
A Képviselő-testület február 25-én 7 igen és 2 tartózkodó sza-
vazattal 2 280 716 782 Ft főösszeggel fogadta el az Önkormány-
zat költségvetését. Ez az összeg az év folyamán még többször mó-
dosításra fog kerülni, hiszen az elfogadás pillanatában még több 
információ nem állt rendelkezésre mind a bevételi, mind a kiadási 
oldalon, amelyek befolyásolni fogják a pénzügyi megvalósítást. 

Az Önkormányzatnak vannak kötelező és önként vállalt 
feladatai. Ezek magas szolgáltatási szintet biztosítanak a város 
lakóinak, amelyre méltán lehetünk büszkék, ugyanakkor olyan 
terhet is jelentenek a város számára, amelynek pénzügyi kigaz-
dálkodása olykor embert próbáló feladat elé állítanak bennün-
ket. Évek óta dilemmát okozó témakörök a nem kötelező fel-
adatok: meddig tudjuk azokat ebben a formában finanszírozni, 
hogyan vigyük azokat tovább? Összehasonlítva hasonló méretű 
településekkel, néha úgy tűnik, hogy luxus ezeket magunkkal 
„cipelni”, de csak arról van szó, hogy ezt a normális települési 
működést az állam nem megfelelőképpen támogatja. Az önként 
vállalt feladatok finanszírozására kellene tudnunk használni a 
saját adóbevételeket, illetve a jelentősnek mondható ingatlan 
hasznosítási bevételeket, de azok nagy részét be kell forgatni az 
intézmények működésébe, hiszen – a példa kedvéért – a tavalyi 
évben az intézmények működési kiadásait az állam átlagosan 
65%-ban támogatta a feladatfinanszírozás formájában.

Nem kötelező feladat például a béreknek törvényes mértéken 
felüli emelése, a cafetériajuttatás, jutalom fizetése. Azonban fon-
tosnak tartjuk, hogy megbecsüljük a munkatársaink áldozatos 
munkáját, elismerjük a méltó munkabér fontosságát, de a piaci 
körülmények is arra sarkallnak bennünket, hogy megelőzzük a 
munkatársak esetleges munkahely-változtatását (sok esetben már 
most is nehéz pótolni a tapasztalattal, szaktudással rendelkező kol-
légákat). A bérjellegű költségek egyébként a működési költségek 
56%-át teszik ki. Ez jelentős összeg, figyelembe véve, hogy az Ön-
kormányzat az intézményeiben és a kft.-ben 131 személyt foglal-
koztat, ezzel Újkígyós legjelentősebb munkaadója. 2019-ben, aki-
nek jogszabály írja elő (garantált bérminimum), annak 8%-kal, a 
többi munkatársunknak egyelőre 4%-kal emelkedett az alapbére.

Nem kötelező feladat a helyi közművelődés ilyen magas 
szintű finanszírozása – pontosabban jogszabály nem határozza 
meg annak mértékét, milyenségét –, azonban fontosnak tartjuk 
a helyi értékek felkutatását, megőrzését és bemutatását. Valljuk, 
hogy a kultúrának helyi közösségszervező szerepe van, amely 
hozzájárul a település megtartó erejéhez.

Nem kötelező a civil szervezetek támogatása, amelyre 3,4 
millió forintot terveztünk. Az önkormányzatoknak van sporttal 
kapcsolatos feladatuk, de támogatást nem ad az állam ehhez, és 
nincs is pontosan meghatározva, hogy mit kell teljesíteni ebben 
az ügyben. A sportegyesületek direkt támogatása egyébként 
meghaladja a 8 millió forintot, de a létesítmények fenntartása 
további jelentős költségeket igényel. Az eredményességtől füg-
getlenül mégis fontos ezeknek a szervezeteknek a fenntartása, 
hiszen a sport hozzájárul az egészséges személyiség, életforma 
kialakításához és fenntartásához.

