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A FISE fi ú ifj úsági csapata felemás őszi szezon után 
(2 győzelem, 1 döntetlen, 4 vereség) azzal a céllal kezdett 
neki a felkészülésnek, hogy stabilabbá váljon mind táma-
dásban, mind védekezésben és egy egységes csapatként 
lépjen pályára. 

A téli felkészülési időszakban is heti két alkalommal ké-
szültek, az edzések fő célja az állóképesség és a dinamika 
fejlesztése volt, kombinatív, párkapcsolatokra épülő gya-
korlatok formájában. 
A csapatot vegyes 
korosztályú játéko-
sok alkotják, így az is 
kiemelt feladat volt, 
hogy a fiatal, egye-
di játékengedéllyel 
rendelkező játéko-
sok, valamint az új 
igazolású játékosok 
is zökkenőmentesen 
beépüljenek a csa-
patba. A fiúk biza-
kodva várták a tava-
szi szezont, hiszen 
öt hazai mérkőzés 
mellett csak két ide-
genbeli meccs várt a 
csapatra.

A szezonnyitó hazai meccsükön a jóval erősebb Bács-
ka SZSE csapatát fogadták. A vereség ellenére sok biztató 
jel mutatkozott, látszódott a téli alapozó munka, kezdett 
összeállni a játék.  /FISE - Bácska SZSE 26-36 (13-15)/.

A második fordulóban Tiszakécskére utaztak el a FISE 
ifi stái, akik parázs mérkőzésen taktikus játékkal győztek. 
Egyértelműen látszott, hogy egyre jobb a támadójáték, de 
az is, hogy van a csapatnak tartása. Ezen a mérkőzésen 
mutatkozott be új igazolásunk, Soltész Dávid, jobboldali 
átlövő poszton, rögtön 9 góllal terhelve ellenfelünk hálóját. 
/Tiszakécske VSE - FISE 30-33 (16-15)/.

A következő mérkőzésre ismét hazai pályán került sor. 
A Tisza Volán SC ellen játszották ősszel a legjobb mecs-
csüket (30-30), így nagy reményekkel várták ezt a mérkő-
zést. Várakozásnak megfelelően egy fordulatos és izgalmas 
meccsen végül a FISE csapata ünnepelhette a győzelmet. 
Ez volt az első mérkőzés a szezonban, amikor a komplett 
csapat Szabó Zsolt edző rendelkezésére állt (14 fő), így 
bőven volt cserelehetőség. Taktikai húzásaiknak meg is lett 
az eredménye, itthon tartották a két pontot. /FISE - Tisza 
Volán SC 34-30 (10-12)/.

Mindhárom meccsről elmondható, hogy az őszi játék-
képpel ellentétben, sokkal gólerősebb játékot mutatott a 
csapat. Egyértelműen visszaköszöntek az edzéseken tanult 

taktikai elemek, technikai megoldások. Mindenki hozzá 
tudott tenni a játékhoz, játékidőtől függetlenül. Védeke-
zésben fejlődött talán a legtöbbet a csapat, kellő mennyisé-
gű lábmunkával, ütemben, együtt mozog az egész védelem, 
egy enyhén nyitott formációban, amit a csapat minden 
tagja elsajátított. 

Azonban a tavaszi idény közepén Magyar Kézilabda 
Szövetség döntésének értelmében a bajnokság véget ért 

az egészségügyi veszély-
helyzet miatt. A FISE 
fi ú ifj úsági csapata így a 8 
csapatból, a bajnokság 5. 
helyén végzett. Mérlege 4 
győzelem és 1 döntetlen 
mellett, 5 vereség, 256 lőtt 
és 323 kapott gól.

Sajnos ez a globális 
vészhelyzet minket is 
megállásra kényszerített. 
Edző és játékos egyaránt 
nehezen viselte a körül-
ményeket, de ennek a 
csapatnak kifejezetten 
rosszkor kellett félbesza-
kítania a közös munkát. 
Egyesületünk az MKSZ 

elvárásainak megfelelve 
és azzal összhangban, online kiadott edzésterv alapján 
próbálta formában tartani játékosait. (Ahogy az a FISE 
facebook oldalán közzétett videósorozatban is látható: 
https://www.facebook.com/FelfoldiIstvanSE/). Fiú ifjú-
sági csapatunk is élt ezzel a lehetőséggel, és mindenki a 
saját otthonában tartotta formában magát. Nem egyszerű 
ez a helyzet, de mindenki próbálta kihozni a legtöbbet 
magából mindaddig, amíg nincs lehetőség újra együtt, 
csapatként dolgozni.

A csapat tagjai:
Kovács Bálint kapus, Gyulai Márton balszélső (4 mér-

kőzés/6 gól), Gál Lóránt balátlövő/irányító (10 mérkő-
zés/26 gól), Müller Máté balátlövő (10 mérkőzés/58 gól), 
Szebellédi Márton balátlövő (7 mérkőzés /10 gól), Fodor 
István irányító/balszélső (10 mérkőzés /12 gól), Séner 
Dávid irányító (2 mérkőzés /2 gól), Süli Gábor jobbátlövő 
(8 mérkőzés /23 gól), Soltész Dávid jobbátlövő/jobbszélső 
(2 mérkőzés /11 gól), Szőke Norbert jobbátlövő (6 mérkő-
zés /14 gól), Hajgató Lázár jobbszélső/irányító (10 mér-
kőzés /40 gól), Szász András beálló (8 mérkőzés /12 gól), 
Papp Dávid beálló (9 mérkőzés /21 gól), Marossy Tamás 
beálló (4 mérkőzés /0 gól).

