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Az Újkígyós Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizott-
ság) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. 
október 13. napjára kitűzött általános választásán Újkígyós Vá-
rosban a bejelentett polgármesterjelöltek és az egyéni listás kép-
viselőjelöltek sorrendjét a szavazólapon - a Bizottság által meg-
tartott sorsolás alapján - az alábbiak szerint állapítja meg:

Polgármesterjelöltek:
Sorszám Jelölt Jelölő szervezet

  1. Szebellédi Zoltán         FIDESZ-KDNP-Gazdakör
  2. Botyánszki Pál László Független

Egyéni listás képviselőjelöltek:
Sorszám Jelölt Jelölő szervezet

  1. Korcsog László Független
  2. Békési Attila FIDESZ-KDNP-Gazdakör
  3. Balogh József Független
  4. Botyánszki Pál László Független
  5. Zsótérné Skoperda Katalin Független
  6. Balogh László Csaba     FIDESZ-KDNP-Gazdakör
  7. Tömösi Károly Független
  8. Nagy Balázs FIDESZ-KDNP-Gazdakör
  9. Horváth-Gazsó Adrienn FIDESZ-KDNP-Gazdakör
10. Marottyi Csaba FIDESZ-KDNP-Gazdakör
11. Oláh Timót Lajos Független
12. Ecker György Zoltán      FIDESZ-KDNP-Gazdakör
13. Turovszki Krisztián       FIDESZ-KDNP-Gazdakör
14. Bozó József FIDESZ-KDNP-Gazdakör

Az Újkígyósi Helyi Választási Bizottság  
23/2019. (IX. 09.) számú határozata

Az Újkígyós Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Bi-
zottság) a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 
13. napjára kitűzött általános választásán Újkígyós Városban a 
képviselőjelöltek sorrendjét a szavazólapon - a Bizottság által 
megtartott sorsolás alapján - az alábbiak szerint állapítja meg:

Roma nemzetiség:
Sorszám Jelölt Jelölő szervezet

  1. Faragó Klára Fiatal Romák Országos Szövetsége
  2. Faragó Anna Fiatal Romák Országos Szövetsége
  3. Nagy Heléna Fiatal Romák Országos Szövetsége
  4. Faragó Sándor Fiatal Romák Országos Szövetsége

Ha jelen határozat meghozatalát követően valamely jelölt jog-
erős nyilvántartásba vételére nem kerül sor, vagy a nyilvántar-
tásból törlésre kerül, a szavazólapon a jelöltek egymáshoz vi-
szonyított sorrendje nem változik. A szavazólapon a jelölteket 
folyamatosa sorszámozással ellátva kell feltüntetni.

Az Újkígyósi Helyi Választási Bizottság 
22/2019. (IX. 09.) számú határozata

Összefoglaló Újkígyós Város Önkor-
mányzat 2014-2019. évi munkájáról 

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2019. szeptember 30-án tartotta a ciklust záró tes-
tületi ülését. Az ötéves munkával kapcsolatosan készült 
beszámolót a 9 képviselő-testületi tag egyhangú igen 
szavazattal elfogadta. Ennek összefoglaló változatát 
olvashatják most, a beszámoló teljes terjedelmében a 
www.ujkigyos.hu honlapon, illetve Újkígyós Város hiva-
talos Facebook oldalán, valamint nyomtatott formában a 
Városi Könyvtárban és az Újkígyósi Közös Önkormány-
zati Hivatal ügyfélterében olvasható.

Újkígyós Város Önkormányzata a jogszabályi és a köz-
ponti kormányzati keretek által meghatározott feltételek 
között jövőbe mutató, észszerű gazdálkodással, a raciona-
litás mentén igyekezett a település fejlődését biztosítani. A 
változó gazdasági környezet (pl. béremelkedések és az eb-
ből adódó árnövekedések), a jelentősen változó jogszabályi 
környezet és a külső körülmények egymásra utaltságunkra 
hívta fel a figyelmet. Az volt a cél, hogy minél szélesebb 
körű összefogás valósuljon meg Újkígyóson a lehető leg-
több közös ügyben. Ebben partner volt a Képviselő-testület, 
a bizottságok, az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal 
minden dolgozója, az intézmények vezetői és dolgozói, a 
civil szervezetek, a helyi vállalkozások, a lakosság nagy ré-
sze, olykor még külső segítők is. Az eredmények az össze-
fogást igazolták, a Képviselő-testület határozatai 93%-ban 
egyhangú támogató szavazattal születtek meg. Ez mutatja, 
hogy a jól előkészített döntéshozatalban a Képviselő-testü-
let egységesen lépett fel a fejlődés érdekében. Továbbra is 
egyértelmű, hogy az önkormányzat csak a lakóközösséggel 
egyetértésben, velük szoros együttműködésben sikeresen 
végezheti munkáját. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki 
minden jóakaratú és segítőkész embernek!