Nem kötelező a családok támogatása, amely például megje-
lenik adókedvezmények formájában (nagycsaládos, 70 év felet-
tiek, rokkantak), az első lakáshoz jutók támogatásában, a Bursa 
Hungarica és alapítványi felsőoktatási ösztöndíjakban, az isko-
lakezdési támogatásban, a 65 év felettiek karácsonyi utalványá-
ban. Ezek is megközelítik a 10 millió forintot. De fontosnak 
tartjuk, mert a családok, a gyermekek a jövőt jelentik, illetve 
kisebb gesztusokkal ki kell fejeznünk hálánkat a jelenünket 
megalapozó idősebb korosztály felé is.

Nem lenne kötelező fenntartani a Fő utcai óvodai csoporto-
kat, ezzel talán megspórolhatnánk 15 millió forintot. Azonban 
ezzel hasonló zsúfoltságot okoznánk, mint ahonnan elindultunk 
az új óvoda megépítése előtt, 3-4 fővel csökkenne a foglalkozta-
tottak száma, a Szent Imre telep lakói intézményi szolgáltatási 
szintje jelentős mértékben lecsökkenne, ezért, ameddig megold-
ható, nem szeretnénk csak pénzügyi kérdésként kezelni az ügyet.

A település fejlődését szolgáló beruházásokra elsősorban pá-
lyázati forrásból kerülhet sor, amelyre megközelítőleg 900 millió 
forint áll rendelkezésre. Ezek a magas szintű szolgáltatási hely-
zetet elősegítő, a település élhetőségét biztosító, közvetlen vagy 
közvetett munkahelyteremtő, -megtartó beruházások (keleti ipar-
terület, „zöld város”, barnamezős, energetikai projektek, víztorony 
rekonstrukció).
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Biztonságos, de takarékos az idei évi költségvetés

Újkígyós Város Önkormányzata és a Petőfi Sándor Műve-
lődési Ház és Könyvtár tisztelettel meghívja Önt, család-
ját és barátait az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre

2019. március 15.

1000 Ünnepi Szentmise a Szűz Mária Szent Neve katolikus 
templomban

1100 Ünnepi megemlékezés a művelődési házban, majd 
koszorúzás a ’48-as emlékműnél

Köszöntőt mond: Szebellédi Zoltán polgármester
Ünnepi beszédet mond: Herczeg Tamás országgyűlési képviselő

Ünnepségünkön közreműködnek:
•	 Tengelic	Énekegyüttes
•	 az	Újkígyósi	Széchenyi	István	Általános	Iskola	8.b	osztá-	
lyos	tanulói	  Felkészítő: Serfőző Marianna   
   A műsor címe: Selyemkokárda

Ezen ünnepségen kerül átadásra  
az „Újkígyós Közszolgálatáért” kitüntetés.

Kérünk mindenkit, aki koszorú elhelyezésével kíván tiszteleg-
ni a hősök emléke előtt, hogy ezen szándékát 2019. március  
14-ig jelezni szíveskedjen a 66/254-844-es telefonszámon 

vagy a muvhaz@ujkigyos.hu e-mail címen!
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Immár 6. alkalommal került 
megrendezésre az Újkígyósi 
Kolbászgyúró Fesztivál 2019. 
március 2-án Újkígyóson, a 
Felföldi István Tornateremben 
a Benkó Hús Kft. – Benkó Pál, 
Gedó Pál és a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtár 
szervezésében. A tavalyi foko-
zott érdeklődést ugyan nem 
lehetett túlszárnyalni, de az 
idén is szép számú csapat, szám 
szerint 21 nevezett a versenyre.  
A szép kora tavaszi napon már 
kora reggeltől nagy volt a sürgés-forgás, a 
csapatok lázasan készülődtek a verseny-
re. 9 órától látványdisznóvágást láthattak 
az érdeklődők az iskola udvarán a Benkó 
Hús Kft. hentesmesterei jóvoltából. Az 
igazi verseny 11 órától, a hivatalos megnyi-
tó után indult, és délután 2 órára minden 
csapat leadta a zsűrizésre szánt kolbász-
karikát, nem kis feladat elé állítva ezzel a 
zsűrit, melynek tagjai:  Benkó Pál elnök, 
Zsótér László főtámogató, Brindás János 
mesterszakács és Hunyadvári József vőfély 
Gyuláról, Szebellédi Zoltán polgármester 
és Ilyés Zsolt, helyi plébános voltak. De 
nemcsak a kolbász kapott szerepet a feszti-
válon, hanem a sonka is, mert sonkasaccoló 
versenyre is nevezhettek a megjelentek. A 
dínom-dánom egész nap tartott, hiszen 
nemcsak ínycsiklandozó finomságokat, 
hurkát, kolbászt, cigánykát kóstolhattak a 
fesztiválozók a Benkó Hús Kft. munka-
társainak köszönhetően, hanem délután 5 
bográcsnyi töltött káposztát is feltálalták a 
szakácsok: Dinya Máté és László Sándorné.