Szabó Zsolt
edző

Bemutatkozik a Felföldi István SE fi ú ifj úsági csapata

A Felföldi István SE fi ú ifi  csapata
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Kopár lelátók, ürességtől kongó 
tornatermek – hónapokig határozta 
meg egyesületünk mindennapi életét. 
Úgy néz ki, visszatérhetünk a rendes 
kerékvágásba.

Éppen csak sikerült megrendez-
ni az országos diákolimpia döntő-
jét, ahol egyébként eddigi legjobb 
diákolimpiai eredményét érték el az 
újkígyósi versenyzők, márciusban 
világszerte megállt a sportélet a ko-
ronavírus-járvány terjedése miatt. A 
legtöbb sportrendezvényt elhalasz-
tották vagy törölték, versenyzők és 
teljes csapatok voltak és még egyes 
országokban mai napig is vannak ka-
ranténban, sportegyesületek kerültek 
a csőd szélére. Emberemlékezet óta 
nem volt példa hasonló mélyrepülés-
re, ami a gazdaságban és a sport vilá-
gában történik. Az Újkígyósi Kiraly-
team Kick-box Akadémia betartva az 
ajánlásokat és határozatokat, beszün-
tette edzéseit. Természetesen gyer-
mekeink és családtagjaik egészsége a 
legfontosabb! Hosszú és nehéz idő-
szak volt ez szülő és gyerek számára. 
Júniusra már kezd körvonalazódni, 
hogy szép lassan, de újraindulhat a 
várva várt régi életünk. 

Felelősséggel nem lehetett vol-
na sem edzéseket, sem versenyeket 
rendezni, a kick-box sportban is va-
lamennyi megmérettetés elmaradt. 
Vélhetően októberben kezdődik a 
versenysorozat, majd az utánpótlás 
és felnőtt magyar bajnoki döntőkkel 
folytatódik. A szövetség vezetői igye-
keznek az előző évekhez képest több 
versenyt rendezni az ősszel, hogy a 
versenyzők ideálisan felkészülhes-
senek a novemberben rendezendő 
belgrádi utánpótlás világbajnokságra. 
Egyesületünkből többen is komoly 
eséllyel pályáznak a válogatottba ke-
rülésre. A tavalyi győri EB szenzáció-
san sikerült a csapat számára a hat 
kvóta és a négy érem kiharcolásával. 
Tehát nem ígérkezik könnyűnek, de 
évről évre a kígyósi kick-boxosok 
célja, hogy felülmúlják eddigi ered-
ményeiket. 

„Az edzések felfüggesztését követően 
otthoni edzésterv alapján készültek a 
versenyzőink. Ez kiegészült egy szor-

galom-jutalom versennyel, ami még a 
mai napig is tart. Kezdetben kiscsopor-
tos, 3-4 fős edzésekkel kezdtük meg újra 
a munkát. Mostmár teljes volumenében, 
valamennyi csoportunkban edzenek a 

gyerekek. Jó hallani újra a kesztyűk csat-
tanását. A szülők kifejezetten örültek, 
hogy gyermekeik újra sportolhatnak és 
együtt lehetnek barátaikkal. Mégis vi-
gyázni kell még, fokozott személyes hi-
giénét kérünk tagjainktól. Alapvetően 
nem sok időt töltök otthon, bármennyire 
is hiányoztak az edzések, nagyon élvez-
tem, hogy sok időt tölthettem az egy éves 
kislányommal” - összegezte az eddigi 
hónapokat Korcsog László, az egyesü-
let vezetőedzője.

Az akadémia versenyzői június 
végéig rendületlenül edzenek, majd 
kéthetes pihenő után egyhetes egyé-
ni futóprogramot kapnak. Ezt köve-
tően kezdődik a Kiralyteam központi 
tábora Csongrádon, ahol az újkígyó-
siak mellett a csepeli központ, a sze-
gedi és makói végvárak legjobbjai is 
jelen lesznek. Nem is kell magyaráz-
ni, mennyire fontos egy ilyen edző-
tábor a gyerekek, sportolók életében. 
Amellett, hogy a gyerekek életre 
szóló barátságokat köthetnek, meg-
tanulják a közösségi élet alapjait, rá-
adásul egy ilyen intenzív táborban a 
napi három edzésnek köszönhetően 
ugrásszerű fejlődésük várható. 

Pap Nikola, csapatunk Európa-

bajnoki bronzérmes versenyzője így 
értékelte az elmúlt időszakot: „Az 
idei versenyeket a vírus miatt elhalasz-
tották. A korlátozások az edzéseket is 
lehetetlenné tették. Ennek következté-
ben online folytatódtak az edzések. A 
korlátozások enyhítése után, megkez-
dődtek az edzőtermi edzések, amiket 
nagyon vártam már. Hiányzott a csa-
pat, jó volt találkozni a barátaimmal 
és az intenzív mozgást is nagyon vár-
tam”. 

