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Az idei évi költségve-
tési tervezés tendenciái a 
korábbi évekhez hason-
lóan számos olyan prob-
lémát vetnek fel, ami a 
korábbiakhoz képest még 
szigorúbb költségvetési 

gazdálkodást eredményeznek. Az állami 
finanszírozás volumenében jelentősen 
nem nő, azonban elsősorban a kötelező 
minimálbér emelés és ennek következ-
tében átgondolandó béremelkedések to-
vább feszítik a költségvetés kereteit. 

Az átvett ivóvíz utáni többletköltsé-
gek finanszírozására, a szolgáltató által 
kiszámlázott díjak állami megtérítése az 
önkormányzatok rendkívüli támogatá-
sa keretén belül nem valósult meg, így 
annak kifizetése ezen költségvetési évet 
terheli.

A tavalyi év végén egyéb kiegészítő 
állami támogatás biztosítására sem ke-
rült sor az állam részéről.

A bevételek tervezésénél sajnos je-
lentős bővülésre nem számíthatunk. Az 
intézmények esetében is - a tavalyi év 
bázisa alapján - óvatosan kell a bevéte-
lekkel tervezni.

A fenti folyamatok kezelésére számos 
költségvetési intézkedést kell hozni a 
Képviselő-testületnek, melyek feltéte-
lezik a korábbi években megszokott fi-
nanszírozási színvonal átgondolását.

Felmerült a Fő utcán lévő óvodai tag-
intézmény megszüntetésének lehetősé-
ge 2020. augusztus 31-ével. A központi 
óvoda létrehozását követően a tagintéz-
mény léte a pályázathoz kapcsolódott, 
ami az idei évben lejár és a központi 
óvoda biztosítja az ott lévő óvodai cso-
portok megfelelő színvonalú ellátását. 

Sajnos jelentős mértékű növekedés 
a gyermeklétszám alakulásában nem 
várható.

A fentiek miatt a költségvetésben 
2020. szeptember 1-jétől a rezsi- és a 
karbantartási költségek tervezésére nem 
került sor az épület kapcsán. Az óvo-
dapedagógusi állomány csökkentésére 
nincs szükség, ha az időközben nyugdíj-
ba vonulók helyének pótlása nem törté-

nik meg. Felmerülhet a továbbiakban a 
csoportok gyermeklétszám felülvizsgá-
latának lehetősége is.

A dolgozók cafeteria juttatása évek 
óta minden állományi csoport részére 
biztosítva volt. A jogszabályok alapján 
a kötelező juttatást kizárólag a köz-
tisztviselők számára kell biztosítania a 
Képviselő-testületnek. A költségvetési 
tervezési számok ismeretében sajnos a 
teljes állományi létszámnak nem adható 
előreláthatólag, ezért a rendeletterve-
zet a nem kötelező cafeteria juttatások 
50%-ára tartalmaz forrást azzal, hogy a 
költségvetési helyzet elemzésével a ké-
sőbbiekben forrás rendelkezésre állása 
esetén a Képviselő-testület dönt.

A bentlakásos szociális feladatellátás 
kapcsán újabb intézmény nyitja meg 
kapuit településünkön, amely eredmé-
nyezheti az ápolást végzők elvándorlá-
sát.  Az intézményvezető tájékoztatása 
szerint mind a meglévő egyházi, mind 
az új intézmény kapcsán, az ott lévő 
bérek jelentősen magasabbak, mint az 
önkormányzati intézményben, ezért az 
intézményvezető munkáltatói jogköré-
hez kötve javasoljuk 10,5 millió Ft keret 
biztosítását a kötelező garantált bérmi-
nimum feletti béremelés lehetőségének 
biztosítására.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár állományában korábbi dön-
tésnek megfelelően egy fő turisztikai 
referens került foglalkoztatásra. A tu-
risztikai referens feladatköre időközben 
jelentősen kibővült a panzió üzemelte-
tési feladataival. 

A turisztikai referens feladatkör lét-
rehozásának célja volt egyrészt a turisták 
településre vonzása, másrészt a turizmust 
kiszolgáló infrastruktúra megszervezése. 

Az elmúlt időszakban sajnos ezen 
célok megvalósulása nem hozta a várt 
eredményt, ezért az álláshely megszün-
tetésének lehetősége merült fel. A pan-
zió üzemeltetésének feladatait a mű-
velődési ház jelenlegi állományával is 
megoldhatónak tartjuk.

A kiadások csökkentésének lehetősé-
ge felmerült a művelődési ház által le-

bonyolított programok kapcsán, ennek 
megfelelően jelentős csökkentését köve-
tően 6 millió Ft került beépítésre. 

A költségmegtakarításon túl, cél a 
pályázati források minél nagyobb mér-
tékben történő beépítése is. Az idei évi 
programterv - a keret figyelembe vételé-
vel - a költségvetés elfogadása után kerül 
megtervezésre.

A jelentős mértékű civilszervezetek 
és sportegyesületek működése különö-
sen fontos a település érdekében, ezért 
jól érzékeli a magyar állam is, aki szá-
mos területen biztosít pályázati forrást 
az egyesületeknek és szervezeteknek   
(pl. TAO, NEA, LEADER). Ezen ten-
dencia figyelembevételével javasoljuk 
a korábbi évek keretének csökkentését 
14 millió Ft-ról 11 millió Ft-ra, ezzel is 
ösztönözve a szervezeteket a külső for-
rások működésbe történő bevonására. 
Továbbra is fenn kívánja tartani a Kép-
viselő-testület a civilház ingyenes üze-
meltetésének rendelkezésre bocsátását, 
amely önmagában is jelentős támoga-
tásnak minősül.

A Közös Önkormányzati Hivatal 
finanszírozása során jelentős mértékű 
bővülésre került sor (4 650 000 Ft-ról 
5 450 000 Ft-ra változott), amely közel 
19%-os emelkedést jelent. Mivel a köz-
tisztviselők illetményalapjának központi 
emelésére az idén sem került sor, ezért 
szükségesnek tartjuk az illetmények a 
minimálbér kötelező emelése mértéké-
nek megfelelő 8% emelését. Az előző 
évben a központi költségvetésben biz-
tosított kiegészítő bérrendezés, melynek 
kifizetésére egyszeri alkalommal, 2019  
novemberében került sor, jelen intézke-
déssel beépült a köztisztviselők bérébe.