A Képviselő-testület és  
a bizottságok munkája

A Képviselő-testület ebben az időszakban 122 testüle-
ti ülésen 106 rendeletet alkotott, illetve 814 határozatot 
hozott a különböző ügyekben. A határozatokat és a ren-
deletalkotásokat többnyire egyhangú szavazattal hozta 
meg, amely az összefogás mellett az előkészített anyagok 
jó minőségét is jelzi.  Ezek a döntések minden esetben 
azt célozták, hogy Újkígyós fejlődjön, az intézmények jó 
szolgáltatást nyújtsanak, ezáltal az itt élők azt érezhessék, 
jó itt élni kisvárosunkban. Az ideérkező vendégeink is ezt 
az érzésüket szokták megfogalmazni találkozásainkkor. A 
testületi ülések az évente elfogadott munkaterv alapján ke-
rültek összehívásra havi gyakorisággal. A tervezett ülések-
ről a képviselők indokolatlanul nem hiányoztak, azonban 
a váratlan események miatt rendkívüli képviselő-testületi 
ülések összehívására is sor került. 
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A Képviselő-testület 2014-2019. években megtartott ülései

Év Ülések 
száma

Jelen volt 
(fő)

Hiányzott 
(fő)

%-os  
arány

2014.10.20-tól 6 49 5 91
2015 25 197 28 88
2016 29 222 31 85
2017 24 184 32 85
2018 22 164 34 83
2019.08.20-ig 14 113 13 90
Összes 120 929 143 86

HIÁNYZÁSOK

Képviselő-testü-
leti tag 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ösz-
sze-
sen

Szebellédi Zoltán 0 0 0 0 0 0 0

Bozó József 0 2 3 2 3 1 11

Botyánszki Pál 0 4 0 4 4 2 14
Horváth-Gazsó  
Adrienn 0 3 9 3 8 2 25

Nagy Balázs 0 1 0 2 0 0 3

Nagy Tiborné 1 1 11 8 8 3 32

Oláh Timót 2 13 4 5 3 4 31

Tömösi Károly 0 3 2 4 5 0 14
Turovszki  
Krisztián 2 1 2 4 3 1 13

A Képviselő-testület mellett 5 bizottság működött, ezek-
ben történt a testületi ülések előkészítése, illetve hoztak saját 
hatáskörben döntéseket. A bizottsági munka számokban be-
mutatva 2019. augusztus 20-ig:

Ügyrendi Bizottság 2014-2019. években megtartott ülései

Év Ülések 
száma

Hatá-
rozatok 
száma

Jelen 
volt 
(fő)

Hiány-
zott 
(fő)

%-os 
arány

2014.10.20-tól 2 13 6 0 100
2015 10 44 21 9 70
2016 10 48 22 8 73
2017 10 53 22 8 73
2018 12 39 26 10 72
2019.08.20-ig 5 20 12 3 80
Összes 49 217 109 38 74

HIÁNYZÁSOK

Bizottsági tag 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ösz-
sze-
sen

Nagy Tiborné 0 0 0 0 1 0 1

Oláh Timót 0 9 8 7 8 3 35
Turovszki  
Krisztián 0 0 0 1 1 0 2

Pénzügyi Bizottság 2014-2019. években megtartott ülései

Év Ülések 
száma

Hatá-
rozatok 
száma

Jelen 
volt 
(fő)

Hiány-
zott 
(fő)

%-os 
arány

2014.10.20-tól 2 19 6 0 100

2015 12 66 34 2 94

2016 12 77 32 4 88

2017 12 85 32 4 88

2018 10 65 28 2 93

2019.08.20-ig 7 34 16 5 76

Összes 55 346 148 17 90

HIÁNYZÁSOK

Bizottsági tag 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ösz-
sze-
sen

Tömösi  
Károly 0 0 0 1 0 1 2

Botyánszki  
Pál 0 1 2 3 1 3 10

Horváth-Gazsó 
Adrienn 0 1 2 0 1 1 5

Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság  
2014-2019. években megtartott ülései

Év Ülések 
száma

Hatá-
rozatok 
száma

Jelen 
volt 
(fő)

Hiány-
zott 
(fő)

%-os 
arány

2014.10.20-tól 2 8 10 0 100

2015 11 42 42 13 76

2016 13 38 57 8 88

2017 13 46 55 10 84

2018 12 42 48 12 80

2019.08.20-ig 6 18 28 2 93

Összes 57 194 240 45 84

HIÁNYZÁSOK

Bizottsági tag 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ösz-
sze-
sen

Horváth-Gazsó 
Adrienn 0 0 0 0 0 0 0

Nagy  
Tiborné 0 4 2 1 3 0 10

Turovszki  
Krisztián 0 2 2 2 1 1 8

Ecker  
Zoltán 0 6 4 6 4 1 21

Schríffert  
Béla 0 1 0 1 4 0 6
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Egészségügyi és Szociális Bizottság  
2014-2019. években megtartott ülései

Év Ülések 
száma

Hatá-
rozatok 
száma

Jelen 
volt 
(fő)

Hiány-
zott 
(fő)

%-os 
arány

2014.10.20-től 3 56 14 1 93
2015 30 372 131 19 87
2016 22 299 99 11 90
2017 26 300 120 10 92
2018 27 244 116 19 86
2019.08.20-ig 15 131 57 18 76
Összes 123 1402 537 78 87

HIÁNYZÁSOK

Bizottsági tag 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ösz-
sze-
sen