Loneán Tamás, az utánpótlás vá-
logatott keret tagja: „Elkötelezett 
híve vagyok a kick-boxnak. A vírus 
miatti karantén ideje alatt egy percig 
sem jutott eszembe, hogy abbahagy-
jam az edzést. Folyamatosan dolgoz-
tam az itthoni teremben, futottam 
és szorgalmasan csináltam az edzőm 
által küldött házi edzéseket. Nagyon 
vártam, hogy vége legyen és újra a 
csapattársakkal edzhessek. Várom már a 
nyári edzőtábort és bízom benne, hogy 
az elmaradt versenyek is megrendezésre 
kerülnek. Nagyon szeretnék az idén 
is övvizsgán résztvenni, egy újabb 
övvel gazdagodni. De a legfőbb álmom, 
hogy idén is magamra öltsem a ma-
gyar válogatott versenyruhát, hogy 
képviseljem hazánkat és erősítsem a 
Kiralyteam csapatát”. 

Újra lendületben a kick-boxosok

Koncentrálnak az ovisok – vissza-
tért az élet a tornaterembe

Tisztelt Lakosok!
Újkígyós Város Önkormány-
zata 2020. június 3-tól (szerda) 

heti egy alkalommal 

SZERDÁNKÉNT 

ügyfélfogadást tart!

Ügyfélfogadás ideje: 
800 - 1200

Megkérnénk arra minden tisz-
telt lakost, hogy a jelenlegi 
egészségügyi helyzettel kap-
csolatos rendeleteket szíves-
kedjenek továbbra is betartani!

Újkígyós Város Önkormányzata
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Tisztelt Lakosság! Adománygyűjtés
Újkígyós Város Önkormányzata és az „Újkígyósért” Közalapítvány 

2020. május 15-i kezdettel adománygyűjtést kezdeményez a koronaví-
rus-járvány nyomán megcsappant közösségi bevételi források pótlására.     

A gyűjtés során befolyó összeget a szokásos alapítványi rendtartást 
követve Újkígyós város kulturális, oktatási, szociális és közösségi éle-
tének működtetésére, az ott felmerülő nehézségek kezelésére kívánjuk 
fordítani. Ne feledje, a legkisebb támogatás is hasznos lehet! Kérjük, le-
hetőségeihez képest, Ön is járuljon hozzá kezdeményezésünk sikeréhez!

Korábbi, hasonló gyűjtéseink alkalmával az újkígyósiak és az innen 
elszármazottak már bizonyították, össze tudnak fogni, hogy segítsenek, 
enyhítsék a fájdalmat, hogy élhetővé tegyék azt, amit még élhetővé lehet 
tenni! Ezúton is köszönjük Önöknek korábban megtett felajánlásaikat 
és segítségüket! Bízunk benne, hogy ebben a nehéz helyzetben újabb 
támogatókat is meg tudunk nyerni a város fejlődése érdekében és közös 
erővel meg tudjuk valósítani céljainkat!

Kérünk mindenkit, akihez eljut a felhívásunk híre, hogy kisebb-
nagyobb nélkülözhető összeggel járuljon hozzá, hogy ez a rendkívüli 
időszak ne csupán rossz emlék, hanem a segítő tenni akarás szép és 
nemes példájává is válhasson!

 Az „Újkígyósért” Közalapítvány számlaszáma: 
11733199-20010379

Kérjük, befi zetéskor a közlemény rovatba írja oda: GYŰJTÉS 2020
Segítő támogatásukat ezúton is köszönjük!

Botyánszki Pál polgármester
Harangozó Imre kuratóriumi elnök

A Békés Megyei Kormányhivatal bővítve az 
ügyfélszolgáltatás lehetőségét, a kormányablak-
kal nem rendelkező településen is biztosítja a 
helybeni ügyintézést a Békéscsabai Járási Hiva-
tal Mobilizált Ügyfélszolgálata keretében.

Tájékoztatjuk leendő ügyfeleinket, hogy 2020. 
június 16. (kedd) 900 óra és 1430 óra közötti idő-
szakban Újkígyóson, az Arany János utca 42. szám 
alatti Petőfi  Sándor Művelődési Ház parkolójában 
a Kormányablak Busz a lakosság szolgálatára áll.

Az akadálymentesített Mobilizált Ügyfél-
szolgálaton lehetőség van számos, a Kormány-
ablakokban intézhető ügytípus intézésére, így 
többek között személyazonosító igazolvány, 
lakcímkártya, útlevél, vezetői engedély, ügy-
félkapu vagy akár mozgáskorlátozott parkolási 
igazolvány ügyintézésre is.

A Mobilizált Ügyfélszolgálaton biztosított 
a bankkártyás fi zetés, de a bankkártyával nem 
rendelkező ügyfelek az esetleges eljárási költ-
séget akár postai csekken is megfi zethetik a 
helyi postán.

Kérjük, szíveskedjenek ellenőrizni okmányaik 
érvényességét, hogy a fenti ügyfélszolgálati 
időben, helyben elintézhessék ügyeiket!

Babakötvényes számlanyitás Ügyfélkapun keresztül
Amennyiben gondoskodni szeretne gyer-

meke jövőjéről és ezért Babakötvényt kíván 
vásárolni, akkor az Ügyfélkapun keresztül 
(magyarorszag.hu) már otthonról is megnyit-
hatja gyermeke részére az ehhez szükséges 
Kincstári Start-értékpapírszámlát. Ráadásul, 
ha most, 2020. április 27. és június 30. között 
teszi ezt meg, akkor még egy nyereményjáték-
ban is részt vehet.

