősségű Társaság (9141 
Ikrény, Arany János utca 43.)

3. A közbeszerzési bíráló bizottságba 
tagnak felkéri: Beleznai Róbertet 
(közbeszerzési szakértelem), dr. 
Csatlós Lászlót (jogi szakértelem), 
Domokos Zoltánt (pénzügyi szak-
értelem), Virányi Istvánt (közbe-
szerzés tárgya szerinti szakértelem).

Pályázathoz való hozzájárulás
A Képviselő-testület a Felföldi István 
Sport Egyesület kérelmére, az általa a 

„Példamutató tevékenységek támogatá-
sa” elnevezésű, VP6-19.2.1.-49-11-17 
kódszámú pályázat keretében beszer-
zésre kerülő irodabútorok és haszná-
lati térelemek az 1315 hrsz.-ú, termé-
szetben a 5661 Újkígyós, Petőfi u. 45. 
szám alatt található Felföldi István 
Tornateremben történő elhelyezéséhez 
és a fenntartási időszak végéig történő 
használatához hozzájárul, mely határo-
zati javaslatra mind a jelen lévő kilenc 
képviselő igennel voksolt. 

Pályázat visszavonásáról döntöttek
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete konzorciumi part-
nerségben Csabaszabadi Község Ön-
kormányzatával, Kétegyháza Község 
Önkormányzatával, Szabadkígyós 
Község Önkormányzatával és Telek-
gerendás Község Önkormányzatával a 
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00013 azo-
nosítószámú „A helyi identitás és ko-
hézió erősítése” című pályázat támoga-
tás felhasználásától eláll, a támogatást 
nem kívánja felhasználni, így a pályázat 
nem kerül megvalósításra. A határozati 
javaslatra hét igen és kettő tartózkodás 
mellett szavazott a Képviselő-testület.
Felhatalmazták a polgármestert a 
TSZ megkötésének elállásától.

Újkígyóson a hó- és síkosságmentesítési feladatok el-
látása a 144/2016. (X. 17.) számú képviselő-testületi ha-
tározattal elfogadott Újkígyós város téli útüzemeltetési 
szabályzatában foglaltak szerint történik, ezeket a mun-
kákat – az Önkormányzattal 2016. szeptember 1-én kötött 
megállapodás alapján – az Újkígyósi Városgazdálkodási és 
Fejlesztési Kft. végzi.

Az idei télen december közepén érkezett első alkalom-
mal nagy mennyiségű csapadék hó formájában, ami az 
alacsony hőmérséklet miatt meg is maradt. A szabályzat 
alapján felállított sorrend szerint történt az utakon a hó 
eltakarítása, először a kiemelt utakon (autóbuszjárat út-
vonalán, közintézmények környékén, azok megközelíté-
sét szolgáló utakon), valamint a kerékpárutakon történt a 
mentesítés. A 36 km hosszúságú belterületi közúthálózat 
takarításán túl a parkolók, közintézmények udvarainak 
tisztításában is részt vettek a munkagépeink, valamint a 
város külterületén is több helyen végeztünk munkálato-
kat. A közintézményeinknél találtható járdák, udvarok 
tisztításába is besegítettünk.

Napi szinten 25-30 fő közfoglalkoztatott bevonásával 
végeztük a téli munkálatokat a kft. állandó munkavállalóin 
kívül, az eltelt másfél hónapban összesen 3 131 munkaórát 
fordítottunk hóeltakarításra. 

A december 15-16-án végzett gépi munkálatok során a 
munkavállalók túlórái (96 óra) kifizetésre kerültek, a kézi 
munkát végző dolgozóknak szabadidővel lett megváltva a 
ledolgozott túlmunkája (267 óra).

A kft. a település útjain a tolólappal felszerelt MTZ 820 
és Pronar traktorokkal folyamatosan végezték a hódúrást 
és síkosságmentesítés céljából a só szórását. 

