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Évzáró ünnepséggel zárta 2019-et  
az Újkígyósi Királyteam Kick-box Akadémia

Egyesületünk december 20-án rendezte meg hagyományos 
évzáró műsorát, amelyre elfogadta meghívásunkat Botyánszki Pál, 
Újkígyós város polgármestere, Király István, a Királyteam elnöke 
és a WAKO világszövetség alelnöke, Tömösi Károly önkormány-
zati képviselő és Jároszkievicz Krisztián, a csapat vezetőedzője.

A jó hangulatú est Gyulai Márton zongorajátékával kezdő-
dött, majd meghívott vendégeink értékes gondolatokkal össze-
gezték egyesületünk éves munkáját. Király István kiemelte, hogy 
az újkígyósi csapat elképesztő fejlődésen ment keresztül az utób-
bi időben és bízik benne, hogy a következő esztendőben is egy 
igazi családként fog működni ez az eredményes egyesület.

 Díjaztuk sportolóink kiemelkedő teljesítményét is, egészen 
az ovis gyerekektől a felnőtt versenyzőkig. A 2019-es év apro-
pója, hogy a nyolc megszerzett kvótából hat versenyzőnk in-
dult az Európa-bajnokságon. Közülük négyen pedig dobogóra 
is állhattak. Közös bennük, hogy sportkarrierjük legjobb ered-
ményét érték el.  Az újkígyósi utánpótlás magyar válogatottak 
2019-ben: Loneán Tamás, Török Dóra, Hegedűs Hanga, Pap 
Nikola, Bánfi Boglárka, Koszti Iringó, Ancsin Hanna, Breznyik 
Nikolett. A felsorolt sportolók közül Dóra és Bogi ezüstérmet, 
Nikola és Hanga pedig bronzérmet szerzett a győri utánpótlás 
Európa-bajnokságon. Ez az eredménylista pedig sporttörté-
nelmi siker egyesületünk és Újkígyós számára!

A Királyteam központnak létezik egy igazi nívódí-
ja, amely a „Best of the best” névre hallgat. Ezt a díjat 
korosztályonként és szabályrendszerenként az a verseny-
ző kaphatja, aki a „legjobbak közül is a legjobb” volt a 
versenyidényben. A Királyteam központ a junior lányok 
pointfighting kategóriájában Török Dórát látta 2019 leg-
jobbjának, aki Európa-bajnoki ezüstérmével első újkígyó-
siként érdemelte ki az elismerést. 

„Csapatunk filozófiája szerint évről évre igyekszünk túlszár-
nyalni az eddigi eredményeket. Ez 2020-ban sem lesz másképp!  

A jövőben is azon fogunk dolgozni, hogy az egyre magasabbra tett 
lécet átugorjuk és továbböregbítsük Újkígyós jó hírnevét! Az eredmé-
nyek mellett legalább olyan fontos a gyermekkori sportolás hangsúlyo-
zása. Amellett, hogy gyermekeink egy értékes közösség tagjai lehetnek, 
ez a sportban eltöltött időszak, az itt tanultak és tapasztaltak kapcsán 
a későbbi civil életben való érvényesülést is segíti” – összegezte az 
évet Korcsog László.

A győri utánpótlás EB újkígyósi csapatának résztvevői: 
Hegedűs Hanga, Török Dóra, Pap Nikola, Loneán Tamás, 

Bánfi Boglárka, Koszti Iringó

Király István, Török Dóra, Korcsog László és  
Jároszkievicz Krisztián

MEGHÍVÓ
ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2020. január 27-én (hétfőn) 14 órakor kezdődő – köz-
meghallgatással egybekötött – ülésére, lakossági fórumra
Ülés helye: Városháza tanácskozóterme (Kossuth u. 41.)

Napirendek:
1. Képviselői tájékoztató az országgyűlés munkájáról 

Előadó: Herczeg Tamás országgyűlési képviselő 
2. Tájékoztató az Önkormányzat előző évi tevékeny-

ségéről, folyamatban lévő feladatairól
Előadó: Botyánszki Pál polgármester

3. Tájékoztató az Újkígyósi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat munkájáról 
Előadó: Faragó Klára elnök

4. Újkígyósi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötött megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: dr. Csalós László jegyző

5. A települési támogatásról és egyéb szociális ellátá-
sokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Vida Klára intézményvezető
Bejelentések 