Már nem szükséges a személyes megjelenés 
a Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitásá-
hoz, a Magyar Államkincstár legújabb fejlesz-
tésének köszönhetően. A számla megnyitása és 
vezetése ingyenes, gyors és egyszerű, Babaköt-
vény vásárlására pedig a szintén Ügyfélkapun is 
megigényelhető Webkincstár-, Mobilkincstár 
elektronikus csatornákon is lehetőség van.

A 2020. április 27-június 30. között Ügyfél-
kapun keresztül értékpapír-számlát nyitó ügyfe-
leink nyereményjáték sorsoláson vehetnek részt. 
Nyeremény: állampapír vásárlásra beváltható 
utalvány a Kincstárnál.

További információ a Start-számláról:
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossa-
gi-ugyfelek/eletkezdesi_tamogatas

A részvételi feltételek a Játékszabályzatra 
kattintva olvashatóak.

Magyar Államkincstár
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POLGÁRMESTER SAJÁT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI A KORONAVÍRUS VESZÉLYHELYZET IDEJÉN

1/2020. (III. 17.) határozat
Az élet- és vagyonbiztonságot veszé-

lyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése, illetve kö-
vetkezményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében elrendelt veszély-
helyzet során teendő intézkedésekről 
szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rende-
let (a továbbiakban: Intézkedési Korm. 
rendelet) 2. §-ában meghatározott ha-
táskörömben eljárva, fi gyelemmel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. § 
(2) bekezdésére – az Emberi Erőforrá-
sok Miniszterének egyidejű értesítése 
mellett – rendkívüli szünetet rendelek el 
a Újkígyós  város  közigazgatási terüle-
tén működő óvodai és bölcsődei ellátást 
nyújtó intézményben 2020. március 18. 
000 órától kezdődően határozatlan idő-
tartamra, jelen intézkedés visszavonásá-
ig, az alábbi kikötésekkel:

Újkígyós Város Önkormányzata 
fenntartásában működő Közös Igaz-
gatású Óvodai és Bölcsődei Intéz-
mény 2020. március 18. napjától a szü-
lők igényei alapján, indokolt esetben 
ügyelet biztosításával megszervezheti 
a gyermekek napközbeni felügyeletét, 
melyet elsősorban az egészségügyi és 
a rendvédelmi dolgozók gyermekei ve-
hetnek igénybe. Az intézményvezető 
a döntésemről a gyermekek törvényes 
képviselőit, szüleit haladéktalanul, a 
rendelkezésükre álló kommunikációs 
csatornákon keresztül szóban, illetőleg 
írásban értesíteni köteles. A rendkívüli 
szünet ideje alatt a bölcsődei ellátást és 
óvodai nevelést biztosító intézményben 
történő munkavégzést, munkarendet az 
intézményvezető jogosult meghatároz-
ni. A bölcsődei, óvodai ellátást biztosí-
tó intézményben, valamint az általános 
iskolai digitális távoktatás időtartama 
alatt a közétkeztetést – az étkezési té-
rítési díj megfi zetése mellett – igény 
szerint biztosítani szükséges a vonat-
kozó jogszabályoknak megfelelően. Az 
étkeztetéssel kapcsolatos intézkedések 
megszervezésével az intézmény vezető-
jét bízom meg.

Döntésem a közléssel végleges, vele 
szemben fellebbezésnek helye nincs.

Indoklás
A Kormány a veszélyhelyzet kihirde-

téséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány következményei-
nek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása ér-
dekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A járvány terjedésének lassítása ér-
dekében az Intézkedési Korm. rendelet 
alapján a bölcsődei ellátást végző intéz-
mény, valamint az óvoda elhelyezkedése 
szerinti települési önkormányzat polgár-
mestere a bölcsődei és az óvodai ellátást 
végző intézmények esetében rendkívüli 
szünetet rendelhet el.

A Koronavírus-járvány (COVID-19) 
által okozott járványügyi veszélyhely-
zetben a betegség terjedésének lassítása, 
az emberek közötti érintkezések, sze-
mélyes kontaktusok számának jelentős 
csökkentése érdekében az újkígyósi köz-
igazgatási területen működő bölcsődei 
ellátást nyújtó és óvodai nevelést végző 
intézménynél rendkívüli szünetet ren-
deltem el, és a járulékos kérdésekben a 
fentiekben foglaltak szerint döntöttem.

Hatásköröm és illetékességem az In-
tézkedési Korm. rendelet 2. §-án alapul.

2/2020. (III. 23.) határozat 
A Katasztrófavédelemről és a hoz-

zá kapcsolódó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
Újkígyós város polgármestere a „Keleti 
Iparterület kialakítása Újkígyóson” tár-
gyú közbeszerzési eljárásban a közbe-
szerzési bíráló bizottság által elvégzett 
értékelés és javaslat alapján a BÓLEM 
Építőipari Kft. (5600 Békéscsaba, Őszi 
utca 3.) által benyújtott ajánlatot érvé-
nyesnek nyilvánítja.