Az október hónapban betárolt 110 mázsa só gyorsan el-
fogyott, a készlet utánpótlásáról (újabb 65 mázsa) megfe-
lelő időben gondoskodtunk, az idei télen az utak síkosság 
mentesítésére szánt sóra eddig összesen 1 006 500 Ft-ot 
költöttünk. 

Igyekszünk a meglévő erőforrások hatékony felhaszná-
lásával az időjárás káros következményeit mérsékelni, eh-
hez megértést és türelmet kérünk.

Varga Ferenc ügyvezető

Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft. hóeltakarítással 
kapcsolatos tevékenységeinek összefoglalása 
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Létrehoztuk az „Újkígyós kultúrájáért” támogatójegyet, amely a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár rendezvényein 2019-
től kerül bevezetésre. 

A támogatójegy sorszámozott, 500 Ft-os címletben került 
kiadásra a rendezvények látogatói számára, akik azt önkéntesen 
megvásárolhatják. 

A támogatójegyet az egész év folyamán megrendezésre kerülő 
programokon lehet megvásárolni, amely egyben tombolajegyként 
is működik. A sorsolásra az év végi utolsó adventi koncert alkal-
mával, 2019. december 21-én kerül sor a katolikus templomban a 
koncert után. 

A főnyeremény egy kétszemélyes wellness hétvége lesz félpan-
ziós ellátással, de egyéb más értékes tárgyakat, használati eszkö-
zöket is nyerhetnek a látogató vendégek, akik ezeket a támogató-
jegyeket a rendezvényeken megvásárolták. 

Kérjük, feltétlenül őrizzék meg a támogatójegyet, mert csak en-
nek átadásával lesz módjuk nyereményüket átvenni!

Szeretettel várjuk Önöket a művelődési ház rendezvényein 
egész évben, ahol a támogatójegyek is elérhetővé válnak.

Látogatását, támogatását előre is köszönjük!

Ön is támogathatja  
Újkígyós kulturális életét

Felhívás kiskertprogramban való részvételre
Újkígyós Város Önkormányzata 

értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
SZOC-FP-19-KK azonosítószámú 
pályázat keretében 25 család részére 
lehetőséget biztosít – nyertes pályázat 
esetén - saját kiskertjük megművelésé-
hez szükséges anyagok, eszközök biz-
tosítására.

A pályázatban olyan családok, il-
letve egyedülálló személyek vehetnek 
részt, akik vállalják: 
•	 mezőgazdasági szakember útmutatá-

sa alapján saját kiskertje megműve-

lését minimum 200 m2-es területen 
(ásás, veteményezés, gyomtalanítás, 
betakarítás), 

•	 a program folyamatos ellenőrzésé-
ben való közreműködést, 

•	 fotódokumentáció készítésének en-
gedélyezését,

•	 10 órás mezőgazdasági képzésen 
való részvételt.
A pályázat keretében a kiskert meg-

műveléséhez kéziszerszámokat, vegy-
szereket, vetőmagokat és palántákat 
biztosítunk. 

A program 2019. március 1. – 2020. 
február 29. időtartamban valósul meg.

A programban való részvételre 2019. 
február 25-ig írásban lehet jelentkezni a 
jelentkezési lap kitöltését követően a Vá-
rosháza (5661 Újkígyós, Kossuth u. 41 sz.) 
információs pultjánál való leadásával.

A pályázat elbírálása 2019. február 
26-án történik, mely során a jelentke-
zés sorrendjét figyelembe vesszük. A 
pályázat elbírálásának eredményéről 
értesítést küldünk, a nyertes résztve-
vőket 2019. február 28-ig értesítjük.

Jelentkezési lap

név lakcím művelt kert címe művelt kert nagysága

m2

A felhívásban szereplő feltételeket tudomásul vettem.

Újkígyós, 2019. 