A kolbászgyúró verseny eredménye: 
1. Bűbájos Boszorkák (Benkó Hús Kft.) 
2. Falatkák (Újkígyósi Nagycsaládosok 
Közhasznú Egyesülete) 3. Fiatal Gaz-
dák (Újkígyósi Gazdakör). Különdíjban 
részesültek testvértelepüléseink: a Csík-
szentmiklósi Hentesek (Székelyföld) és 
Zimándújfalu (Arad megye) csapata, va-
lamint a Gyulavarsándi Gyúrók, a Sop-
ronyi Gyúrók (Kétsoprony) és az egyet-
len gyerekcsapat, a Gamery FC (A Jövő 
Generációja – Benkó Ifjak), akik egyben 
Zsótér László és családja fölajánlását is 
elnyerték a Bicebócák (Mozgáskorláto-
zottak Újkígyósi Szervezete) és a Hurka 
Gyurka Forgó Pultja (Medgyesbodzás) 
csapatokkal egyetemben.

A szárazkolbász-verseny közönség-
szavazat alapján dőlt el, melynek ered-
ménye:1. Bánszki János 2. Varga István 
3. Harangozó Attila, mindhárman újkí-
gyósiak. A sonkasaccoló versenyt, és így 
a sonkát is István Miklós (Csíkszent-
miklós – Székelyföld) nyerte meg.

Gratulálunk a győztes csa-
patoknak, és minden nevező 
csapatnak, egyéni versenyzőnek 
tisztelettel köszönjük részvételü-
ket. Hálásan köszönjük továbbá 
a rendezvény főtámogatóinak: 
Újkígyós Város Önkormányza-
tának – Szebellédi Zoltánnak, 
Benkó Pálnak (Benkó Hús 
Kft.), Gedó Pálnak, Zsótér 
Lászlónak (Kunágotai Bercsé-
nyi Zrt.) és Erdélyi Istvánnak 
(Gallicoop Zrt.) az önzetlen, 
nagylelkű támogatást, a támo-

gatóinknak: az Újkígyósi Városgazdálko-
dási és Fejlesztési Kft.-nek, a Park Étterem 
és Kávézónak, az Önkormányzati Kony-
hának, Újkígyósi Nagycsaládosok Köz-
hasznú Egyesületének – Békési Attilának, 
az Újkígyósi Nyugdíjasok Érdekvédelmi 
Egyesületének, a REÁL ABC-nek – Var-
ga Lászlónak, az Aranykalász Lovas Club-
nak, a SMOKE 71 - Csatlós Attilának, a 
Salicomp Bt.-nek – Katona Jánosnak, az 
Anna Virágboltnak – Balogh Józsefnek 
és egy helyi gazdálkodónak a fölajánlott 
ajándékcsomagokat. Ahogy mondani szo-
kás: nélkülük a rendezvény nem jöhetett 
volna létre! Jó szívvel köszönjük kedves 
látogatóinknak, hogy megtisztelték ren-
dezvényünket, és az Újkígyós Kultúrájá-
ért támogatójegyünket is szép számmal 
vásárolták. Kérjük, tegyék ezt a jövőben 
is, kövessék figyelemmel programjain-
kat a művelődési ház Facebook-oldalán  
és az ujkigyos.hu-n!

Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó  
művelődési ház vezető

Amikor a kerítés is kolbászból van…

A kolbászgyúró verseny győztese a Bűbájos Boszorkák csapata 

A 2019/2020 tanévre történő általános iskolai  
beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. év április hó 11. napján (csütörtök)  
8 órától 19 óráig és

2019. év április hó 12. napján (péntek)  
8 órától 18 óráig.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz  
szükséges iratok:

•	 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító  
és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

•	 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség meglétét 
tanúsító igazolás,

•	 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló ha-
tósági igazolványa.