Az eljárást eredménytelennek nyil-
vánítja tekintettel arra, hogy a ren-
delkezésére álló anyagi fedezet ösz-
szege – nettó 334 912 000 Ft – nem 
elegendő a szerződés megkötéséhez az 
értékelés alapján legkedvezőbb aján-
latot tett BÓLEM Építőipari Kft. 
ajánlattevő által ajánlott árra (net-
tó 398 509 356 Ft), a hiányzó nettó 
63 597 356 Ft nem áll rendelkezésre.

Intézkedik az új eljárás előkészítéséről.

Indokolás
A döntés meghozatalára a TOP 

1.1.1-15-BS1-2016-00019 projekt azo-
nosítószámú „Keleti iparterület kialakí-
tása Újkígyóson” című pályázat hatályos 
támogatási szerződésében meghatáro-
zott határidők (projekt fi zikai befejezés: 
2020. szeptember 30.) betartása, a pro-
jekt megvalósítása miatt vált szükségessé. 

3/2020. (III. 23.) határozat 
A Katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése alapján Újkígyós vá-
ros polgármestere az „Újkígyós – „bar-
namezős” fejlesztések, felújítások” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban:

1. A közbeszerzési bíráló bizottság 
által elvégzett értékelés és javaslat a be-
nyújtott ajánlat az alábbiak szerint ér-
vénytelennek nyilvánítja:

- Az Ép-Kontakt Építőipari Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. által benyúj-
tott ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján.

2. A Bíráló Bizottság javaslata alapján 
a benyújtott ajánlatokat az alábbiak sze-
rint érvényesnek nyilvánítja:

- a Csorvási Építőmester Bt. által be-
nyújtott ajánlat érvényes.

- a Falkell Építőipari Kft. által be-
nyújtott ajánlat érvényes.

3. A Bíráló Bizottság javaslata alapján 
az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

4. Az eljárás nyertese a Csorvási Épí-
tőmester Bt. nettó 109 314 964 Ft ajánla-
ti árral, mert ezen ajánlattevő ajánlata az 
ajánlattételi felhívásban meghatározott 
értékelési szempontrendszer alapján a 
legjobb ár-értékű ajánlatnak minősül. 

Indokolás
A döntés meghozatalára a 

TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00004 pro-
jekt azonosítószámú „Újkígyósi helyi 
termékek, szolgáltatások piacra jutását 
segítő infrastruktúra kialakítása” című 
pályázat hatályos támogatási szerződés-
ben meghatározott határidők (projekt 
fi zikai befejezés: 2020. június 30.) betar-
tása, a projekt megvalósítása miatt vált 
szükségessé. 

4/2020. (IV. 1.) határozat 
A Katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosítá-
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sáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése alapján Újkígyós vá-
ros polgármestere a „Keleti Iparterület 
kialakítása Újkígyóson” tárgyú közbe-
szerzési eljárás során a Képviselő-testü-
let 1/2020. (I. 7.) számú képviselő-testü-
leti határozatát kiegészíti.

A TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00019 
azonosító számú „Keleti Iparterület 
kialakítása Újkígyóson” című pályázat-
tal kapcsolatban az építési beruházás 
költségeire további bruttó 4 239 033 Ft 
kiegészítő támogatási igényt, így mind-
összesen 78 488 432 Ft mértékű többlet 
forrás igényt nyújt be a Támogató felé a 
projekt megvalósításához.

A döntés meghozatalának indoka, 
hogy a TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00019 
azonosító számú projekt „Keleti iparte-
rület kialakítása Újkígyóson” című pályá-
zat - hatályos támogatási szerződésben 
meghatározott - építési beruházás meg-
valósítása és az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetési egyensúlyának megtartása 
érdekében vált szükségessé.

5/2020. (III. 30.) határozat 
A Katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése alapján Újkígyós 
város polgármestere Újkígyós Város 
Önkormányzat 2020. évi közbeszerzé-
si tervét jóváhagyja.  

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 
42. § (1) bekezdésének rendelkezései 
értelmében a Kbt. 5. § (1) bekezdésben 
meghatározott ajánlatkérők – így a he-
lyi önkormányzatok is – a költségvetési 
év elején, legkésőbb március 31. napjáig 
éves összesített közbeszerzési tervet kö-
telesek készíteni az adott évre tervezett 
közbeszerzéseikről.

6/2020. (IV. 15.) határozat 
A Katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosí-
tásáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-
vény 46. § (4) bekezdése alapján Új-
kígyós város polgármestere úgy dönt, 
hogy Újkígyós Város Önkormányzata 
részt kíván venni az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő által koordinált 
SZOC-FP-20-KK-0010 azonosító szá-
mú, „Családi konyhakert program Újkí-
gyóson” című pályázatban.

A döntést az EPER rendszerben a 
pályázat hiánypótlásaként történő fel-
töltése érdekében hoztam meg.

7/2020. (IV. 15.) határozat 
A Katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése alapján Újkígyós 
város polgármestere az Újkígyós Város 
Önkormányzat tulajdonában lévő szé-
lessávú informatikai hálózatot, a lefoly-
tatott nyilvános árverés eredményeként 
a Sárréti Hírközlési Kft. (5520 Szegha-
lom, Dózsa György utca 26.) gazdasági 
társaság részére 50 000 000 Ft + ÁFA 
értékben értékesíti.