A költségvetési gazdálkodás szigo-
rítása ki kell, hogy terjedjen a 100%-os 
önkormányzati tulajdonú kft. működte-
tésére is. Ennek megfelelően javasoljuk 
a korábbi átadott pénzeszköz havi mér-
tékének csökkentését. Ennek megala-
pozásra javasoljuk az ügyvezetőnek az 
adminisztrációs foglalkoztatottak létszá-
mának csökkentését. A konyhai létszám 
kapcsán 2 fő munkavállaló megszüntette 
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a munkaviszonyát, javasoljuk a létszám 
feltöltésének elmaradását, valamint az 
étterem nyitva tartásának felülvizsgálását.

A panzió a tervezett bevételeket 
az előző évben nem tudta teljesíteni, 
ezért a tervezés szintjén az előző évi 
tapasztalatoknak megfelelő 15% ki-
használtsággal vannak tervezve a be-
vételek a korábbi 40%-kal szemben.

A hulladéklerakó telepen évek óta 
lakossági kedvezményt biztosított a 
vonatkozó rendelet. Mivel az állatál-
lomány jelentősen lecsökkent, a ked-
vezmény ellenőrzési rendszere sem 
biztosítható életszerűen, ezért javasol-
juk a kedvezmény megszüntetését, a 
beszállított állati hulla után az ártal-
matlanítási díjnak megfelelő összeget 
kell kifizetnie.

Az egykori hulladéklerakónál java-
soljuk a munkavállaló téli időszakban 
egyéb feladatokba történő bevonását.  
Alátámasztja a fenti intézkedések le-
hetőségét az igényelt közmunkások 
létszámának csökkentése is. A kft. az 

üzleti tervét már ezen irányelvek alap-
ján készítette el.

A tervezést követően tudomásunkra 
jutott a közfoglalkoztatás feltételeinek 
átalakítása, melynek legjelentősebb 
változása, hogy a korábbi 100 %-os 
bér- és járulék támogatása 80%-ra 
szűkül azzal, hogy szakképzetlen bér 
kifizetésére kerülhet sor a foglalkozta-
tott személy képzettségétől függetle-
nül. További változás ezen túl, hogy a 
közmunkaprogramban eszköztámoga-
tásra sem lehet pályázni. Ennek meg-
felelően az idén 38 főről 23 főre csök-
ken a közfoglalkoztatottak létszáma, 
azonban a költség nem tartalmazza a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó többlet-
költséget.

Lehetséges bevételszerzés kereté-
ben felmerültek külső üzleti partne-
rekkel tárgyalások. Ennek keretében 
vételi ajánlat érkezett a szélessávú 
informatikai hálózatra, mellyel kap-
csolatos előterjesztés a költségvetéssel 
egyidőben került megtárgyalásra.

Felmerült továbbá az egykori Jó-
zsef-major bizonyos területeinek el-
adása, mely a területre vonatkozó 
banki hitel a bevételek jelentős átala-
kulását eredményezheti.

A 2020. évi költségvetés a jogsza-
bályi előírásoknak megfelelően ké-
szült el. A működési és a felhalmozási 
egyensúly az előző évi maradvány fel-
használásával és rendkívüli kiegészítő 
támogatás beépítésével biztosított. A 
kiegészítő támogatásokat meg kell pá-
lyázni.

Az elfogadott költségvetésben a 
működési kiadásokat nagyon szigo-
rúan és csak a szükséges mértékben 
szabad felhasználni, amire fokozott 
figyelmet kell fordítani minden intéz-
ményvezetőnek. Ez folyamatos egyez-
tetést igényel a pénzügyi osztállyal.

A szigorú keretek miatt nagyon 
fontos, hogy a bevételek a terveknek 
megfelelően teljesüljenek, a kiadások 
nagyon szigorú betartása mellett. 

Botyánszki Pál polgármester

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete
Újkígyós város 2020. évi költségvetéséről

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f ) pontjában, figyelemmel a Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 
törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya Újkígyós Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-
testület), a polgármesterre, a bizottságokra, a polgármes-
teri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó 
költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézményekre) 
terjed ki.

2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei
(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiak-
ban: ÖH)
Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény (a to-
vábbiakban: óvoda)
„Ezüstág” Gondozási Központ (a továbbiakban: „Ezüstág”)
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiak-
ban: művelődési ház)

3. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület Újkígyós Város Önkormányzat (a to-
vábbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetését:
2 171 090 346 Ft    Költségvetési bevétellel
2 171 090 346 Ft Költségvetési kiadással
- 0 E Ft Költségvetési egyenleggel 
összeggel állapítja meg.
A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költ-
ségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni 
(Áht. 5. § (3) bekezdés).
A. Költségvetési kiadások: (adatok: Ft-ban)
I. Működési kiadások 844 540 309
Személyi juttatások összesen: 395 908 720
1.1. ÖH személyi juttatásai 112 981 815
1.2. Óvoda személyi juttatásai 110 098 181
1.3. „Ezüstág” személyi juttatásai 110 880 450
1.4. Művelődési ház személyi juttatásai 16 745 878
1.5. Önkormányzat személyi juttatásai 45 202 396
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 69 360 968
2.1. ÖH munkaadóakat terhelő járulékai          19 194 236
2.2. Óvoda munkaadóakat terhelő járulékai 19 694 793
2.3. „Ezüstág” munkaadóakat terhelő járulékai         20 169 612
2.4. Művelődési ház munkaadóakat terhelő járulékai   2 928 157
2.5. Önkormányzat munkaadóakat terhelő járulékai    7 374 170
3. Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 291 750 696
3.1. ÖH dologi és egyéb folyó kiadásai 16 258 580
3.2. Óvoda dologi és egyéb folyó kiadásai 30 535 420
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3.3. „Ezüstág” dologi és egyéb folyó kiadásai 51 711 681
3.4. Művelődési ház dologi és egyéb folyó kiadásai   14 529 051
3.5. Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai   178 715 964
4. Egyéb működési kiadások összesen:  87 519 925
4.1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on
kívülre 69 852 425
4.2. Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutt.