A beiratkozással kapcsolatos hirdetmény teljes szövege 
megtalálható az óvodákban és iskolában, valamint az 

iskola honlapján és Facebook-oldalán.

A Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének 
április havi programja:

 � április 1-én 13 órakor, fogadóóra
 � április 1-én 14 órakor, vezetőségi ülés
 � április 3-án 15 órakor, klubdélután
 � április 11-én 5 órakor, bevásárlónap Szabadkára

  jelentkezés: 2019. április 10-ig
felelős: Gedóné Guglava Ilona, 06 70 368 2600

 � április 17-én 15 órakor, első féléves névnaposok 
ünneplése        jelentkezés: 2019. április 10-ig

  felelős: Krucsai János  06 70 315 2761
  Baranya Sándor  06 70 381 1542
  László Sándorné  06 30 907 2655

 � április 27-én 11 órakor, Tavaszi bál – Csorvás
  jelentkezés: 2019. április 22-ig
  felelős: Belicza Jánosné  06 30 507 6110

  Darida Józsefné  06 30 549 0876
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Újkígyós Város Önkormányzata a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján pályázatot hirdet
mezőőr 

munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 
Békés megye, Újkígyós közigazgatási területe.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok:
Újkígyós közigazgatási területén a termőföldek őrzése, a 
termőföldön lévő termények, termékek, eszközök, haszonál-
latok, földmérési jelek vagyonvédelme, kóbor állatokkal kap-
csolatos intézkedés, a horgásztónál halőri feladatok végzése 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•	 Szakmunkásképző intézet, 
•	 B kategóriás jogosítvány, 
•	 magyar állampolgárság 
•	 betöltött 18. életév 
•	 büntetlen előélet 
•	 orvosi alkalmasság 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 sörétes lőfegyrerre fegyvertartási engedély megléte 
•	 mezőgazdasági gép vezetésében jártasság 
•	 hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 
•	 helyismeret 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 részletes szakmai önéletrajz 
•	 a képzettségre és egyéb képesítésekre vonatkozó okira-

tok másolata 
•	 lőfegyvertartási engedély másolata 
•	 B kategóriájú vezetői engedély másolata 
•	 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
•	 nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak kezeléséhez 

hozzájárul 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 26. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Varga Ferenc nyújt, a 30/602 6419-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•	 Elektronikus úton Varga Ferenc részére a  

muszak@ujkigyos.hu e-mail címen keresztül 
•	 Személyesen: Varga Ferenc, Békés megye, 5661 Újkí-

gyós, Kossuth utca 41. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 28. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•	 www.ujkigyos.hu - 2019. március 8.
•	 kábeltelevízió - 2019. március 8.
•	 Újkígyósi Önkormányzati Értesítő - 2019. március 15.

MEGNYITOTTUNK!
A térség egyetlen amerikai stílusú  
BARBEQUE – GRILL étterme  

várja kedves vendégeit.
Ételeink lassú tűzön, bükkfa füsttel készülnek  

8-12 órán keresztül. A sütési eljárás és a fűszerezés  
egyedi és utánozhatatlan ízvilágot kölcsönöz a húsoknak. 
Kóstolja meg a sertés-, marha- és csirkesültek valamelyikét!
Vállaljuk céges, családi és baráti rendezvények lebonyo-
lítását 40 főig. Legyen szó legénybúcsúról, születésnap-

ról vagy céges buliról, a különleges fogás garantált! 
Nagyobb megrendelés esetén  

házhozszállítást vállalunk.
Belsőparkolóval, autentikus környezetben,  

kerthelyiséggel várjuk a hozzánk látogatókat.