A nyilvános árverés 2020. április 
15-én 10 órakor megtörtént, melynek 
eredményeképpen szerződésre került 
sor.

8/2020. (IV. 27.) határozat 
A Katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése, valamint a 40/2020. 
(III.11.) Korm. rendelet alapján Újkí-
gyós város polgármestere a Petőfi  Sán-
dor Művelődési Ház és Könyvtár alapító 
okiratát módosítja.

9/2020. (IV. 28.) határozat 
A Katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése alapján Újkígyós 
város polgármestere az Önkormányzat 
és szervei Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 4/2020. (II. 27.) ön-
kormányzati rendeletét felülvizsgálta és 
nem kíván rajta változtatni.

10/2020. (V. 5.) határozat 
A Katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése alapján Újkígyós 
város polgármestere - a Békéscsabai 
Rendőr-főkapitányság által készített - 
Újkígyós város 2019. évi közbiztonsági 
helyzetéről, valamint a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről szóló 
rendőrségi beszámolót elfogadja.

Megköszöni a rendőri szerveknek a 
település közbiztonsága érdekében ki-
fejtett munkáját.

11/2020. (V. 11.) határozat 
A Katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése alapján Újkígyós 
város polgármestere - a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés-
csabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság által készített - Újkígyós 
város 2019. évi katasztrófavédelmi tevé-
kenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Megköszöni a katasztrófavédelmi 
szerveknek a település közbiztonsága 
érdekében kifejtett munkáját.

12/2020. (V. 13.) határozat 
A Katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése alapján Újkígyós 
város polgármestere – Újkígyós Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019-2024. évi gazdasági programját 
elfogadja.

13/2020. (V. 15.) határozat 
A Katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése alapján Újkígyós 
város polgármestere – az Ökumenikus 
Segélyszervezet kérésének eleget véve – 
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
Szociális és Fejlesztő Központ, Gyula és 
Újkígyós Város Önkormányzat között 
2011. május 8-án kötött ellátási szerző-
dés megszüntetéséhez 2020. május 31. 
napjával hozzájárul.

14/2020. (V. 15.) határozat 
Újkígyós város polgármestere rögzíti, 

miszerint  2020. március 31. napjától ha-
tályban van a vészhelyzet kihirdetéséről 
szóló 73/2020. (III. 31.) Korm. rende-
let, mely Magyarország egész területére 
vészhelyzetet hirdetett ki.  A Kataszt-
rófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerint „Vészhelyzetben a te-
lepülési önkormányzat képviselő-testü-
letének, a fővárosi, megyei közgyűlések 
feladat- és hatáskörét a polgármester, 
illetve a főpolgármester, a megyei köz-
gyűlés elnöke gyakorolja. Ennek kereté-
ben nem foglalhat állást önkormányzati 
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intézmény átszervezéséről, megszünte-
téséről, ellátási szolgáltatási körzeteiről, 
ha a szolgáltatás a települést érinti.”

Újkígyós város polgármestereként 
úgy döntök, hogy a Dél-békési Ivóvíz-
minőség-javító Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsának 10/2019. (XI. 07.) 
TT határozatát fi gyelemmel Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 
2011.évi CLXXXIX. törvény 95. § (4) 
bekezdése értelmében – miszerint a 
Dél-békési Ivóvízminőség-javító Ön-
kormányzati Társulás székhelye Újkí-
gyós városa – tudomásul veszem.   

15/2020. (V. 21.) határozat 
A Katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése, valamint a nemze-
ti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 84. § (7) bekezdés d) pontja 
alapján Újkígyós város polgármestere – 
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testületének 11/2020. (II.26.) ha-
tározatát fi gyelembe véve – úgy dönt, 
hogy a Közös Igazgatású Óvodai és 
Bölcsődei Intézmény alapító okiratát 
elfogadja.

Megbízza Máténé Kiss Mária aljegy-
zőt a döntés végrehajtásához szükséges 
intézkedések megtételével.

16/2020. (V. 26.) határozat 
A Katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése alapján Újkígyós 
város polgármestere a 2018. évi gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri Máténé 
Kiss Mária aljegyzőt, hogy a beszámolót 
tájékoztatásul küldje meg a Békés Me-
gyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igaz-
ságügyi Osztály részére.

17/2020. (V. 26.) határozat 
A Katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése alapján Újkígyós 
város polgármestere a megyei önkor-
mányzatok rendkívüli támogatásra és a 
települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati támogatására a Magyar-
ország 2020. évi központi költségveté-

séről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 
melléklet I. 6. pont és az I. 9. pont sze-
rinti támogatási előirányzatokra vonat-
kozóan igényelhető támogatásra támo-
gatási igényét benyújtja.

18/2020. (V. 26.) határozat 
A Katasztrófavédelemről és a hoz-

zá kapcsolódó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
Újkígyós város polgármestere - 2020. 
június 1-től 2024. december 31. nap-
jáig - az ujkigyos.hu honlap, valamint 
az Újkígyósi Önkormányzati Értesí-
tő szerkesztőbizottságba a következő 
személyeket választja:

Elnök:  Katona-Gedó Gyöngyi 
Tagok: Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, 

Horváth-Gazsó Adrienn, Vozár Virág
Megbízza a jegyzőt, hogy a változás-

sal kapcsolatos szükséges intézkedéseket 
tegye meg.