Jelentkező aláírása
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Újkígyósi szolgáltató  
szociális szövetkezet

H-5661 Újkígyós, Szent István utca 24/1 sz.
 Mobiltelefon: +36 70 324 6553

Adószám: 25090864-2-04:* Cg.: 04-02-00176

TÁJÉKOZTATJUK a tisztelt Lakosságot, hogy 
az Újkígyósi Szolgáltató Szociális Szövetkezet

az alábbi szolgáltatásokat kínálja:
 � gallyazás, bozótirtás: 1200 Ft/üzemóra

 � fák kivágása – mérettől függően, előzetes fel-
mérés alapján

 � gallyak, ágak elhelyezése telephelyre történő 
beszállítással

 � gallyak aprítékolása, helyszíni kiszállással: 
4200 Ft/üzemóra (tartalmazza a kiszállás díját)

 � Faapríték 1850 Ft/q zsákos kiszerelésben

Újkígyós, Tormási út 26. (volt ÚFA telep)
ÁRAINK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK

telefon: 06 70/324-6553,  
06 30/205-9638

Szeretettel meghívjuk Önt, 
kedves családját és barátait  

az Újkígyósi Polgárőr Egyesület által rendezendő

Polgárőr Farsangi Bálra.

Ideje: 2019. február 23. (szombat) 18 óra

Helye: Soproni Söröző és Étterem (Újkígyós, Gyulai út 51.)

Az est díszvendége: 
Dr. Takács Árpád kormánymegbízott

Az est fővédnöke: 
Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke

Az est támogatója: 
Gyarmati Sándor, a Békés Megyei Polgárőr Szövetség elnöke  

és Szebellédi Zoltán, Újkígyós város polgármestere

Belépőjegy: 1700 Ft/fő, mely magában foglalja a vacsora árát

Menü: csontleves, sertéspörkölt szabadszedéssel, savanyúság

Részvételi szándékát kérjük, jelezze 2019. február 16-ig  
az alábbi elérhetőségeken:

•	 Turcsánné Horváth Ilona 06 20 823 3205
•	 Vizi Alajosné 06 30 621 4250

•	 Önkormányzat titkárságán 06 66 256 100/126

A zenét Krajcs János és zenekara szolgáltatja

A belépőjegyek megvásárlásával nemcsak egy szép estét 
tölthet el barátaival, hanem az Újkígyósi Polgárőr  

Egyesületet is támogatja.

Szervező: Újkígyósi Polgárőr Egyesület,  
felelős: Mazán Csaba elnök 06 30 655 1637

Támogatói sorsolásra felajánlásokat elfogadunk.

Minden kedves vendéget szeretettel várunk!

Park Fesztivál és Komondor 
Kiállítás és tenyészszemle

2019. április 27-én szombaton
a Park Étterem előtt és  
a Wenckheim parkban.

ELŐZETES 
11 órakor megnyitó, majd egész nap 

érdekes programok várják a vendégeket.
További információ  

a következő számban.

OrvOsi ügyelet telefOnszámai

Felnőtt ügyelet: 66/555-424
Gyermek ügyelet: 66/555-362



8 2019. FebruÁr
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

SZÜLETÉSEK:
Csurár Daniella Magdolna, Gyula, 2018. november 11., 
édesanyja: Bozsányi Renáta, édesapja: Csurár Dániel.

Hajdu Tibor Mendel (2780 g, 48 cm), Gyula, 2019. január 8., 
édesanyja: Skumát Viktória, édesapja: Hajdu Tibor Richárd.

Kovács Alex (3400 g, 50 cm), Békéscsaba, 2019. január 21., 
édesanyja: Papp Amarilla, édesapja: Kovács Attila.

Harangozó Balázs (3700 g, 51 cm), Gyula, 2019. január 24., 
édesanyja: Kiss Györgyi, édesapja: Harangozó Balázs.

HáZaSSágKöTÉS:
Házasságkötés időpontja: 2019. január 22., menyasszony: 
Sümegi Judit Krisztina orosházi lakos, vőlegény: Molnár István  
újkígyósi lakos.