Nyitvatartás:  
péntek-szombat-vasárnap 1200-2000

5661 Újkígyós, Kossuth utca 71.
Facebook.com/smoke71

www.smoke71.hu
70/278-6575

Biztonságos, de takarékos az 
idei évi költségvetés

Az intézmények működtetésére, az önként vállalt feladatok 
ellátására az állami támogatás (előző évihez képest -28 millió 
forinttal tudtunk tervezni), az intézményi saját bevételek (pl. 
térítési díjak, bérleti díjak, ingatlanok hasznosítása, vállalkozói 
tevékenység bevételei), valamint a helyi (jellegű) adóbevételek 
szolgálnak. 2019-ben 130 millió forint adótípusú bevétellel 
számolunk a költségvetésünkben, de adóemelés nem történt 
ebben az évben.

Többször „nekifutottunk” a költségvetés megfelelő kialakí-
tásának. Hoztunk áldozatokat, vannak olyan tételek, amelyek 
kikerültek a tervezethez képest az elfogadott költségvetésből, de 
reméljük, hogy a későbbiek folyamán a várt, de még nem tervez-
hető bevételek lehetővé teszik azok megvalósulását. Elmond-
hatjuk, hogy biztonságos, de takarékos költségvetést fogadott el 
a Képviselő-testület, amelynek megvalósításához 2019-ben is 
nagy pénzügyi és működési fegyelemre van szükség az intéz-
ményvezetők részéről, a bevételek-kiadások folyamatos figyelé-
sére, a likvidhelyzet biztosítására a Pénzügyi Osztály részéről. 

Köszönjük minden munkatársunknak az áldozatos 
munkáját, a szolgálatkész hozzáállását, egyben kérjük 
minden újkígyósi polgár együttműködését közös ügyeink 
megfelelő szintű megvalósításában!

Szebellédi Zoltán polgármester
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HATÁROZATOK
Jóváhagyták az árajánlatot

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. 
december 14-én alkotott étkezési térítési díjra vonatkozó 
148/2018. (XII. 14.) számú határozatát adminisztrációs hiba 
miatt visszavonta. 
A Képviselő-testület az Újkígyósi Városgazdálkodási és Fej-
lesztési Kft. által a szociális és gyermekétkeztetés 2019. évre vo-
natkozó díjaira, valamint a nyersanyagnorma díjára vonatkozó 
árajánlatot az alábbiak szerint fogadta el kilenc igen szavazattal:

2019.	évi
nyers-
anyag 
költ-
sége

étkeztetés díja (Ft)

nettó  áfa bruttó 

Bölcsőde gyermek (4x /nap) 366 580 157 737
Óvoda (egész napos ellátás 3x) 366 580 157 737
Napköziotthonos tanulók étkezése (3x) 509 723 195 918
Menzát igény bevevő tanulók (1x) 291 684 185 869
Szociális étkeztetést igény bevevő (2x) 428 647 175 822
Szociális étkeztetést igény bevevő (1x) 378 597 161 758
„Ezüstág” Idősek Otthona - bentlakók 702 1182 319 1501
Szünidei étkezés 449 449 121 570

2. Megbízták a pénzügyi osztály vezetését, hogy a számlákat 
ezen ajánlatnak megfelelően fogadja be. 

Elfogadták az üzleti tervet
A Képviselő-testület kilenc igen szavazattal fogadta el az Újkígyósi 
Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft. 2019. évre szóló üzleti tervét.

Művelődési ház beszámolója
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének 
az intézmény működéséről szóló 2018. évi szakmai beszámo-
lóját egyhangú kilenc igen szavazattal elfogadta.

Jóváhagyták a szabadság ütemezését
Szebellédi Zoltán polgármester 2018. évi igénybe vett szabad-
ságáról a tájékoztatást mind a nyolc jelen lévő képviselő elfo-
gadta, és a 2019. évi szabadság ütemezését jóváhagyta.

Tiszteletdíjról való lemondás
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete Erdei Ró-
bert bizottsági tag 2019. január - 2019. október havi tisztelet-
díjáról történő lemondását kilenc vokssal elfogadta.
Megbízták a pénzügyi osztályvezetőt, hogy a lemondással 
kapcsolatos pénzügyi intézkedéseket tegye meg.

Támogatás az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos 
Mentőszolgálat Alapítványa kérésének megfelelően 20 000 Ft 
támogatást biztosít egy darab LUCAS3 típusú újraélesztéshez 
szükséges mellkasi kompressziós rendszer beszerzéséhez.
Megbízták a pénzügyi osztályvezetőt, hogy a támogatással 
kapcsolatos pénzügyi intézkedéseket tegye meg. A határozati 
javaslatra mind a kilenc képviselő igennel voksolt.