19/2020. (V. 26.) határozat 
A Katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése alapján Újkígyós vá-
ros polgármestere az „Újkígyósért” Köz-
alapítvány alapító okirat módosítását és 
egységes szerkezetét elfogadja. 

Újkígyós város polgármestere - 2020. 
június 1-től 2024. december 31. napjáig 
- az „Újkígyósért” Közalapítvány kura-
tóriumi tagjainak a következő személye-
ket választja:

Elnök:  Harangozó Imre 
Tagok: Horváth-Gazsó Adrienn, 

Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Kunstár 
Anna, Nagy Balázs, Rákóczi Antal, 
Ilyés Zsolt

Megbízza a jegyzőt, hogy a változás-
sal kapcsolatos szükséges intézkedéseket 
tegye meg.

20/2020. (V. 26.) határozat 
A Katasztrófavédelemről és a hoz-

zá kapcsolódó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
Újkígyós város polgármestere Csa-
baszabadi Község Önkormányzata 
és a Petőfi  Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár között 2020. szeptember 
1-től hatályos közművelődési megál-
lapodást elfogadja.

21/2020. (V. 26.) határozat 
A Katasztrófavédelemről és a hoz-

zá kapcsolódó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
Újkígyós város polgármestere Újkí-
gyós Város 2020-2024. közbizton-
sági és bűnmegelőzési koncepcióját 
elfogadja.

22/2020. (V. 26.) határozat 
A Katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosí-
tásáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-
vény 46. § (4) bekezdése alapján Újkí-
gyós város polgármestere 

1. A „Keleti Iparterület építése - 
Újkígyós” tárgyú projekt közbeszerzé-
si eljárás előzetes dokumentációját és 
ajánlattételi felhívását jóváhagyja. 

2. A közbeszerzési bíráló bizott-
ságba tagnak felkéri: Beleznai Ró-
bertet (közbeszerzési szakértelem), 
dr. Csatlós Lászlót (jogi szakértelem), 
Domokos Zoltánt (pénzügyi szakér-
telem), Bánfi  Zsoltot (közbeszerzés 
tárgya szerinti szakértelem) és Fekécs 
Gábort (közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelem).

A döntés meghozatalára a TOP 
1.1.1-15-BS1-2016-00019 projekt 
azonosítószámú „Keleti iparterület 
kialakítása Újkígyóson” című pályázat 
hatályos támogatási szerződésében 
meghatározott határidők (projekt fi -
zikai befejezés: 2020. szeptember 30.) 
betartása, a projekt megvalósítása mi-
att vált szükségessé. 

Megbízza dr. Csatlós László jegy-
zőt a szükséges intézkedések megté-
telével. 

23/2020. (VI. 03.) határozat 
A Katasztrófavédelemről és a hoz-

zá kapcsolódó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdése alap-
ján Újkígyós város polgármestere 
Horváth-Gazsó Adrienn képviselő 
2020. június hónaptól 2020. december 
hónapjának végéig terjedő időszakra 
járó tiszteletdíjáról történő lemondá-
sát elfogadja.

Megbízza a pénzügyi osztályveze-
tőt, hogy a lemondással kapcsolatos 
pénzügyi intézkedéseket tegye meg.
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. június 2-ától a 
központi ügyfélszolgálati irodánkban és a kihelyezett 
ügyfélszolgálati pontokban a személyes ügyfélfogadást a 
korábban megszokott rend szerint biztosítjuk. Az ügy-
félszolgálati irodák nyitva tartása az alábbi oldalon ér-
hető el: 

https://www.dareh.hu/_bazis/ugyfelszolgalat/ 
Kérjük, hogy személyes ügyfélfogadás során – az Ope-

ratív Törzs ajánlásaira figyelemmel – az új típusú koro-
navírus elleni védekezés érdekében, valamint az Önök 
és kollégáink egészségének és biztonságának megóvása 
céljából az alábbi óvintézkedéseknek megfelelően szíves-
kedjenek eljárni:

- Az ügyintézés során kötelező a szájat és az orrot elta-
karó eszközt (védőmaszk, sál, kendő) viselni.

- Az ügyintézés során az 1,5 méteres védőtávolságot 
szükséges betartani, ha az ügyféltérben  egyszerre több 
ingatlanhasználó tartózkodik.

Ügyfélfogadás rendje
(Újkígyós, hulladékszállítás)

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne: Petőfi Sándor Műve-
lődési Ház épületében (Újkígyós, Arany János utca 42.)

Ügyfélfogadási idő: 2020. június 15. (hétfő) 830-1030

 Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhe-
tőségeken várjuk megkeresését:

Telefonon: +36/66/447-150  
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu  
Személyesen vagy postai úton: 5600 Békéscsaba, Kini-

zsi utca 4-6. (hétfő és szerda: 800-1500, csütörtök: 700-1900)
 A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a 

www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

Lomtalanítás Újkígyóson
Tisztelt Ingatlanhasználók!

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy társaságunk az 
önkormányzattal együttműködve 2020. évben a pandémia 
miatt elmaradt lomtalanítást 2020. június 20-án pótolja.