Botyánszki Pál  polgármester
6.
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HATÁROZATOK
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a november 25-én meg-
tartott ülésén a 2019. évi költségvetés 
háromnegyedéves teljesítéséről szóló 
beszámolót egyhangúlag elfogadta.
Megszavazta Újkígyós Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete, hogy 
az OTP Bank Nyrt.-től maximum 
25 000 000 Ft összegben a meglé-
vő folyószámlahitelt 2020. december 
31-ig megújítja.
Mind a kilenc képviselő elfogadta Újkí-
gyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2020. évi ellenőrzési tervét. 
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Újkígyósi Vá-
rosgazdálkodási és Fejlesztési Kft. 
2019. I-III. negyedévi tevékenységével 
kapcsolatos beszámolót, a 2019. júli-
us 1 – 2019. szeptember 30. közötti 
időszak támogatás felhasználásáról 
szóló beszámolót kilenc igen szava-
zattal elfogadta.
Kilenc igen szavazattal jóváhagyta a testület 
a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei In-
tézmény 2019-2020. évi munkatervét.
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 106/2018. (IX. 24.), 
95/2019. (IX. 30.), 96/2019. (IX. 30.), 
97/2019. (IX. 30.), 98/2019. (IX. 30.),  
100/2019. (IX. 30.), 101/2019. (IX. 30.), 
102/2019. (IX. 30.), 104/2019. (IX. 30.), 
105/2019. (IX. 30.), 106/2019. (IX. 30.), 
107/2019. (IX. 30.),  108/2019. (X. 10.), 
109/2019. (X. 28.), 110/2019. (X. 28.), 
111/2019. (X. 28.), 112/2019. (X. 28.), 
113/2019. (X. 28.), 114/2019. (X. 28.), 
115/2019. (X. 28.), 116/2019. (X. 28.), 
117/2019. (X. 28.), 118/2019. (X. 28.) 
számú önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést egy-
hangúlag elfogadta.
A képviselők a 99/2019. (IX.30.) szá-
mú képviselő-testületi határozat vég-
rehajtásának  határidejét egyhangú 
szavazással 2020. január 31-ig meg-
hosszabbították.
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete „Újkígyósi helyi termé-
kek piacra jutását segítő infrastruktúra 
kialakítása” (barnamezős területek re-
habilitációja) tárgyú projekt közbe-
szerzési eljárás dokumentációját és 

ajánlattételi felhívását kilenc igen sza-
vazattal jóváhagyta.
A közbeszerzési eljárás dokumentációját 
és ajánlattételi felhívását az alábbi gazda-
sági szereplőknek kell megküldeni: 
a.) BÉKÉS „kas” Kft.

5600 Békéscsaba, Békési út 46-48.
b.) Csorvási Építőmester Bt. 

5609 Csorvás, Kossuth u. 9.
c.) Borgula-Ép Építőipari Kivitele-

ző és Szolgáltató Kft. 
5650 Mezőberény, Jeszenszky utca 20.

d.) FALKELL Kft. 
5711 Gyula, Malom sor 52.

e.) ÉP-KONTAKT Kft. 
1075 Budapest, Károly krt. 3., 
telephely: 
5600 Békéscsaba, Őszi u. 7.

A közbeszerzési bíráló bizottság-
ba tagnak felkéri: Beleznai Róbertet 
(közbeszerzési szakértelem), dr. Csatlós 
Lászlót (jogi szakértelem), Domokos 
Zoltánt (pénzügyi szakértelem), Bánfi  
Zsoltot, Varga Ferencet (közbeszerzés 
tárgya szerinti szakértelem).
A 2019. december 10-én megtartott 
ülésen hat igen szavazattal és három 
tartózkodással Újkígyós Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a közbe-
szerzési bíráló bizottság által elvégzett 
értékelés és javaslat alapján, az „Interreg 
V-A Románia-Magyarország Együtt-
működési Program Cooperating on risk 
prevention and disaster management in 
the Zerind-Újkígyós cross-border area 
című, ROHU-54 azonosítószámú pro-
jekt”  tárgyú közbeszerzési eljárást a Kbt. 
70. § (1) bekezdésében leírtak alapján 
eredménytelennek nyilvánítja, mivel a 
végleges ajánlatok mindegyike megha-
ladja mind az I. rész (Könnyű kategóriá-
jú tűzoltó gépjármű beszerzése), mind a 
II. rész (Egyéni védőeszközök és felsze-
relések beszerzése) vonatkozásában – a 
Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelő-
en igazolt – rendelkezésére álló anyagi 
fedezet összegét.
Az „Interreg V-A Románia-Magyar-
ország Együttműködési Program 
Cooperating on risk prevention and 
disaster management in the Zerind-
Újkígyós cross-border area II” tárgyú 
projekt közbeszerzési eljárás doku-
mentációját és ajánlattételi felhívását 
jóváhagyta.

A közbeszerzési eljárás dokumentációját 
és ajánlattételi felhívását az alábbi gaz-
dasági szereplőknek kell megküldeni: 
a.) ERGOFÉM Kft. 

5661 Újkígyós, Eperjes u. 2.
b.) BM HEROS Zrt. 