Szerződéskötés a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel
A Képviselő-testület a használatába adott földek művelésé-
re szerződést köt a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel. A 
földhasználat ellentételezéseként az 1350 Ft/AK/év, összesen 
360 166 Ft mértékű díj megfizetését biztosítja a 2019. évi költ-
ségvetés terhére, melyet mind a kilenc képviselő elfogadott.
Felhatalmazták a polgármestert a szerződéskötéshez szüksé-
ges nyilatkozatok megtételére és a szerződés aláírására, illetve 
a további szükséges intézkedések megtételére.

Lejárt határidejű határozatok
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
134/2018. (XI. 26.), 146/2018. (XII. 14.), 1/2019. (I. 16.), 
2/2019. (I. 16.), 3/2019. (I. 16.), 4/2019. (I. 28.), 5/2019. 
(I. 28.), 6/2019. (I. 28.), 7/2019. (I. 28.), 8/2019. (I. 28.), 
9/2019. (I. 28.), 11/2019. (I. 28.), 12/2019. (I. 28.), 13/2019. 
(I. 28.), 14/2019. (I. 28.), 15/2019. (II. 4.), 17/2019. (II. 4.), 
18/2019. (II. 4.) számú önkormányzati határozatok végre-
hajtásáról szóló jelentést kilenc igen szavazattal elfogadta.

Polgármesteri tájékoztató
Kilenc igen szavazattal vette tudomásul a Képviselő-testület 
az Önkormányzat és intézményei 2019. január havi fontosabb 
eseményeiről szóló tájékoztatót.

Szabadidőparkkal kapcsolatos döntések
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai 
úti szabadidőpark üzemeltetési szabályzatát és a halgazdálko-
dási tervet kilenc igen szavazattal elfogadta.

Pályázat beadásáról döntöttek
Egyhangú kilenc igen szavazattal döntöttek arról, hogy Új-
kígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályáza-
tot kíván benyújtani „Víziközművek Állami Rekonstrukciós 
Alapjából nyújtható támogatásra” nettó 45 407 740 Ft összeg-
ben, melyhez nettó 13 622 322 Ft önerőt biztosít a 2019. évi 
költségvetés víziközmű rendszerek üzemeltetéséből befolyó 
bérleti díj terhére.
Felhatalmazták a polgármestert a pályázat benyújtására, és az 
ahhoz szükséges intézkedések megtételére.

F I G Y E L E M !
Újabb figyelmességgel kedveskedünk  

horgászainknak
Amennyiben a Gyulai úti szabadidőpark horgásztó-
ra bármelyik értékesítési helyen napijegyet vásárol – 
a horgászat adta élményen túl – további szolgáltatást 

nyújtunk:
1 000 Ft feletti vásárlás esetén az	érvényes	napi-
jegy	bemutatásával	 10%	kedvezményben	 részesül	 a	
Gyulai	út	22.	szám	alatt	lévő	állateledel	és	horgász-

boltban,	Borbély	Ákosnál.

Sok sikert, várjuk Önöket!
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MEGHÍVÓ

Újkígyós 2019-ben XII. alkalommal csatlakozik a 
„FÖLD ÓRÁJA” akcióhoz, mely a klímavédelem 

fontosságára hívja fel a figyelmet.
  Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesü-

let érdekes, zenés, gyertyafényes estét szervez.

Helyszín: Petőfi sándor Művelődési Ház, nagyterem

időpont: 2019. március 30. (szombat) 1900 órától

Belépés: ingyenes

Program:
1830  Gyülekező -  
  Az ingyenes belépőjegy egyben tombola is.
1900  A rendezvény célja -  
  Nagy Tiborné az egyesület elnöke 
1905  Élőzenekar
1915  Mindent, amit a napelemekről tudni kell 
  című előadás - előadó: Trényi Péter – Termo- 
  kamera Kft. - ügyvezető
2000  Találós kérdések - Tombolasorsolás

2030-2130  Villanyoltás - Gyertyagyújtás - Kötetlen 
  beszélgetés

terített asztalon:
zsíros kenyér, lila hagyma, pirospaprika, tea, forralt bor

Szeretettel várjuk a családokat, felnőtteket, fiatalokat,  
időseket, civil szervezeteket egyaránt!