Turovszki  
Krisztián 0 5 0 1 1 0 7

Tömösi Károly 0 3 2 4 2 4 15
Nagy Balázs 0 4 5 3 9 8 29
Sávolt János 0 1 2 2 2 2 9
Susán Éva 1 6 2 0 5 4 18

Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság  
2014-2019. években megtartott ülései

Év Ülések 
száma

Hatá-
rozatok 
száma

Jelen 
volt 
(fő)

Hiány-
zott 
(fő)

%-os 
arány

2014.10.20-tól 3 13 12 3 80
2015 11 44 52 14 78
2016 12 58 54 18 75
2017 13 51 57 21 73
2018 10 40 46 14 76
2019.08.20. 4 23 19 5 79
Összes 53 229 240 75 91

HIÁNYZÁSOK

Bizottsági tag 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ösz-
sze-
sen

Nagy Balázs 0 0 0 0 0 0 0
Botyánszki Pál 0 1 1 3 1 1 7
Nagy Tiborné 0 1 3 3 2 0 9
Oláh Timót 2 7 7 5 4 1 26
Erdei Róbert 1 4 1 4 1 2 13
Szűcs Lajos 0 1 6 6 6 1 20

Az Önkormányzat, mint foglalkoztató
Fontos cél volt, hogy az önkormányzati munkahelyeket, 

munkaköröket megtartsuk, sőt még új munkahelyeket is hoz-
tunk létre, ezzel segítve Újkígyós foglalkoztatási helyzetét. 

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak számát a követ-
kező táblázat mutatja:

Intézmények, gazdasági egységek megnevezése 
(közfoglalkoztatottak nélkül)

2014. évi 
beszá-
moló 

alapján

2018. évi 
beszá-
moló 

alapján
Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal 24 25
Újkígyós Város Önkormányzat 38 19
Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény 33 33
„Ezüstág” Gondozási Központ 27 32
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 6 7
Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft. - 24
Összesen: 128 140

A foglalkoztatottak számának bővülését a feladatellátás bő-
vülése indokolta a különböző ágazatokban, az önkormányzati 
hivatalban, a szociális ellátásban, a közművelődési feladatok 
terén, illetve ebben az időszakban kezdte el működését a Park 
Étterem és Kávézó, valamint a Szent Imre Panzió is. 

Az országos foglalkoztatási helyzet jelentősen átalakult. 
Egyes ágazatokban és egyes területeken relatív munkaerőhi-
ány alakult ki, elsősorban a szakképzett munkakörök terüle-
tén. Ez jelentősen átalakította a közfoglalkoztatási rendszer 
működését is. Egyrészt jelentősen csökkent a közfoglalkoz-
tatottak létszáma, másrészt a sikeres munkaerőpiaci integrá-
lódás miatt a rendszerbe bevonható személyek száma és alkal-
massága is csökkent. Ennek megfelelően a korábbi cél, mely 
az elsődleges munkaerőpiacba történő bevonását célozta meg 
a közmunkásoknak, egyfajta szociális irányba mozdult el.

A közfoglalkoztatottak számának csökkenésével és a fel-
adatellátás bővülésével munkatársainkra egyre nagyobb te-
her hárul, azonban odaadó munkájuknak köszönhetően a 
feladatellátásban jelentős hiány nem keletkezett, Újkígyós 
lakossága ezekből a foglalkoztatási nehézségekből nem so-
kat vett észre. Munkatársaink becsülettel elvégezték felada-
tukat, amelyet az önkormányzat igyekezett a lehetőségekhez 
képest meghálálni (kötelező béren kívüli juttatások), amely-
nek mértéke azonban még így is elmarad a jelenlegi piaci 
juttatásoktól. Ezúton is megköszönjük a Képviselő-testület 
nevében munkatársaink állhatatos munkáját.

Pénzügyi helyzet, gazdálkodás
Újkígyós hagyományosan jól gazdálkodó, folyamatosan fej-

lődő település. A pályázati források intenzitása egyértelműen 
növekedett az előző ciklushoz képest. Az állami finanszírozás 
a kötelező és önként vállalt feladatellátást átlagosan csak 50-60 
százalékban fedezi, a fennmaradó kiadásokat saját bevételekből 
kell előteremteni. Az állam jól látható célja az önkormányzatok 
takarékos, saját bevételeit is figyelembe vevő gazdálkodásának 
kialakítása. Fontos célnak tartottuk az önként vállalt felada-
tok és támogatások színvonalának fenntartását. Ez a korábbi 
ciklushoz képest még feszesebb és felelősebb gazdálkodást 
követelt. Munkánkat azzal az elhatározással tettük, hogy min-
den lehetőséget megragadunk településünk fejlődéséért. Intéz-
ményeink tevékenységüket bővítve jó munkát végeztek, stabil 
szolgáltatást nyújtanak Újkígyós lakosságának. Az önkormány-
zat előremutató, biztonságos gazdálkodást folytatott, bár a fo-
lyamatos fejlesztések, illetve az állami források célzott elosztá-
sa jelentős mértékben igénybe vették anyagi erőforrásainkat. 
Ezzel együtt úgy sikerült jelentős pályázati és önerős fejlesz-
téseket megvalósítani, az önkormányzat vagyonát gyarapítani,  
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hogy eközben nem került veszélybe az intézmények műkö-
dése és az önkormányzat pénzügyi stabilitása. 