HaLáLESETEK:
Szene Jánosné Horváth Mária Éva, született: 1941. július 
19., elhunyt: Újkígyós, 2019. január 6., volt újkígyósi lakos.

Burjánné Korcsog Edit, született: 1974. január 13., elhunyt: 
Békéscsaba, 2019. január 8., volt újkígyósi lakos.

Juhász Andrásné Kása Mária, született: 1941. február 7., el-
hunyt: Újkígyós, 2019. január 20., volt újkígyósi lakos.

Fekete Andrásné Zsótér Magdolna, született: 1940. március 
21., elhunyt: Újkígyós, 2019. január 28., volt újkígyósi lakos.

Sicz-Mesziár Jánosné Mansa Erzsébet Anna, született: 1938. jú-
lius 26., elhunyt: Újkígyós, 2019. január 28., volt újkígyósi lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Újkígyósi	Önkormányzati	Értesítő	•	Újkígyós	város	havonta	megjelenő,	ingyenes	időszaki	kiadványa	•	Kiadja:	Petőfi	Sándor	Művelődési	Ház	és	Könyvtár,	
5661	Újkígyós,	Arany	János	utca	42.	•	Telefon:	66/254-844	•	E-mail:	muvhaz@ujkigyos.hu	•	Felelős	kiadó:	Lukoviczkiné	Rozsnyai	Ildikó	intézményvezető
A	szerkesztőbizottság	elnöke:	Kunstár	Anna	Mária	•	A	szerkesztőbizottság	tagjai:	Gombkötőné	Kmetykó	Bianka,	Horváth-Gazsó	Adrienn,	Lukoviczkiné	
Rozsnyai	Ildikó,	Turovszki	Krisztián	•	Nyomdai	előkészítés:	Mészáros	Gábor	•	Nyomdai	munkák:	Kolorprint	Kft.,	5600	Békéscsaba,	Teleki	utca	6.

Vi. Újkígyósi  
kolbászgyúró Fesztivál
2019. március 2. (szombat)
a Felföldi István Tornateremben

Program:
1100: megnyitó, húskiosztás a nevezett csapatoknak
1200-1400: kolbászleadás a szárazkolbász versenyre,
sonkasaccoló versenyre nevezés
1500: meglepetés uzsonna
1630: tombolasorsolás – regisztráció 12 órától
1700: versenyek eredményhirdetése

Nevezési díj: 15 000 Ft/csapat
Ez tartalmaz 10 kg darált/nem darált húst és 15 méter 
vékonybelet. A darabolásról, darálásról, fűszerezésről, 
töltésről minden csapat maga gondoskodik. Gyúró- és 

dekorasztal biztosítva. 

Jelentkezni lehet:  
a művelődési házban (254-844, muvhaz@ujkigyos.hu) 

vagy Gedó Pálnál (70/213-9163)  
a nevezési díj befizetésével 2019. február 28-ig (csütörtök)

Vendégkóstoltatás  
a BENKÓ HÚS KFT. vezetősége jóvoltából

Muzsikál: a Melody zenekar  
Lustyik István vezetésével

A helyszínen  
„Újkígyós Kultúrájáért” támogatói jegyek vásárolhatók.

Támogatók: 
Benkó Hús Kft., Gedó Pál, Zsótér László,  
dr. Erdélyi István, Újkígyósi Nagycsaládosok  

Közhasznú Egyesülete

Különdíjak felajánlását köszönettel fogadjuk.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 

szent imre panzió
Újkígyós, Iskola u. 7.

Szobafoglalással kapcsolatos
információ:

telefon: +36 30 184 0044
email: szentimrepanzio@gmail.com

az ÚJkígyósi Önkormányzati 
értesítő hirdetési árai:

1 oldal: 20 000 Ft + ÁFA (25 400 Ft)
1/2 oldal: 12 000 Ft + ÁFA (15 240 Ft)
1/4 oldal: 7 000 Ft + ÁFA (8 890 Ft)
1/8 oldal: 4 000 Ft + ÁFA (5 080 Ft)