17 667 500
II. Felhalmozási kiadások: 888 228 450
1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen: 69 176 480
   1. Önkormányzat beruházási kiadásai: 69 176 480
2. Felújítási kiadások ÁFA-val összesen: 819 051 970
   1. Önkormányzat felújítási kiadásai: 819 051 970
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen: 0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 12 065 000
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 0
1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék 0
V. Intézményfinanszírozási kiadások 426 256 587
1.1 ÖH intézményfinanszírozása 132 938 540
1.2 Óvoda intézményfinanszírozása 157 532 631
1.3 „Ezüstág” intézményfinanszírozása 113 567 593
1.4 Művelődési ház intézményfinanszírozása      22 217 823
A. Költségvetési kiadások összesen:
I.+II.+III.+IV.+V. 2 171 090 346
B. Költségvetési bevételek:
I. Működési bevételek: 843 946 883
1. Önkormányzat működési támogatása (B1):     507 971 988
1.1. Önkormányzat működési támogatása 427 759 218
1.2. Önkormányzatok kiegészítő támogatása           80 212 770
2. Közhatalmi bevételek összesen (B3): 126 422 000
2.1. Önkormányzat adóbevételei 126 422 000
3. Működési bevételek összesen (B4): 167 456 923
1.3.1 ÖH működési bevétele 401 001
1.3.2 Óvoda működési bevétele 1 834 500
1.3.3 „Ezüstág” működési bevétele 61 194 150
1.3.4 Művelődési ház működési bevétele 11 985 263
1.3.5 Önkormányzat működési bevétele 92 042 009
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6): 8 000 000
4.1. „Ezüstág” átvett pénzeszközök 8 000 000
4.2 Művelődési ház átvett pénzeszközök 
4.3 Önkormányzat átvett pénzeszközök 
5. Egyéb működési támogatások összesen (B16):     34 095 972
5.1 Önkormányzat működési támogatása 18 039 619
5.2. ÖH működési támogatása 15 095 090
5.3. Óvoda működési támogatása 961 263
II. Felhalmozási bevételek: 0
1. Felhalmozási célú támogatások összesen (B21): 0
1.1. Önkormányzat felhalmozási célú tám. 0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen (B7):             0
2.1. Önkormányzat átvett fejlesztési p.e 0
VI. Intézményfinanszírozási bevételek (B8): 426 256 587
1.1 ÖH intézményfinanszírozása 132 938 540
1.2 Óvoda intézményfinanszírozása 157 532 631
1.3 „Ezüstág” intézményfinanszírozása 113 567 593
1.4 Művelődési ház intézményfinanszírozása          22 217 823
B. Költségvetési bevételek összesen:
I.+II.+III.+IV.  1 270 203 470

A., Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek össze-
sítésének egyenlege (hiány): A.-B.
B., Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénz-
forgalom nélküli bevételek összesen:
I. Önkormányzat felhalmozási maradványának igénybevétele (B8)

900 886 876
maradvány működési célú 18 321 296
maradvány fejlesztési célú 882 565 580
C., Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó ösz-
szegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:
Finanszírozási bevételek összesen: I. + II. 2 171 090 346
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt 
bevételi előirányzatainak alaptevékenységek szerinti ala-
kulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt 
kiadási előirányzatainak alaptevékenységek szerinti rész-
letezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 
0 E Ft működési célú, 0 E Ft fejlesztési célú céltartalékot 
állapít meg.
(5) Amennyiben évközben jelentkezik finanszírozási mű-
velet, akkor a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel 
kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja 
magának.

4.§
A költségvetési bevételek és költségvetési kiadá-
sok előirányzat csoportok, kiemelt előirányza-
tok és azon belül kötelező feladatokat, önként vál-
lalt feladatokat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

5. §
Az Önkormányzaton keresztül megvalósuló pénzeszköz 
átadás 69 852 425 Ft – ebből 69 852 425 Ft működési 
célú és 0 E Ft fejlesztési célú – melyek részletezését a 
rendelet 5.  melléklete tartalmazza.

6.§
Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél meg-
tervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 
888 228 450 Ft. A felújítási és beruházási kiadások elő-
irányzatainak célonkénti részletezését a rendelet 6. számú 
melléklete tartalmazza.

7 §
A Képviselő-testület 2020. évre az önkormányzat létszám 
előirányzatát együttesen 102 főben a 7. mellékletben fog-
lalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.

8.§
A Képviselő-testület az év várható bevételi és ki-
adási előirányzatinak teljesüléséről szóló előirány-
zat felhasználási ütemtervet mind a bevételi, mind a 
kiadási főösszeget tekintve a 8.  mellékletben részlete-
zettek szerint – egyezően a költségvetési rendelet 2. 
és 3. mellékletével – önkormányzati szinten összesen  
2 171 090 346 Ft-tal jóváhagyja.

9.§
Az Önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalásait a 
rendelet 9. melléklete tartalmazza.

10.§
Az Önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot 
keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
várható összegét a 10. melléklet tartalmazza. (kitekintő)
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11.§ A költségvetés végrehajtására vonatkozó  
szabályok

(1) A Képviselő-testület 2020. évben az illetményalapot 
46 380 Ft-ban határozza meg. 
(2) A köztisztviselőket megillető cafeteria juttatás éves ke-
retösszege 2020. évben bruttó 200 000 Ft-ban állapítja meg.

12.§
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a 
polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellá-
tásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány elkerülése érdekében év közben 
folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökken-
tésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A Képviselő-testület 2020. évben is elrendeli a kiegészí-
tő támogatások pályázat beadását.
(4) A szükséges intézkedések megtételéről és a támogatási 
igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön 
képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az önkormányzat nevében 1 000 000 Ft összeghatárig 
pénzügyi kötelezettséget vállaljon, mely kötelezettségválla-
lásról következő testületi ülésen beszámol

13.§ Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosí-
tásáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 
Képviselő-testület dönthet.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányza-
tai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok 
egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját 
hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosítá-
sokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoz-
tatja.
(3) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok 
között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irá-
nyulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, 
kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok 
jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. 
A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi 
tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igény-
bevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi jut-
tatások terhére növelhető.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségve-
tési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, 
vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármes-
ter a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivitelével – ne-
gyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módo-
sítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyű-
lés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájáru-
lások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, 
törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a 
Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rende-
let módosítását.
(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott, kiemelt elő-
irányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megálla-
podásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan 
működő költségvetési szerv köteles betartani.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az év közben kapott póttámogatások és terven felüli át-
vett pénzeszközök (pályázaton nyert források) nyilván-
tartásba vételére és a cél szerinti felhasználására. Az ezzel 
kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési 
rendelet módosításakor a költségvetési rendeleten át kell 
vezetni.