Hitelfelvételre az elmúlt időszakban egy alkalommal ke-
rült sor, kormányzati jóváhagyást követően, a számlavezető 
pénzintézettől 150 millió Ft értékben, 15 éves futamidővel. A 
hitelfelvétel célja az egykori József-major területének és léte-
sítményeinek megvásárlása volt. Ez teszi lehetővé a TOP pá-
lyázati források keretében benyújtott és elnyert 500 millió Ft 
támogatás megfelelő helyen való felhasználását, melynek so-
rán két üzemépülettel bővül a meglévő épületállomány a hoz-
zácsatlakozó kiegészítő infrastrukturális beruházásokkal. Az 
így létrejövő ipari komplexum hozzájárul az adóbevételek 
növekedéséhez, a bérleti díjból származó bevételek emelkedé-
séhez, valamint munkahelyteremtéshez. A hitel jelenlegi tör-
lesztőrészleteit az eltelt időszakot tekintve már a mostani épü-
letek bérbeadása is nagyrészt biztosítja, hiszen 31 000 000 Ft 
kifizetett költség mellett 29 000 000 Ft bevétel keletkezett. A 
fennálló gépjármű lízinghez kapcsolódóan 287 776 Ft ösz-
szegű hitelállománnyal rendelkezik még az Önkormányzat, 
amely 2020. január 10-én fog megszűnni.

Pályázatok, vagyongazdálkodás
Az elmúlt öt évben is több látványos, ugyanakkor jelentős 

beruházás készült el. A pályázaton elnyert támogatás megköze-
líti a 2,5 milliárd Ft-ot, a vagyonnövekedés 1 543 080 000 Ft.

Mondhatjuk, hogy ez egyfajta „sikertörténet”, hiszen 
ehhez egyébként nehezen megszerezhető pályázati pénze-
ket kellett elnyernünk, illetve az utóbbi három ciklusban 
megtöbbszöröződött a pályázaton elnyert támogatás. Itt 
mindenképpen meg kell említeni, hogy a pályázatok lebo-
nyolítása nagy szakértelmet és energiát igényel a Hivatal és 
az intézmények dolgozóitól, akik maximális erőbedobással 
tették a dolgukat. A város töretlen fejlődése által továbbra is 
Békés megyében, de országosan is az ismert és megbecsült 
települések között tartanak számon bennünket.

Kimutatás 
időpontja

Pénzeszköz 
(jellemzően  
feladattal 
terhelt)

2014-2019-ben 
pályázati forrás-
ból megvalósult 

beruházások, 
felújítások, 

egyéb pályáza-
tok értéke

Ebből elnyert 
pályázati  

támogatás

2019.  
szeptember 24. 975 158 813 Ft 2 443 891 000 Ft 2 415 896 000 Ft

A pályázati források elsősorban kézzelfogható beru-
házásokon keresztül szolgálják az újkígyósi lakosokat, de 
jutott belőle a működések, szolgáltatások bővítésére is. 
A pályázatok egy része már megvalósult, másik része fo-
lyamatban van. Így újult meg útjaink, járdáink egy része, 
korszerűsítettük, szebbé tettük, új funkciókkal láttuk el az 
önkormányzati épületeket (iskola, Fő utcai óvoda, műve-
lődési ház, könyvtár, városháza, Cz. Kiss Rendezvényház, 
konyha és a Park Étterem és Kávézó, Szent Imre Panzió, 
civilház); újjáépítettük a ravatalozót; felújítottuk a sportlé-
tesítményeket (kézilabda, foci); térfigyelőrendszert építet-
tünk ki; 110 kW teljesítményű napelemet helyeztünk el; a 
víztorony felújítása most folyik; sportpark kialakítása fog 
elkezdődni rövidesen a Szent Imre parkban; hamarosan el-
kezdődik az új tűzoltóautó beszerzése is.

A helyi gazdaság fejlődését szolgálja több pályázati projekt, 
azok között a legfontosabb a valamikori József-majorban ki-
alakítandó iparterület két új csarnok megépítésével, de fontos 
lépés lesz a Tormási úti önkormányzati ipari létesítmény fel-
újítása, átalakítása is. Ide sorolható még az ún. „Zöld város” 
projekt, amely ugyan a városközpont szépítését is szolgálja, de 
a legfontosabb eleme egy olyan új épület megépítése a város-
házával szemben, amely két-három szolgáltató vállalkozásnak 
biztosíthat megfelelő körülményeket.

Összegzés
A Képviselő-testület 2014 októberében egy jól működő Ön-

kormányzatot és intézményeket vett át az előző testülettől. Már 
akkor is látható volt, hogy az állam általi feladatfinanszírozásra 
történő áttérés egyre inkább a költséghatékony önkormányzati 
működés megvalósulását szorgalmazza. Ennek egyik legfonto-
sabb jellemzője, hogy az állami finanszírozás mind a kötelező, 
mind az önként vállalt feladatellátás terén nagymértékben épít a 
települések öngondoskodásra törekvő szemléletére. Ennek fon-
tos alapja a helyi adókból, az intézményi saját bevételekből és 
az egyéb sajátos bevételekből (egyéb támogatások, vagyonhasz-
nosítás, vállalkozói típusú bevételek) származó önkormányzati 
források minél nagyobb mértékű megteremtése.