Elérhetőségünk: 06 20/2639-397
Honlapunk: www.civilosszefogas.x3.hu

AdÓSZáM: 18394001-1-04

Kedves Újkígyósiak, Sportbarátok!
Tisztelettel köszönjük az adó 1% feljánlásokat, amely-
nek jóvoltából a tavalyi évben közel 250 ezer forin-
tot gyűjtött össze a Felföldi István Sport Egyesület. A 
felajánlásokból az újkígyósi iskolába járó kézilabdázó  
gyermekek számára 126 darab tanszercsomagot, emel-

lett sportszertámogatást is biztosítottunk.
A számunkra felajánlott 1%-os támogatásokat 2019-ben 
is a nálunk sportoló gyerekek tanulási, sportolási lehe-

tőségeik javítására kívánjuk fordítani.
A további sikeres és eredményes munkánkhoz kérjük, hogy 
támogassa adója 1%-ával az újkígyósi kézilabda sportot! 

FISE adószám: 19052634-1-04
Ne feledje, hogy a NAV készíti el Ön helyett az adóbe-
vallást, tehát az ügyfélkapun keresztül KÜLÖN kell 

rendelkezni adóbevalláson az 1% felajánlásról!
Ha többet szeretne tudnia FISE-ről, látogasson el 

megújuló weboldalunkra a  
www.felfoldise.hu-ra, vagy kövessen bennünket a 

Facebookon, www.facebook.com/FelfoldiIstvanSE!
segítségüket és felajánlásukat előre is köszönjük!

Hajrá Kígyós!

VÍZ- GáZ-  
F ű TéSSZERELéS

Vasadi Tibor
06/20/588-4535

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:
 � fűnyírás: 12 Ft/m2

 � gallyazás, bozótirtás: 1200 Ft/üzemóra
 � fák kivágása – mérettől függően, előzetes fel-
mérés alapján
 � gallyak, ágak elhelyezése telephelyre történő 
beszállítással - telefonos egyeztetés
 � gallyak aprítékolása, helyszíni kiszállással: 
4200 Ft/üzemóra (tartalmazza a kiszállás díját)
 � kertek rendbetétele – előzetes egyeztetés alapján

ÁRAINK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK
 Telefon: 06 70/324-6553,  

  06 30/205-9638
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SZÜLETÉSEK:
Köllő Kamilla Anna, Szeged, 2019. január 2., édesanyja: Köllő 
Katalin. 
Létai Dóra Viktória (3920 g, 53 cm), Békéscsaba, 2019. február 14., 
édesanyja: Biroga Tünde Etelka, édesapja: Létai Mihály.

HáZaSSágKöTÉSEK:
Házasságkötés időpontja: 2019. február 8., menyasszony: Kovács 
Renáta gyulai lakos, vőlegény: Birta Miklós újkígyósi lakos.
Házasságkötés időpontja: 2019. február 23., menyasszony: Vizi 
Erika újkígyósi lakos, vőlegény: Priskin István kétsopronyi lakos.

HaLáLESETEK:
Molnár Józsefné Vozár Judit, született: 1934. április 8., elhunyt: 
Újkígyós, 2019. február 2., volt újkígyósi lakos.
Bárány Mária Magdolna, született: 1934. június 19., elhunyt: 
Újkígyós,  2019. február 6., volt újkígyósi lakos.
Vincze Gábor, született: 1928. szeptember 21., elhunyt: Újkígyós, 
2019. február 13., volt újkígyósi lakos.
Domokos Lajos, született: 1947. február 26., elhunyt: Újkígyós, 
2019. február 19., 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.