14.§ A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott 
bevételei és kiadási előirányzatai felett az intézmények 
vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
 (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső 
szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz 
kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabá-
lyokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figye-
lembevételével, illetve a szükséges módosításokat végre-
hajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a 
mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A minimálbér 2020. január elsejével történő jelentős 
mértékű emelése (367/2019. (XII. 30.) Korm. r.) miatt, 
valamint az ágazatok közötti bérfeszültségek enyhítése 
érdekében, a 2020. költségvetési évre vonatkozóan a Kép-
viselő-testület illetménypótlékot állapít meg.
A Képviselő-testület 2020. évben az illetményalapot 
46.380 Ft-ban határozza meg. 
Ennek megállapításánál figyelembe vettük a 2019. évi 
LXXI. törvény 58.§ (6) pontot.
A korábban megállapított egyéb pótlék címen biztosított 
juttatások ezáltal megszűnnek.
(4) Az Önkormányzati Hivatal, valamint a költségveté-
si szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző 
által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántar-
tást vezetni.

15.§ A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése 
a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek 
létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az 
önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények eseté-
ben az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatási 
szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésé-
ről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gon-
doskodni.

16.§ Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály-
ba, rendelkezésit azonban 2020. január 1. napjától kell 
alkalmazni.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Újkígyós 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019. 
(XII. 17.) számú önkormányzati rendelete a 2020. évi át-
meneti gazdálkodásról hatályát veszti.
Újkígyós, 2020. február 26.
Botyánszki Pál polgármester dr. Csatlós László jegyző
Záradék: Megalkotta Újkígyós Város Képviselő-testülete 
2020. február 26-án megtartott ülésén.
Kihirdetve: Újkígyós város hirdetőtábláján 2020. február 
27-én.

dr. Csatlós László
jegyző 
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HATÁROZATOK
Elfogadták az informatikai hálózati 

beszámolót
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a február 26-i ülésén 
egyhangú kilenc igen szavazattal el-
fogadta a Gyopárosi Kábeltelevízió 
Kft. szélessávú informatikai hálózat 
működtetéséről szóló tájékoztatóját.

Átszervezés az óvodában
A képviselő-testület azon szándékát fe-
jezte ki, hat igen és három nem szava-
zattal, hogy a Közös Igazgatású Óvodai 
és Bölcsődei Intézményben átszerve-
zést hajt végre a 2020/2021. tanévben. 
Az Újkígyós, Fő utca 32. szám alatti 
tagintézményét 2020. augusztus 31. 
napjával be kívánja zárni és a nyugdíj-
ba vonuló közalkalmazottak álláshelyét 
nem kívánja betölteni.
Kedvezmény megszűnéséről döntöttek
Hat igen, két nem és egy tartózko-
dással döntöttek arról, hogy az állati 
hulla lerakóban alkalmazott 200 kg 
súlyhatárig terjedő díjmentes lakos-
sági kedvezményt megszünteti.

Beszámolt a művelődési ház
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtár intéz-
ményvezetőjének az intézmény mű-
ködéséről szóló 2019. évi szakmai 
beszámolóját egyhangúan elfogadta.

Elfogadták 
a kft. beszámolóját  

Az Újkígyósi Városgazdálkodási és 
Fejlesztési Kft. 2019. IV. negyedévi 
tevékenységéről szóló beszámolót ki-
lenc igen szavazattal elfogadta a tes-
tület.

Ismertették az üzleti tervet
Egyhangú szavazással fogadták el a 
képviselők az Újkígyósi Városgazdál-
kodási és Fejlesztési Kft. 2020. évre 
szóló üzleti tervét.

Polgármesteri szabadság
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete Botyánszki Pál pol-
gármester 2020. évi szabadság üte-
mezését egyhangúan jóváhagyta.

Lejárt határidejű határozatok
Kilenc igen szavazattal elfogadták a 
2/2020. (I. 21.), 3/2020. (I. 27.), 
4/2020. (I. 27.), 5/2020. (I. 27.), 
6/2020. (I. 27.), 7/2020. (I. 27.), 
9/2020. (I. 27.) számú önkormányza-
ti határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést.

Tiszteletdíjról való lemondás
A testület kilenc igen szavazattal el-
fogadta Balogh László Csaba bizott-
sági tag 2020. március 1-től, a havi 
tiszteletdíjáról történő lemondását.

Húsvétidísz-készítő verseny 
A Petőfi  Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 
húsvétidísz-készítő versenyt hirdet a gyerekeknek 

az alábbi kategóriákban:
• óvodások
• általános iskolás alsó tagozatosok
• általános iskolás felső tagozatosok

Minden kategóriában az első három helyezett 
díjazásban részesül. Bármilyen technikával ké-
szített díszeket elfogadunk, lehet asztaldísz, ajtó-
dísz, tojásból vagy más anyagból készített díszek. 
Itt csak a fantázia szabhat határt az alkotásoknak.
Az elkészült műveket 2020. április 2. (csütörtök) 
12 óráig – névvel, címmel, telefonszámmal – lehet 

leadni a könyvtárban!
A verseny eredményhirdetése és az alkotások-

ból készült kiállítás megnyitója: 
2020. április 4. (szombat) 10 óra

Helyszín: városi könyvtár
A kiállítás megtekinthető április 25-ig

 a könyvtárban!
Az alkotásokhoz 

jó munkát kívánunk!

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk a család minden tagját
2020. március 28-án (szombaton) 10-12 óráig
a könyvtárba, egy szórakoztató délelőttre, 
amit a „húsvétra készülődés” jegyében ter-

vezünk!

Lesz baba-mama klub, ahová a legkisebbe-
ket várjuk, a nagyobbaknak pedig kézmű-

ves foglalkozással készülünk. 

Arra kérünk mindenkit, hogy aki teheti, 
hozzon magával tojást (mindegy, hogy főtt 
vagy kifújt), amit majd itt a könyvtárban 

kidíszíthet!

Egyéb meglepetésekre is számíthattok, ha 
eljöttök a rendezvényre! 

Gyertek el, szórakozzunk együtt!

Újkígyósi Baba-Mama Klub
szervezői

VÍZ- 
GÁZ- 
F Ű TÉSSZERELÉS

Vasadi Tibor
06/20/588-4535

A kiállítás megtekinthető április 25-ig
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A FISE lány ifjúsági csapatát az egyesület 2002-2005. 
között született sportolói alkotják. Többségük 9-10 éve 
kézilabdázik már és 6-8 éve játszik egy csapatban a társai-
val. Összeszokottak, egységesek, jó közösséget alkotnak, 
akik a pályán kívül is jó barátok, segítik egymást, kiáll-
nak egymásért, szabadidejüket is gyakran együtt töltik. 
Mindannyian gimnáziumban vagy szakgimnáziumban ta-
nulnak, érték számukra a tudás, ügyesen egyeztetik össze 
az iskolai elfoglaltságokat a sporttal. Edzéslátogatásuk és 
edzésmunkájuk példás.