Önkormányzatunk az elmúlt 5 esztendőben „felvette a rit-
must”, jól megfelelt ezeknek a kihívásoknak. A város jelentős 
mértékben fejlődött ebben az időszakban, az Önkormányzat 
a közfeladatait megfelelő szinten látta el a lakosság megelége-
désére, jelentős mértékű pályázati forrást sikerült a településre 
hozni, nagymértékben nőtt az önkormányzati vagyon, nőtt az 
intézményeinkben foglalkoztatottak száma, munkavállalóink 
anyagi megbecsülését sikerült szinten tartani, az időközben fel-
merülő nehézségeket megfelelőképpen orvosolni tudtuk.

Az elmúlt öt év sem csak a sikerekről szólt azonban. Nem 
sikerült pontot tenni a több ciklus óta zajló ivóvízminőség-
javító program megvalósulására. Bár a pályázati beruházás 
elkészült, azonban annak átalakítására van szükség, a kivite-
lező hibája miatt, mely napjainkban is zajlik a kivitelezőn ér-
vényesített garanciális kötelezettség és további pályázati forrás 
bevonásával. Ennek ellenére sikerült az egészséges ivóvízhez 
jutást a teljes lakosság számára biztosítani. Az ebből keletke-
zett kárt az önkormányzat érvényesíteni kívánja a kivitelezőn.

A már említett módon nagy nehézségekkel jár, és fo-
lyamatos erőfeszítést igényel az önkéntes feladatok koráb-
bi színvonalának fenntartása. Ezek nem tekinthetők luxus 
tevékenységnek, az Újkígyóson elvárható szolgáltatási szint 
gyakorlati megőrzését jelentik, egy élhető kisváros minden-
napjaihoz tartoznak hozzá a lakosság által megszokott szol-
gáltatások, ezért a jövőben is érdemes azokat fenntartani.

Ezúton is köszönetemet fejezem ki a Képviselő-testület min-
den tagjának és a nem képviselő bizottsági tagoknak, a Közös 
Önkormányzati Hivatal, az önkormányzati intézmények és Kft. 
minden munkatársának, a civil szervezetek, sportegyesületek 
vezetőinek és tagjainak, a velünk együttműködő helyi és külső 
vállalkozásoknak, külső segítőinknek és nem utolsó sorban Új-
kígyós minden együttműködő lakójának. Csak ezzel az összefo-
gással érhettük el azokat az eredményeket, amelyek hosszú távon 
is elősegítik, hogy Újkígyóst továbbra is Békés megye egyik ki-
emelkedő, példamutató, innovatív településeként tartják számon.

Szebellédi Zoltán polgármester
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HATÁROZATOK
Elfogadták a beszámolót

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2019. évi költségvetés 
féléves teljesítéséről szóló beszámolót 
elfogadta.

Beszámolt a Kft.
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Újkígyósi Város-
gazdálkodási és Fejlesztési Kft. 2019. 
I. félévi tevékenységével kapcsolatos 
beszámolót, a 2019. április 1 – 2019. 
június 30. közötti időszak támogatás 
felhasználásáról szóló beszámolót a 
határozat mellékletének megfelelően 
elfogadta. 

Iskolakezdési támogatást biztosítottak
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 418 diák/hallgató részé-
re összesen 2 090 000 Ft iskolakezdési 
támogatást biztosított a 2019. évi költ-
ségvetése terhére.
Megbízta Szebellédi Zoltán polgár-
mestert, hogy a keret összegéig az is-
kolakezdési támogatás kifizetésével 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.   

Csatlakozási szándékról döntöttek
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer 2020. évi fordulójához 
csatlakozni kíván, az erre vonatkozó 
Nyilatkozatot eljuttatja a Támogatás-
kezelő részére. 
Megbízták Szebellédi Zoltán polgár-
mestert, hogy a pályázati kiírást a hely-
ben szokásos módon tegye közzé.   

Elfogadták a forgalomszervezés  
felülvizsgálatáról szóló jelentést

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a kezelésében lévő 
települési belterületi utak tekinteté-
ben a forgalmi rend felülvizsgálatára 
vonatkozó kötelezettsége keretében a 
Békéscsabai Rendőrkapitányság Köz-
lekedésrendészeti Osztály forgalom-
szervezés felülvizsgálatáról szóló je-
lentését elfogadta. 
Továbbá a felülvizsgálat alapján el-
rendelte, hogy a Petőfi utca és Öreg 
utca kereszteződésében a keleti olda-
lon az „Elsőbbségadás kötelező” táblá-
nál a jelzés az útburkolatra is kerüljön 
felfestésre, a nyugati oldalon pedig  

STOP („Állj! Elsőbbségadás kötelező!”)  
jelzőtábla kerüljön burkolatjelzéssel 
együtt kihelyezésre.
Megbízták a polgármestert az intézke-
dések végrehajtásával. 