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 2.
c.) Autotherm Kft. 

6728 Szeged, Napos út 3.
d.) Hyppolit Kft. 

1087 Budapest, Osztály u. 2.
A közbeszerzési bíráló bizottságba tagnak 
felkéri: Dr. Puskás Jánosz, Varga Ferencet 
(közbeszerzési szakértelem), dr. Csatlós 
Lászlót (jogi szakértelem), Gógné Gedó 
Ildikót (pénzügyi szakértelem).
A képviselő-testület az Újkígyósi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatának Kép-
viselő-testületével kötött együttműkö-
dési megállapodást felülvizsgálta, azt 
változatlan formában fenntartotta.  A 
határozati javaslatra mind a kilenc kép-
viselő igennel voksolt.
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete, mint a Gyulai Közüzemi 
Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság  
társtulajdonosa egyhangúlag javasolta a 
társaság taggyűlésének, hogy a társaság 
felügyelőbizottsága elnökének és tagjai-
nak az alábbi személyeket válassza meg 
2020. január 1. napjától kezdődően 2024. 
december 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra:
Elnök: Nadabán János
Tagok: Török János, Szabó József
A képviselő-testület egyben javasolta, hogy 
a felügyelőbizottság elnöke és tagjai felada-
tukat tiszteletdíj ellenében végezzék az-
zal, hogy az elnök tiszteletdíja havi bruttó 
50 000 Ft összegben, a tagok tiszteletdíja 
havi 30  000 Ft összegben kerüljön meg-
állapításra. A felügyelőbizottság elnöke és 
tagjai költségtérítésre nem jogosultak.
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 2020. évi munkatervét egy-
hangúlag elfogadta.
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 119/2019. (X. 28.), 
120/2019. (XI. 25.), 121/2019. (XI. 25.),
123/2019. (XI. 25.), 124/2019. (XI. 25.), 
126/2019. (XI. 25.), 128/2019. (XI. 25.), 
129/2019. (XI. 25.) számú önkormány-
zati határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést kilenc igen szavazattal elfogadta.
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DAREH - ÚJKÍGYÓS
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK

Kommunális hulladék  
I. körzet  

(Hosszú utcától délre):
2020. január 20. hétfő
2020. január 27. hétfő
2020. február 3. hétfő
2020. február 10. hétfő
2020. február 17. hétfő
2020. február 24. hétfő
2020. március 2. hétfő
2020. március 9. hétfő
2020. március 16. hétfő
2020. március 23. hétfő
2020. március 30. hétfő

Salak és hamu I. körzet:
2020. február 5. szerda
2020. március 4. szerda
2020. április 1. szerda

Kommunális hulladék  
II. körzet (Hosszú utca  

és attól északra):
2020. január 21. kedd
2020. január 28. kedd
2020. február 4. kedd
2020. február 11. kedd
2020. február 18. kedd
2020. február 25. kedd
2020. március 3. kedd
2020. március 10. kedd
2020. március 17. kedd
2020. március 24. kedd
2020. március 31. kedd

Salak és hamu II. körzet:
2020. február 6. csütörtök
2020. március 5. csütörtök
2020. április 2. csütörtök

Békés megyében az ingatlanhasználók által kötelezően  
igénybe veendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a 
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
látja el. A szolgáltató az alábbiakról kívánja tájékoztatni 
az újkígyósi lakosságot:

Tisztelt Ingatlanhasználók!
Ezúton felhívjuk az Önök figyelmét, hogy a lakosság – ügy-

félszolgálatunkon benyújtott – kérelmére, ingyenesen biztosí-
tunk szelektív kukát és komposztáló edényeket, illetve díj elle-
nében zsákokat a kommunális többlet hulladékhoz. 

A hulladékok csoportjai:
• Szelektív hulladék: kiöblített/szennyeződésmentes 

PET-palack, műanyag flakon (pl. mosószeres, öblítős, 
stb.), műanyag zacskó, műanyag fólia, fém konzervdoboz, 
üdítős doboz (pl. tetra pak), üres fémflakon, kartondoboz, 
újságpapír, irodai papírhulladék. 

• Zöldhulladék: lakossági, nem mezőgazdasági tevékenység-
ből származó zöldhulladék (pl. falevél, fű, gally) szállítási 
naponként legfeljebb 240 liter/ingatlan. 

• Kommunális hulladék: minden háztartásban képződő 
egyéb hulladék, kivéve veszélyes hulladék. 

• Lom hulladék: a háztartásban feleslegessé vált nagy dara-
bos hulladék. 

Kérjük, hogy a kukát, minden esetben reggel 6 óráig szí-
veskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy gyűj-
tőpontra kihelyezni és rendeltetésszerűen használni! A sze-
lektív hulladékot kizárólag a szelektív kukából szállítjuk el. 
Védje környezetét Ön is! Szelektáljon! Komposztáljon! 