A nyári alapozásuk heti 4 edzéssel és 4 előkészületi 
mérkőzéssel zökkenőmentes volt. A problémát a bajno-
ki osztályba sorolás jelentette: egyedüli Békés megyei 
csapatként olyan csoportba kerültek, ahol Bács-Kiskun, 
Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyei ellenfelek 
- mint például Baja, Kalocsa, Kiskőrös, Nemesnádudvar - 
vannak. Ez azt jelenti, hogy az utazások nagyon hosszúak, 
sok időt elvesznek és az idegenbeli mérkőzésekre kevésbé 
fitten érkeznek. 

A bajnokság szeptember elején kezdődött, jelenleg a 
tavaszi visszavágók zajlanak. A csapat 11 csapatból a 7. 
helyen áll, pontosan 50%-os teljesítménnyel. 14 mérkő-
zésből hetet nyertek meg, hétszer az ellenfél bizonyult 
jobbnak. Ez az eredmény megfelel az elvárásoknak. A 
bajnokság legfiatalabb csapata a mienk, az utolsó forduló-
ban, itthon a Kiskunhalas ellen, a csapatunk átlagéletkora 
15 év volt úgy, hogy az ellenfélnél 16-18 éves játékosok is 
voltak a pályán. Ezt a mérkőzést hatalmas küzdelemben, 
de magabiztosan a FISE nyerte.

A csapat játékát az egységesség, a biztos technikai tu-
dás és a sok gól jellemzi. A sok gól egyrészt a lőtt, más-
részt a kapott gólokra is vonatkozik, hiszen 14 mérkőzés 
alatt 457 gólt lőttünk (ez 32,6-os gólátlag meccsenként), 
és 434 gólt kaptunk (átlagosan 31 gól). Sok gólt lövünk, 
mert a támadójátékunk gyors és kreatív, biztos kezű át-
lövőink, jól cselező szélsőink és irányítóink vannak. Sok 
gólt kapunk, mert fiatal játékosaink fizikálisan még nem 
elég hatékonyak védekezésben az idősebb, nagyobb ter-
metű támadókkal szemben. 

Az idei évet sajnos a kisebb-nagyobb sérülések is nehe-
zítik. A sérült játékosokat a FISE U15-ös csapatából pó-

toljuk Szabó Linda, Fodor Anna és Ilyés Noémi személyé-
ben. Mindhármuk teljesítményével elégedettek vagyunk, 
az ifjúsági bajnokságban is jól helyt állnak, az idősebb lá-
nyok közé gyorsan beilleszkedtek. 

A lány ifjúsági csapat jelenleg a III. osztályú ifjúsági 
bajnokságban játszik, de távlati célunk az, hogy pár éven 
belül ők legyenek a magjai egy megyei felnőtt csapatnak. 
Az utánpótlásuk biztosítottnak látszik, jelenleg U15-ös, 
U13-as, U11-es és U9-es lány csapata is van a FISÉ-nek, 
mindegyikük országos bajnokságban versenyez. 
Végül a csapat tagjai:
Kapusok: Márkus Ivett, Simon Hajnalka 
Mezőnyjátékosok: Sipka Melitta, Borsi Ramóna, Bogyó 
Beáta, Silló Petra, Berczi Rebeka, Csjaki Nóra, Romvári 
Flóra, Biri Adél, Szabó Linda, Fodor Anna, Ilyés Noémi
Edző: Biriné Csiernik Éva

Bemutatkozik a Felföldi István SE lány ifj úsági csapata

A Felföldi István SE lány ifjúsági csapata

GYERE 
ÉS SZURKOLJ!

A FISE márciusi mérkőzései:
2020. 03. 12. csütörtök 1730

férfi  ifj úsági mérkőzés: FISE – Tisza Volán SC
2020. 03. 13. péntek 1730

női ifj úsági mérkőzés: FISE – Túrkevei VSE
2020. 03. 22. vasárnap 1600

férfi  megyei I. osztályú mérkőzés: FISE – Kondorosi KK
2020. 03. 28. szombat 1600

férfi  ifj úsági mérkőzés: FISE – Soltvadkerti UKSE
2020. 03. 28. szombat 1800

férfi  megyei I. osztályú mérkőzés: FISE – Gyulai SE
2020. 03. 29. vasárnap 1000-1515

gyermekbajnokság Lány U11

A FISE áprilisi mérkőzései:
2020. 04. 04. szombat 1800

férfi  megyei I. osztályú mérkőzés: FISE – HC Szarvas
2020. 04. 24. péntek 1800

női ifj úsági mérkőzés: FISE – Kiskunmajsai KC
2020. 04. 26. vasárnap 1000-1800

gyermekbajnokság Lány U15

A mérkőzések helyszíne: 
Felföldi István Tornaterem

GYERTEK, SZURKOLJUK KI 
A GYŐZELMET!

A FISE márciusi mérkőzései:
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Február 22-én, szombaton, idén először – de nem 
utoljára – családi napot szerveztünk a városi könyvtár-
ban. Többen jelezték, hogy hétvégén jobban ráérnének 
baba-mama klubba jönni, így elkezdtük tervezni ezt 
a kis összejövetelt. Viszont ha már hétvége, akkor a 
kicsikkel biztosan szívesen jönnének a nagyobb test-
vérek is, így kézműves foglalkozással, arcfestéssel és 
egy kis csemegével vártuk a rendezvényre betérőket. 
Örömmel láttuk, hogy mindenkinek tetszett, sőt fel-
merült a kérdés, máskor is megszervezzük-e ezt a kis 
hétvégi kikapcsolódást. 

Köszönjük a Gyermekjóléti és Családsegítő Szol-
gálat kreatív tevékenységét, az itt lévő anyukák mun-
káját, akik vezették és lebonyolították a kézműves 
foglalkozásokat, és akik nem tudtak itt lenni, de hoz-
zájárultak a rendezvény sikeréhez. 

A felmerült igényeket szem előtt tartva, úgy dön-
töttünk, hogy március 28-án, már a „húsvét jegyében” 
tervezünk hasonló jellegű családi napot. Akik jönnek, 
azokat arra szeretnénk megkérni, hogy lehetőség sze-
rint hozzanak magukkal tojást, amit majd kidíszíthet-
nek! Várjuk, azon felnőttek jelentkezését, akik mun-
kájukkal vagy más módon hozzá szeretnének járulni 
a rendezvényhez!