Játszóterek használatára vonatkozó 
házirendet fogadtak el

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Újkígyós közigaz-
gatási területén létesített játszóterek 
használatára vonatkozó házirendet a 
határozat mellékletének megfelelően 
elfogadta. 
Megbízták a polgármestert a házirend 
kifüggesztéséhez és annak betartatásához 
szükséges intézkedések megtételével. 

Tájékoztatást kaptak  
a panzió működéséről

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Szent Imre Panzió 
eddigi működéséről szóló tájékoztatót 
a határozat mellékletének megfelelően 
elfogadta. 

A beszámoló elfogadása után köszönetet 
nyilvánítottak minden együttműködőnek
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a „Beszámoló Újkígyós Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014-2019. évi munkájáról” című doku-
mentumot és annak mellékleteit az elő-
terjesztésnek megfelelően elfogadta. 
Egyben köszönetét fejezték ki az Újkí-
gyósi Közös Önkormányzati Hivatal, 
az önkormányzati intézmények és kft. 
minden munkatársának, a civilszerve-
zetek, sportegyesületek vezetőinek és 
tagjainak, az együttműködő helyi és 
külső vállalkozásoknak, külső segítők-
nek, támogatóknak és nem utolsó sor-
ban Újkígyós minden együttműködő 
lakójának.

Lejárt határidejű határozatok
1. Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 145/2018. (XII. 14.), 
66/2019. (V. 28.), 67/2019. (VI. 17.), 
68/2019. (VI. 17.), 69/2019. (VI. 17.), 
70/2019. (VI. 24.), 71/2019. (VI. 24.), 
72/2019. (VI. 24.), 73/2019. (VI. 24.), 
75/2019. (VI. 24.), 76/2019. (VI. 24.), 
77/2019. (VI. 24.), 78/2019. (VI. 24.), 
79/2019. (VI. 24.), 80/2019. (VI. 24.), 
82/2019. (VI. 24.), 83/2019. (VI. 24.), 
84/2019. (VI. 24.), 85/2019. (VI. 24.), 

86/2019. (VII. 24.), 87/2019. (VII. 24.), 
88/2019. (VII. 24.), 89/2019. (VIII. 26.),  
91/2019. (VIII. 26.), 92/2019. (IX. 10.), 
93/2019. (IX. 10.), 94/2019. (IX. 10.) 
számú önkormányzati határozatok vég-
rehajtásáról szóló jelentést elfogadta.
2. A 106/2018. (IX. 24.) számú határo-
zat végrehajtásának határidejét 2019. 
december 31-ig meghosszabbították.

Tudomásul vették a fontosabb  
eseményekről szóló tájékoztatást

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Önkormányzat és 
intézményei 2019. június, július, au-
gusztus, szeptember havi fontosabb 
eseményeiről szóló tájékoztatót tudo-
másul veszi.

Támogatási kérelmet nyújtanak be
Újkígyós Város Önkormány-
zat  Képv i se lő- tes tü le te  a 
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00004 
azonosítószámú – Újkígyósi helyi ter-
mékek, szolgáltatások piacra jutását 
segítő infrastruktúra kialakítása című 
pályázattal kapcsolatban az építési 
beruházás költségeire maximum 15% 
mértékű kiegészítő forrás igénylésére 
támogatási kérelmet kíván benyújtani. 

A ciklust záró testületi ülésen minden 
határozatot 9 igennel fogadtak el.

Őszi akcióink:
Kutyaszalámi 1 kg 199 Ft
Macskakonzerv 400 g 99 Ft
Kutyatáp  10 kg 1549 Ft
Kutyakonzerv 1240 g 249 Ft

Újkígyós területén  
ingyenes házhozszállítással  

a hét minden napján.

Tel.: +36-30/9654460
Cím: Újkígyós Gyulai út,  

a Gazdabolt mellett.

GAZDIK FIGYELEM!
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Vozár Virág 2019. augusztus köze-
pétől az újkígyósi Önkormányzat kom-
munikációs referensi feladatait látja 
el. Gombkötőné Kmetykó Biankát 
helyettesíti, aki ez év novemberétől 
anyai örömök elé néz.

A Békéscsabai Jókai Színház Szí-
nitanházában tanult és dolgozott. El-
végezte 2017-ben a színházi táncos, 
majd 2019-ben a közművelődési és 
közönségkapcsolati szakember sza-
kot.

Kommunikációs referensként napi 
teendői közé tartozik többek között:
• a polgármesteri fogadóórák és la-

kossági fórumok megszervezése, 
az ezzel kapcsolatos tájékoztatók 
honlapon és az Önkormányzati 

Értesítőben történő közzététele, 
• az önkormányzat honlapján hírek, 

cikkek közzététele,
• a polgármester különböző kapcso-

lattartásaiban való közreműködés,
• a városi, állami ünnepségek, ren-

dezvények szervezése, lebonyolítá-
sában történő részvétel,

• a sajtótájékoztatók megszervezé-
séről, a média képviselőinek idő-
ben történő értesítéséről gondos-
kodik,

• közreműködik a testvérvárosi de-
legációk fogadásában, programjaik 
megszervezésében,

• koordinálja az önkormányzat és az 
intézmények vezetői szintű egyez-
tetését.