Újkígyós Város Önkormányzata 2019. február 1. 
napjától kezdődő bérleti jogviszony keretében történő 
hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő 5 hektáros 
területen, a Keleti Iparterületen (Újkígyós 036 hrsz., vala-
mikori József-major) található két darab csarnok épületet, 
valamint a valamikori gépműhely épületét.
•	 i. csarnok: alapterülete 892,5 m2, külső határoló falak 

mentén 4,7 méteres belmagasság, építés éve 2006, fű-
tés nélküli, acélvázas, jó állapotú raktárépület, 1,8 m 
magas beton zsalukő falazattal, fölötte trapézlemez bo-
rítással, trapézlemez tetőfedéssel, aljzata jó minőségű 
pc. simításos vasbeton lemez, műszaki állapota 85%-os;

•	 ii. csarnok: alapterülete 892,5 m2, külső határoló falak 
mentén 4,7 méteres belmagasság, építés éve 2009, fű-
tés nélküli, acélvázas kiváló állapotú raktárépület, 1,8 m 
magas beton zsalukő falazattal, fölötte trapézlemez bo-
rítással, trapézlemez tetőfedéssel, aljzata jó minőségű 
pc. simításos vasbeton lemez, műszaki állapota 90%-os;

•	 gépműhely: alapterülete 810 m2, a belsőtér áthidaló 
magasság 5,5 méter, építés éve 1978-79, temperál-
ható, betonvázas, vasbeton panel födémszerkezetű, 
aljzata simított teherbíró beton, az épülethez „ragasz-
tott” kisebb helyiségekkel (raktárak, műhelyek), mű-
szaki állapota 70%-os.
Az ingatlan területét bérbeadásra kínáljuk a további 

épületeket:
•	 vasraktár: alapterülete 275,5 m2, belmagasság: 

280 cm, fűtés nélküli, szigetelt épület, építés éve 
az 1980-as évek elejére tehető, oldalához épített 
szigetelés nélküli, 144 m2 alapterületű külső raktár

•	 alkatrészraktár: alapterülete 179,3 m2, a belsőtér áthida-
ló magassága 3,6 m, építés éve 1978-79, temperálható, 
betonvázas, vasbeton panel födémszerkezetű, aljzata si-
mított teherbíró beton, műszaki állapota 70 %-os.

•	 korábbi „forgácsoló”: alapterülete 72 m2, a belsőtér át-
hidaló magassága 3,6 m, építés éve 1978-79, temperál-
ható, betonvázas, vasbeton panel födémszerkezetű, alj-
zata simított teherbíró beton, műszaki állapota 70%-os.
A bérlemények külön-külön is bérelhetőek, mivel a 

bérleti díj mértéke alku tárgyát képezheti, kérjük, hogy 
bérleti szándéka esetén a tárgyalás alapját képező, Ön ál-
tal javasolt bérleti díj mértékét Ft/m2 + ÁFA egységben 
ismertetni szíveskedjen!

További felvilágosítás Szebellédi Zoltán pol-
gármestertől a +36 30 628 8883 telefonszá-
mon, illetve a szebelledi@ujkigyos.hu, valamint a  
polgarmester@ujkigyos.hu elektronikus címen, 
valamint Varga Ferenc műszaki csoportvezetőtől  
a +36 30 602 6419 telefon-számon, illetve a 
muszak@ujkigyos.hu elektronikus címen kérhető.

Kiadó bérlemények Újkígyós 
Keleti Iparterületen

2019. február 23-án rendezték meg Újkígyóson a Polgárőr 
Farsangi Bált. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Takács  
Árpád kormánymegbízott, valamint Lipták István, a Békés Me-
gyei Polgárőr Szövetség Felügyelő Bizottság elnöke. Az estet tá-
mogatta Gyarmati Sándor, a Békés Megyei Polgárőr Szövetség  
elnöke, továbbá Szebellédi Zoltán polgármester. A belépőjegyek és 
a támogatójegyek vásárlásával nemcsak egy szép estét tölthettek el 
a kedves vendégek, hanem ezáltal az Újkígyósi Polgárőr Egyesü-
letet is támogatták. Az így összegyűlt pénzösszeg - 120 000 Ft - a 
2019. július 20-án megrendezésre kerülő Békés Megyei Polgárőr 
Napra lesz fordítva, melynek Újkígyós ad otthont. 

Polgárőr Farsangi Bált  
rendeztek Újkígyóson

Dr. Takács Árpád kormánymegbízott és Mazán Csaba elnök 
(fotó: Nátor János)