Várunk mindenkit szeretettel március 28-án, szom-
baton 10 órára a könyvtárba!

Nagyné Rajeczki Krisztina
könyvtárvezető

Családi nap a könyvtárban

Tisztelettel köszönjük az adó 1%-os felajánlásokat, 
amelynek jóvoltából a tavalyi évben közel 350 000 fo-
rintot gyűjtött össze a Felföldi István Sport Egyesület. 
Az előző években a felajánlásokból az újkígyósi iskolá-
ba járó, kézilabdázó gyermekek számára tanszercsoma-
gokat vásároltunk, sportszertámogatást biztosítottunk, 
élvonalbeli kézilabda mérkőzésekre vittük a gyerekeket.
2020-ban a számunkra felajánlott 1%-os támogatást, a 
karácsonyi adománygyűjtés során befolyt összeg kiegészí-
tésére használjuk fel, amelyet továbbra is egy konditerem 
kialakítására és az öltözők felújítására kívánjuk fordítani.
Hisszük, hogy a TI segítségetekkel valóra válik ez az álom! 
Mert még mindig az az első számú tervünk, hogy kiala-
kítsunk egy konditermet a tornateremben. Nem tudjuk 
eléggé hangsúlyozni, hogy a FISE sportolóinak ez meny-
nyire megkönnyítené a munkáját, a játékosok megfelelő 
fizikai felkészítésében és az állóképesség fejlesztésében. 
Ezután pedig nagyon szeretnénk teljes körűen felújít-
tatni az emeleti öltözőket, hogy a sportolókat és az isko-
lás gyermekeket korszerű, igényes helyiségek fogadják. 
Bízunk abban, hogy meg tudjuk duplázni, vagy akár 
triplázni is a tavalyi összeget! Kérjük, hogy idén is 
támogassátok személyi jövedelem adótok 1%-ával az 

újkígyósi kézilabda sportot és bátorítsátok a családta-
gokat, barátaitokat, ismerőseiteket is erre!

FISE adószám: 19052634-1-04
Ne feledjétek, hogy a NAV készíti el az adóbevallást, te-
hát az ügyfélkapun keresztül KÜLÖN kell rendelkezni az 

adóbevalláson az 1% felajánlásról!
Ha többet szeretnél tudni a FISÉ-ről, látogass el megújuló 
weboldalunkra a www.felfoldise.hu-ra, vagy kövess bennün-
ket a Facebookon (www.facebook.com/FelfoldiIstvanSE/)!

Segítségeteket és felajánlásotokat előre is köszönjük! 
Hajrá Kíg yós! Hajrá FISE!

DAREH - ÚJKÍGYÓS
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK
Kommunális hulladék  

I. körzet  
(Hosszú utcától délre):

2020. március 23. hétfő
2020. március 30. hétfő
2020. április 6.  hétfő
2020. április 11.  szombat
2020. április 20.  hétfő
2020. április 27.  hétfő
2020. május 4. hétfő
2020. május 11. hétfő
2020. május 18. hétfő
2020. május 25. hétfő
2020. május 30. szombat

Salak és hamu I. körzet:
2020. április 1. szerda

Kommunális hulladék  
II. körzet

(Hosszú u. és attól északra):
2020. március 24. kedd
2020. március 31. kedd
2020. április 7.  kedd
2020. április 14.  kedd
2020. április 21.  kedd
2020. április 28.  kedd
2020. május 5. kedd
2020. május 12. kedd
2020. május 19. kedd
2020. május 26. kedd 

Salak és hamu II. körzet:
2020. április 2. csütörtök

Szelektív hulladék:
2020. április 2. csütörtök
2020. május 7. csütörtök

Zöldhulladék:
2020. április 23. csütörtök
2020. május 28. csütörtök

Lomhulladék:
2020. április 23.    csütörtök

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a salakot és a hamut zsákba szedve, az 
összegyűjtést megelőző napon szíveskedjenek kihelyezni a közterületre!

Támogasd TE is a FISÉ-t az SZJA 1%-ával!
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Tisztelettel tájékoztatjuk Újkígyós Város lakosságát, 
hogy az INTERREG V-A Románia-Magyarország ha-
táron átnyúló program keretében meghirdetett első nyílt 
felhívás 5/b – egyedi kockázatok kezelését, katasztrófák-
kal szembeni ellenálló képességet és katasztrófakezelő 
rendszerek fejlesztését célzó beruházások támogatása – 
beruházási prioritására Nagyzerind Község, mint vezető 
partner, partnerségben Újkígyós Város Önkormányzatá-
val „Együttműködés a kockázat-megelőzés és a katasztró-
fakezelés területén Nagyzerind és Újkígyós határ-menti 
térségben” (RiskMan) címmel pályázat lebonyolítása van 
folyamatban.  A pályázat megvalósításának feltétele 20 fő 

önkéntes tűzoltó részvételével 40 órás alaptanfolyam el-
végzése és a tűzoltóautó vezetésére jogosító pályaalkal-
massági vizsga sikeres teljesítése.

A 40 órás alaptanfolyam tematikája a következő volt: 
• égéselmélet és oltóanyag ismeret
• tűzoltás szabályai és szervezete
• szerelési ismeretek
• alkalmazott tűzoltási és műszaki mentési ismeretek

• tűzoltó szakfelszerelések ismerete és használatuk sza-
bályai

• egyéni védőeszközök ismerete és használatuk szabályai
Pályaalkalmassági vizsga feladatai: teszt kitöltése, szimu-

lációs feladatok időre történő megoldása
2020. február 24. és 2020. február 28. között a Petőfi 

Sándor Művelődési Ház konferenciatermében elméleti 
oktatásban részesültek, míg a Wenckheim parkban gya-
korlati feladatokat teljesítettek a tanfolyamon résztvevők. 
Az oktatás ideje alatt, 8 órától 16 óráig megvalósuló fog-
lalkozások jó hangulatban, „feszült” figyelemmel zajlot-
tak. A feladatok elvégzése ugyan nem volt egyszerű, de 
az összekovácsolódott csapat sikeresen teljesített minden 
feladatot.

Újkígyós Város Önkormányzata köszönetét fejezi ki az 
Újkígyósi Önkéntes Tűzoltó Egyesület minden tagjának 
az alaptanfolyamon való aktív részvételért és szabadidejük 
„feláldozásáért”! Köszönet a munkáltatóknak, hogy a tan-
folyamon résztvevőknek szabadságot biztosítottak, a vizs-
gázóknak a felkészülésért és a vizsga sikeres teljesítéséért!