Új kommunikációs referens dolgozik a polgármesteri hivatalban

Vozár Virág kommunikációs referens

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2019. április 1-én elkezdődött az Újkígyós Város Önkormányzata és Románia, Arad Megye, Nagyzerind Község Önkor-
mányzata Interreg V-A Románia – Magyarország Program 2014-2020 keretében megvalósítandó katasztrófavédelmi és 
katasztrófaelhárítási együttműködésre épülő “Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni ellenálló képességet és 
katasztrófakezelő rendszerek fejlesztését célzó beruházások támogatására”  pályázati kiírás szerinti „EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A KOCKÁZATMEGELŐZÉS ÉS KATASZTRÓFAKEZELÉS TERÜLETÉN NAGYZERIND ÉS ÚJKÍGYÓS HATÁRMENTI 
TÉRSÉGBEN” (Cooperating on risk prevention and disaster management in the Zerind-Újkígyós cross-border area) című, 
ROHU-54 azonosítószámú projekt megvalósítása az Interreg V-A Románia-Magyarország Program 5/b beruházási priori-
tása keretében. 
A projekt az Arad Megyei Nagyzerind község, mint vezető partner, valamint Újkígyós Város Önkormányzata - együttmű-
ködésben az Újkígyósi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel - közös partnerségében valósul meg.
A projekt célja Arad és Békés megye katasztrófavédelmi együttműködésének javítása, katasztrófakezelés közös fejlesztése, 
hogy vészhelyzet esetén lehetővé váljon a gyors, közös reakció, csökkenjen a reakcióidő, főleg a határmenti területeken.
További megvalósítandó cél a közös kockázatmegelőzés és katasztrófakezelési rendszer kidolgozása, katasztrófakezelő esz-
közök beszerzése, katasztrófahelyzetre adott kommunkáció fejlesztése, protokollok és beavatkozások harmonizációja, közös 
képzések nyújtása, jogszabályok összehangolása, információnyújtás, kommunkáció elősegítése.
Összköltségvetés 489 230 €, amelyből Újkígyós Város Önkormányzat 230 000 € támogatást nyert. 
Megvalósítási időszak: 2019. 04. 01. - 2020. 09. 30.
A közös projekt keretében a célkitűzések elérése érdekében Újkígyós Város Önkormányzata által megvalósítani kívánt te-
vékenységek:

• személyi védőeszközök, katasztrófavédelmi eszközök, tűzoltóautó beszerzése, 
• képzések, közös gyakorlatok megvalósítása
• pályázati projekt lebonyolítása

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia kor-
mányának társfinanszírozásával valósul meg.
További információ a http://www.ujkigyos.hu oldalon olvasható.

Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.

Partnerség egy jobb jövőért   www.interreg-rohu.eu
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A korábbi éveknek meg-
felelően idén is folytatódik a 
rossz állapotú járdák cseréje.

Idén 500 m járda megépíté-
sére kerül sor, Belügyminiszté-
riumi pályázat támogatásával:
• 80 m a dr. Pándy Kálmán 

utcán
• 170 m a Széchenyi utcán
• 250 m a Hosszú utcán.

Jövőre szintén a Belügymi-
nisztérium által megállapított 
támogatásból 2010 m járda fog 
megújulni:
• 300 m a Hosszú utcán

• 70 m az Arany János utcán
• 450 m a Rákóczi utcán
• 350 m a Gyulai úton
• 810 m összesen a Széchenyi 

és Szent István utcán.
A beruházást az Újkígyósi 

Városgazdálkodási és Fejleszté-
si Kft. végzi, alvállalkozó köz-
reműködésével. 

Az így megépített járdasza-
kaszok több évtizede járólapok 
voltak.

Az Újkígyóson még fellel-
hető járólapos járdák 30-40%-a 
fog megújulni.

Hozzákezdtek a járdák építéséhez

Belügyminisztériumi pályázat támogatásával  
megkezdték a járdák építését

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 felmérés 
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

 � veszélyes fák kivágása, előzetes egyeztetés alapján

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

  06 30/972-9256

ORVOSI ÜGYELET
Felnőtt ügyelet telefonszáma: 66/555-424
Gyermek ügyelet telefonszáma: 66/555-362

Mentőszolgálat telefonszáma: 112

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 
- Újkígyós -

- hulladékszállítás -
Ügyfélkapcsolati pont helyszíne:

5661 Újkígyós, Arany János utca 42.
Petőfi Sándor Művelődési Ház épületében

Ügyfélfogadási idő: 
2019. október 7.  hétfő  800-1100 óra
2019. október 21.  hétfő  800-1100 óra
2019. november 4 .  hétfő  800-1100 óra
2019. november 18.  hétfő  800-1100 óra
2019. december 2.  hétfő  800-1100 óra
2019. december 16.  hétfő  800-1100 óra

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi  
központi elérhetőségeken várjuk megkeresését:

Telefonon: +36/66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu

Személyesen vagy postai úton:
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.

(hétfő és szerda: 800-1500, csütörtök: 700-1900)

A központi ügyfélszolgálat  
az alábbi napokon zárva tart:

2019. október 23.,
2019. november 1., 

2019. december 24. és 2019. december 27. között, 
2019. december 31., 

2020. január 1.