Tájékoztatjuk arról is, hogy a lakosságnak lehetőségében 
áll igénybe venni a közszolgáltatásban üzemeltetett hulladék-
gyűjtő udvarokat. Az igénybevétel részletes feltételeiről, vala-
mint a közszolgáltatással kapcsolatos egyéb információkról a 
www.dareh.hu oldalon olvashatnak. 

Elérhetőségeink: 
Központi ügyfélszolgálat címe:
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.

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

Ügyfélfogadási rend: 
hétfő: 800-1500 
kedd: zárva 
szerda: 800-1500 
csütörtök: 700-1900 
péntek: zárva

Együttműködését ezúton is köszönjük! 
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Információ a hulladékszállításról

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 
Ügyfélkapcsolati pont helyszíne:

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

Ügyfélfogadási idő: 
2020. január 20.  hétfő  830-1030 óra
2020. február 3.  hétfő  830-1030 óra
2020. február 17.  hétfő  830-1030 óra
2020. március 2.  hétfő  830-1030 óra
2020. március 16.  hétfő  830-1030 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 hulladékszállítási információkról és ügyintézésről 
a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

DAREH BÁZIS  
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Fenyőfa:
2020. január 16. csütörtök
2020. január 30. csütörtök

Zöldhulladék:
2020. február 27. csütörtök
2020. március 26. csütörtök

Szelektív hulladék:
2020. február 6. csütörtök
2020. március 5. csütörtök

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a salakot és a hamut 
zsákba szedve, az összegyűjtést megelőző napon szíves-

kedjenek kihelyezni a közterületre!
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SZÜLETÉSEK:
Czakó Benjamin (3700 g, 50 cm), Kongsberg (Norvégia), 
2019. november 27., édesanyja: Csatlós Kata, édesapja: 
Czakó Péter.

Oláh László (3500 g, 51 cm), Békéscsaba, 2019. december 14., 
édesanyja: Sziveri Enikő, édesapja: Oláh László.

Csernus Bence Dominik (3190 g, 49 cm), Gyula, 2019. decem-
ber 19., édesanyja: Crisan Andrea, édesapja: Csernus Imre.

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötés időpontja: 2019. december 23., menyasszony: 
Széplaki Andrea újkígyósi lakos, vőlegény: Bereczki András 
Attila újkígyósi lakos.

HALÁLESETEK:
Borbély Györgyné Kitling Anna Mária, született: 1941. feb-
ruár 22., elhunyt: Békéscsaba, 2019. december 19., volt 
újkígyósi lakos.

Kolarovszki Istvánné Szilágyi Margit, született: 1930. szep-
tember 23., elhunyt: Újkígyós, 2019. december 26., volt 
újkígyósi lakos.

Balázsné Varga Erzsébet, született: 1931. január 16., elhunyt: 
Újkígyós, 2019. december 30., volt újkígyósi lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI 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: Katona-Gedó Gyöngyi • 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.

2020. január 7-én került sor az idei év első állampol-
gársági eskütételére a városban. Az Aradról érkező 
Siklósdi Anna és Siklósdi Ferenc Újkígyóson, Botyánszki 
Pál polgármester előtt tették meg fogadalmukat.

MEGHÍVÓ
Magyar kultúra napja

Az Ipolyi Arnold Népfőiskola 
és a Petőfi  Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 

szeretettel meghívja Önöket 

2020. február 1-én (szombaton) 17 órakor kezdődő 

a Cz. Kiss Rendezvényházba 

HARANGOZÓ IMRE

újkígyósi tanár, néprajzkutató 
SZABAD LÉLEK című verseskötetének 

zenés, irodalmi bemutatójára. 

Közreműködnek a Jókai Színház fi atal színészei.

Föltétlenül számítunk megtisztelő jelenlétükre!

2020. januárban is tanfolyamokat hirdetünk! 
Életkor és előképzettség szerint!

• ovis küzdősport torna
• iskolás versenyekre felkészítő csoport
• versenyző csoport
• felnőtt hobbi és versenyző csoport

AZ ÚJKÍGYÓSI SÜTŐIPARI BT. 
MUNKAERŐT KERES!

Az újkígyósi pékség betanított női vagy férfi  
munkatársat keres, állandó vagy alkalmi időre.

Munkaidő: 1400-2200-ig
Érdeklődni Pauló Krisztinánál vagy Pauló Mátyásnál 
lehet a 06 66/256-588-as vagy a 06 70/770-8156-os 

telefonszámon.

VÍZ- GÁZ- 
F Ű TÉSSZERELÉS

Vasadi Tibor
06/20/588-4535

F Ű TÉSSZERELÉS