„Együttműködés a kockázat-megelőzés és a katasztrófakezelés 
területén Nagyzerind és Újkígyós határ-menti térségben”

pályázat lebonyolítása zajlik a városban

Sikeres pályaalkalmassági vizsgát tevők

Alaptanfolyamot elvégzett önkéntes tűzoltók

Újkígyós Város Önkormányzata meghívást kapott a 
Nagyzerinden megrendezésre kerülő „Hagyományos 
disznótoros” rendezvényre, 2020. február 22-én. Az ön-
kormányzat elfogadta a szíves invitálást, és kooperáció-
ban a Benkó Hús Kft. dolgozóival együtt láttak neki 
a feladat végrehajtásának. Indulás előtti megbeszélést 
követően egyeztetésre került a feladatvégrehajtás. 2020. 
február 22-én hajnali 5 órakor indult a csapat a ren-
dezvény helyszínére. Hideg, száraz, sötét reggel volt, a 
csapat vidáman utazott a testvértelepülés felé. Az idő-
járás kegyes volt, igazi disznóvágási idő kísérte végig a 
napot. A zord időt délelőtt folyamán felváltotta a Nap 
melengető fénye. A csapat hölgy tagjai a megérkezést 

követően asztaldíszítéssel, a fiúk a disznó feldolgozásá-
val voltak elfoglalva. Az egész napos rendezvény vidám 
hangulatban telt beszélgetések, poharazások, kóstolga-
tások kíséretében.  Délutánra megszületett a szigorú 
szakmai zsűri döntése, melyet a vacsora előtt ismertettek 
a szervezők.    Újkígyós Város Önkormányzata minden 
kategóriában (feldolgozás, hurka- és kolbászkészítés) 
elhozta az I. helyezést. A résztvevő csapat tagjai: Kra-
usz János, Varga Anikó (Benkó Hús Kft.), dr. Csatlós 
László, Máténé Kiss Mária, Domokos Zoltán, Gógné 
Gedó Ildikó, Stefula Szilvia, Szőke László, Susán Éva 
(Újkígyós Város Önkormányzata). Gratulálunk a sikeres 
részvételhez!

Hagyományos disznótoros Nagyzerinden
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Kick-box: várakozásokat felülmúló évkezdés! 
Február évek óta tartalmasan, sőt a ver-

senyek kapcsán izgalommal telik az Új-
kígyósi Kiralyteam Kick-box Akadémia 
számára. Két nemzetközi verseny is szere-
pelt az év elején csapatunk programjában: 
Karlovacban és Pozsonyban. 

A két verseny közül a horvát számít 
nagyobbnak, ahol sorozatban már hato-
dik alkalommal utaztak az újkígyósiak 
a Zágrábhoz közeli Karlovac városába, 
hogy az év első Európa-kupáján ismét 
érmekkel gazdagodjanak. A II. Károly 
főhercegről elnevezett, korábban „ko-
sárvárosként” is emlegetett Karlovac 
február 7-től három napig az ütések és 
rúgások csattanásától volt hangos. A 39 
ország, 194 sportegyesületet felvonulta-
tó háromnapos viadalon több mint 1200 
sportoló küzdött az érmekért. 

Nagy visszatérőink közé tartozik Pap 
Botond és Varga Mátyás, akik egyéni „be-
ginner” kategóriában aranyéremmel ke-
rültek vissza a kick-box világába. Botond 
a Kiralyteam cadet 1-es csapatában is he-
lyet kapott, ahol ismét egy aranyéremmel 
bővítette éremkollekcióját. Hegedűs Ra-
móna népes mezőnyt felvonultató súly-
csoportban rendkívül értékes bronzérmet 
szerzett. Pap Nikola és Hegedűs Hanga 
korcsoportot váltva, mindketten felke-
rültek a junior 50kg-os lányok dobogó-
jára. Párosban, az úgynevezett „tag team” 
versenyben pedig ezüstéremig jutottak. 
Hanga a korcsoport nyílt kategóriájában 
is éremig jutott.  Török Dóra három ér-
met szerzett, teljesítményével pedig beje-
lentkezett az utánpótlás-világbajnokság 
éremesélyesei közé. Loneán Tamás a pást-
ra jellemző rapszodikus bírói ítéleteknek 
esett „áldozatul”. Most nem gyarapította 
érmeit, de szorgalmát ismerve ez nem so-
káig marad így. Koszti Iringó korosztályt 
váltott. Egy szép technikai K.O.-t köve-
tően a négy közé nem sikerült bekerülnie, 
de Iringó ennél többre hivatott, amit ha-
marosan be is fog bizonyítani. Szántó Mi-
lán és Majernyik Tímea első nemzetközi 
versenyükön nem kerültek érmes helyre. 
Azonban érdemes tudni, hogy egy ilyen 
kaliberű Európa-kupán a neves, tapasztalt 
versenyzőknek sem könnyű a dobogóig 
verekedni magukat. 

A horvát verseny után két héttel Po-
zsony, az egykori magyar koronázóváros 
adott otthont a Slovak Open elnevezésű 
nemzetközi kick-box versenynek, amely 

tíz ország részvételével zajlott. Péntek 
este mérlegeltek, majd a „Mladost” sport-
komplexumban rendezett kétnapos viadal 
szombati napján léptek pástra az Újkígyó-
si Kiralyteam Kick-box Akadémia növen-
dékei. A karlovaci versenyhez képest ke-
vesebben indultak csapatunkból, azonban 
a jelenlévők jó formában küzdöttek és 
sikeresen szerepeltek.

Loneán Tamás három súlycsoportban 
háromszor is a négy közé verekedte ma-
gát, végül egy ezüst- és két bronzéremmel 
zárta a viadalt. Tamás azt a célt tűzte ki, 
hogy a tavalyi válogatottságát megtartva, 
az augusztusi belgrádi utánpótlás-világ-
bajnokságon akar bizonyítani. Török Dóra 
egy arany- és egy ezüstérem begyűjtése 
után a „grand champion” kategóriában 
nagy skalpot gyűjtött a csehek legjobbjá-
nak kiverésével, majd a döntőben osztrák 
ellenfele győzött és szerezte meg a verseny 
nyílt kategóriájának címét.  Hegedűs Ra-
móna szintén három kategóriában szer-
zett érme dicséretes, többek között azért 
is, mert Ramóna a folyamatos küzdelmi 
szabályrendszerekben is szívesen meg-
méretteti magát, eredményesen. Szántó 
Milán abszolút újoncunk a nemzetközi 
mezőnyben. Az ő megérdemelt bronzér-
me pedig remek „beszállókártya” lehet a 
nemzetközi mezőny felé. 