A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről 
a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

DAREH BÁZIS  
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
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SZÜLETÉSEK:
Domokos Martin, Hódmezővásárhely, 2019. szeptember 1., 
édesanyja: Medovarszky Ivett, édesapja: Domokos Tibor.

Mede Vince (3460 g, 52 cm), Gyula, 2019. szeptember 5., 
édesanyja: Harangozó Ágota, édesapja: Mede Balázs.

Tóth Patrik (3130 g, 49 cm), Gyula, 2019. szeptember 5., 
édesanyja: Biró Nikolett Renáta, édesapja: Tóth Tamás.

Nátor Nóra Lia (3160 g, 50 cm), Gyula, 2019. szeptember 6., 
édesanyja: Varga Júlia, édesapja: Nátor János.

Stummer Bianka (3950 g, 54 cm), Békéscsaba, 2019. szeptem-
ber 8., édesanyja: Tóth Mónika, édesapja: Stummer Zoltán.

Skaliczki Izabella (3360 g, 50 cm), Gyula, 2019. szeptember 
18., édesanyja: Kitajka Teréz, édesapja: Skaliczki Norbert 
József.

Rédai Viktor János (3470 g, 51 cm), Gyula, 2019. szeptember 
21., édesanyja: Faur Klára, édesapja: Rédai János.

Makoviczki Milán Zoltán, Békéscsaba, 2019. szeptember 22., 
édesanyja: Varga Nikoletta, édesapja: Makoviczki Zoltán.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Házasságkötés időpontja: 2019. szeptember 6., menyasszony: 
Vajner Nikolett miskolci lakos, vőlegény: Balázs Dávid István 
újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2019. szeptember 7., menyasz-
szony: Skoperda Tünde újkígyósi  lakos, vőlegény: Lehóczki 
Bálint szabadkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2019. szeptember 10., menyasz-
szony: Farkas Petra újkígyósi lakos, vőlegény: Hegedűs Zoltán 
dévaványai lakos.

Házasságkötés időpontja: 2019. szeptember 25., menyasz-
szony: Csányi Nóra újkígyósi  lakos, vőlegény: Csatlós Attila  
újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2019. szeptember 28., menyasz-
szony: Tomasovszki Nikolett újkígyósi lakos, vőlegény: Kovács 
János békéscsabai lakos.

Házasságkötés időpontja: 2019. szeptember 28., menyasz-
szony: Skorcz Anna újkígyósi lakos, vőlegény: Rakittyán Gábor 
vésztői lakos.

HALÁLESET:
Nagy Istvánné Szilágyi Margit, született: 1954. január 8., el-
hunyt: Újkígyós, 2019. szeptember 22., 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: Horváth-Gazsó Adrienn, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó,  
Turovszki Krisztián, Vozár Virág • Nyomdai előkészítés: Mészáros Gábor • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., 5600 Békéscsaba, Teleki utca 6.

MEGHÍVÓ

Újkígyós Város Önkormányzata, a Petőfi Sándor Mű-
velődési Ház és Könyvtár és az „Újkígyósért” Közala-
pítvány tisztelettel meghívja Önt, kedves családját, 
barátját és ismerőseit az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc emléke előtt tisztelgő városi megemlékezésre.

PROGRAM:
2019. október 23. (szerda)

1000: Ünnepi szentmise a Szűz Mária Szent Neve katolikus 
templomban

1100: Ünnepi megemlékezés a Cz. Kiss Rendezvényházban
• Polgármesteri köszöntő
• Ünnepi szónoklat
• Ünnepi műsor az Újkígyósi Széchenyi István Általános Is-

kola 8.a osztályos tanulóinak előadásában.
Felkészítő tanár: Nagyné Kovács Valéria

• Közreműködik: Tengelic Énekegyüttes 

Az „Újkígyósért” Közalapítvány ösztöndíjainak átadása.
A díjakat átadja: Harangozó Imre, a közalapítvány elnöke.

Az „Év vállalkozója” díj átadása.

Az ünnepség után az 1956-os emléktábla megkoszorúzása
Helyszín: Gazdakör székháza

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

DAREH - ÚJKÍGYÓS
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK

Vegyes hulladék 1. körzet:
2019. október 14. hétfő
2019. október 21. hétfő
2019. október 28. hétfő
2019. november 4. hétfő
2019. november 11. hétfő
2019. november 18. hétfő
2019. november 25. hétfő
2019. december 2. hétfő
2019. december 9. hétfő
2019. december 16. hétfő
2019. december 23. hétfő
2019. december 30. hétfő

Zöldhulladék:
2019. október 10. csütörtök
2019. október 24. csütörtök
2019. november 14. csütörtök
2019. november 28. csütörtök
2019. december 12. csütörtök

Vegyes hulladék 2. körzet:
2019. október 15. kedd
2019. október 22. kedd
2019. október 29. kedd
2019. november 5. kedd
2019. november 12. kedd
2019. november 19. kedd
2019. november 26. kedd
2019. december 3. kedd
2019. december 10. kedd
2019. december 17. kedd
2019. december 23. hétfő
2019. december 30. hétfő

Szelektív hulladék:
2019. november 7. csütörtök
2019. december 5. csütörtök