Összességében tíz érmet szerezve járult 
hozzá az újkígyósi csapat az Akadémia a 
klubcsapatok ranglista elsőségéhez.

Az egyesület vezetőedzője, Korcsog 
László értékelte a két nemzetközi ver-
senyt: „Karlovacban hagyományosan jól 
szoktunk szerepelni, nekem az egyik kedvenc 
versenyeim közé tartozik. A versenyszezon 
elején járunk és szereztünk tizenhárom ér-
met. A válogatottságra esélyesek átlagban 
jó teljesítményt nyújtottak. Hosszú még a 
szezon, van lehetőség javulni, előre lépni.  

Augusztus végén Belgrádban kell majd top-
pon lenni. Idén Szerbia rendezi az után-
pótlás-világbajnokságot. Az újoncok szépen 
fejlődnek, csiszolódik a tudásuk. Sok csapat 
megirigyelné, hogy a kígyósiak évről-évre 
ilyen jól szerepelnek ezen a rangos verse-
nyen. Pozsony most nem volt ranglista ver-
seny, ezért gyakorolni, tapasztalatot szerezni 
utaztunk ki. A verseny előtti napon a po-
zsonyi várban kirándultunk, így a gyerekek 
Magyarország történelméből is megismertek 
egy keveset.  Török Dóri az ellenfél edzőjének 
legnagyobb elképedésére „mattolta” a csehek 
legjobbját, nagy „skalpot” gyűjtött be. Loneán 
Tomi az 57kg döntőjében végig „meccsben 
volt” az osztrákok Irish Open győztesével. 
Bizakodásra ad okot. Szóval bőven van po-
zitívum. Hegedűs Rami belelendült a folya-
matos „keményebb bunyóba”. Szorgalmával 
igazán jó versenyző válhat belőle. Szántó 
Milánon már most látszik, hogy okos, gon-
dolkodó sportoló lesz. A két nemzetközi verse-
nyen szerzett huszonhárom érem azt mutat-
ja, hogy jó úton járunk, tanítványaim szépen 
fejlődnek.  Ez nem kényelmesít el minket, 
inkább tovább ösztönöz, ugyanis továbbra is 
a legjobbak közé szeretnénk tartozni”. 

Korcsog László

Karlovacban bizonyítottak  
az újkígyósiak

Kedves Támogatóink!
Kedves Újkígyósiak!

Az „Összefogás Újkígyósért” 
Közhasznú Egyesület nevében 
szeretnénk megköszönni az 
SZJA 1% felajánlásukat! 2019. 
évben 489 563 Ft támogatást 
kaptunk. Továbbra is köszö-
nettel fogadjuk az SZJA 1% 
felajánlásokat! Segítse Ön is 
szervezetünk tevékenységét az 
adója 1%-ának felajánlásával!

Adószám: 18394001-1-04 
Számlaszám: 53600044-10022726

Telefon: +36 20/ 2639-397
Nagy Tiborné egyesületi elnök
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SZÜLETÉSEK:
Mátó Szofi a (3570 g, 52 cm), Gyula, 2020. február 14., édes-
anyja: Rausch Andrea, édesapja: Mátó Zsolt.

Bán Balázs (3600 g, 50 cm), Békéscsaba, 2020. február 29., 
édesanyja: Mucsi Zsuzsanna, édesapja: Bán Róbert Sándor.

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötés időpontja: 2020. február 8., menyasszony: 
Dohányos Kitti békéscsabai lakos, vőlegény: Miklós László 
újkígyósi lakos.

HALÁLESETEK:
Pallér Istvánné Harangozó Erzsébet, született: 1930. január 21., 
elhunyt: Újkígyós, 2020. február 2., volt újkígyósi lakos.

Gál Jánosné Mohácsi Mária Erzsébet, született: 1947. június 4., 
elhunyt: Békéscsaba, 2020. február 7., volt újkígyósi lakos.

Kiss Istvánné Petrás Rozália, született: 1942. március 8., 
elhunyt: Békéscsaba, 2020. február 13., volt újkígyósi lakos.

Frankó Pál, született: 1934. szeptember 8., elhunyt: Gyula, 
2020. február 14., volt újkígyósi lakos.

Frankó Pálné Zsótér Etelka, született: 1938. október 24., 
elhunyt: Békéscsaba, 2020. február 20., volt újkígyósi lakos.

Ördög Piroska Galac Piroska, született: 1937. augusztus 14., 
elhunyt: Újkígyós, 2020. február 24., 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.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk 
Kis István gyászszertartásán megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdal-

munkat enyhíteni igyekeztek. 
Köszönettel: A gyászoló család

MEGHÍVÓ
Újkígyós 2020-ban XIII. alkalommal csatlakozik 
a „FÖLD ÓRÁJA” akcióhoz, mely a klímavéde-

lem fontosságára hívja fel a fi gyelmet.
Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egye-
sület érdekes, zenés, gyertyafényes estét szervez 

ezen alkalomból.

Helyszín: 
Petőfi  Sándor Művelődési Ház nagyterem 

Újkígyós, Arany János utca 42.

Időpont:
2020. március 28. (szombat) 1900

A belépés ingyenes.

Program:
1830 Gyülekező
Az ingyenes belépőjegy egyben tombola is
1900 A rendezvény célja
Nagy Tiborné, az egyesület elnöke
1905 „Egy kis tánc – egy kis zene”
1915 A Körös-Maros Nemzeti Park madárvilága és 
a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark előadás
Előadó: Ezer Ádám ökoturisztikai ügyintéző
2000 Találós kérdések, tombolasorsolás
2030-2130 Villanyoltás – Gyertyagyújtás – Kötet-
len beszélgetés

Terített asztalon zsíros kenyér, lila hagyma, 
pirospaprika, tea, forralt bor

Szeretettel várjuk a családokat, felnőtteket, 
f iatalokat, időseket, civilszervezeteket egyaránt!

Elérhetőségünk:
06 20/2639-397

ORVOSI ÜGYELET

Felnőtt ügyelet telefonszáma: 66/555-424

Gyermek ügyelet telefonszáma: 66/555-362

Mentőszolgálat telefonszáma: 112