A hatósági házi karantén alatt álló ingatlanoktól nem 
szállítjuk el a lomhulladékot, ezért kérjük, hogy ne he-
lyezzék ki!

A lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé 
vált nagyobb darabos hulladékokat (amelyek méreteik 
miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti 
össze és szállítja el.

 Kérjük, hogy a lom kihelyezésénél szíveskedjenek te-
kintettel lenni arra, hogy a kihelyezett lom mérete akko-
ra legyen, hogy azokat a munkatársaink kézi erővel meg 
tudják emelni és be tudják helyezni a hulladékgyűjtő jár-
műbe (100cm x 100cm x 80cm)!

A lomtalanítás alkalmával az alábbi hulladékok nem ke-
rülnek elszállításra:

• kommunális hulladék
• elkülönítetten gyűjtött üveg-, papír-, műanyag- és 

fémhulladék (szelektív hulladék)

• zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű)
• építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt, síküveg, ablak-

keret üveggel)
• fénycső
• gyógyszerhulladék
• elektromos háztartási eszköz, elektronikai hulladék
• gumiabroncs
• veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladék 

(akkumulátor, festék, fáradt olaj, hígító, növény-vé-
dőszer, szárazelem, stb.)

• szénpor, hamu, salak, föld, trágya, állati hulladék
• ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység kö-

vetkeztében keletkezett termelési hulladék, sütőolaj, 
sütőzsiradék

Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak:
• egyes hulladéktípusok esetében a társaságunk által 

üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarokon
• a közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok ese-

tében, más vállalkozás által üzemeltetett hulladékud-
varokon

Kérjük, hogy az elszállításra váró lomot reggel 600 óráig 
helyezzék ki az ingatlan elé!

A lomtalanítással és a közszolgáltatással kapcsolatos 
részletes információk a www.dareh.hu oldalon érhetőek el.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
DAREH BÁZIS 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

DAREH tájékoztató

DAREH - ÚJKÍGYÓS
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK

Kommunális hulladék  
I. körzet  

(Hosszú utcától délre):

2020. június 15. hétfő
2020. június 22. hétfő
2020. június 29. hétfő
2020. július 6. hétfő
2020. július 13. hétfő
2020. július 20. hétfő
2020. július 27. hétfő
2020. augusztus 3.       hétfő
2020. augusztus 10.     hétfő
2020. augusztus 17.     hétfő
2020. augusztus 24.     hétfő
2020. augusztus 31.     hétfő

Kommunális hulladék  
II. körzet

(Hosszú u. és attól északra):

2020. június 16. kedd
2020. június 23. kedd
2020. június 30. kedd 
2020. július 7. kedd 
2020. július 14. kedd 
2020. július 21. kedd 
2020. július 28. kedd
2020. augusztus 4.        kedd
2020. augusztus 11.      kedd
2020. augusztus 18.      kedd
2020. augusztus 25.      kedd

Szelektív hulladék:
2020. július 2. csütörtök
2020. augusztus 6.  csütörtök

Zöldhulladék:
2020. június 25. csütörtök
2020. július 30. csütörtök
2020. augusztus 27.  csütörtök

Lomhulladék:
2020. június 20.    szombat
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SZÜLETÉSEK:

Juhász Alexa (2960 g, 52 cm), Békéscsaba, 2020. április 7., 
édesanyja: Burin Viktória, édesapja: Juhász Norbert.

Szelezsán Kristóf, Szeged, 2020. május 6., édesanyja: Ruck 
Szabina, édesapja: Szelezsán György.

Kurbely-Pap Dorka, Békéscsaba, 2020. május 9., édesanyja: 
Pap Anna, édesapja: Kurbely Gábor.

Takács Márk (3750g, 53 cm), Békéscsaba. 2020. május 14., 
édesanyja: Marik Bernadett, édesapja: Takács Géza.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:

Házasságkötés időpontja: 2020. április 4., menyasszony: 
Kékegyi Adrienn Klára békéscsabai lakos, vőlegény: Tóth Csaba
újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2020. április 23., menyasszony: 
Dézsi Tímea újkígyósi lakos, vőlegény: Sajben Árpád Gábor
újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2020. május 22., menyasszony: 
Oláh Gerda újkígyósi lakos, vőlegény: Burján József újkígyósi 
lakos.

Házasságkötés időpontja: 2020. május 25., menyasszony: 
Barna Zsanett újkígyósi lakos, vőlegény: Tóth Róbert újkí-
gyósi lakos.

HALÁLESETEK:

Endrei Balázs, született: 1941. július 22., elhunyt: Újkígyós, 
2020. május 1., volt újkígyósi lakos.

Prágai József, született: 1951. február 24., elhunyt: Újkígyós, 
2020. május 6., volt újkígyósi lakos.

Gedóné Guglava Ilona, született: 1952. január 18., elhunyt: 
Újkígyós, 2020. május 8., volt újkígyósi lakos.

Varga Máténé Horváth Katalin, született: 1933. november 25., 
elhunyt: Újkígyós, 2020. május 10., 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 mindazoknak, 
akik drága férjem, édesapám, apósom, nagytatám 

Kovács Mihály 
gyászszertartásán részt vettek a jelenlegi veszély-
helyzetben, koszorúval, virággal, ha csak távolból is, 

de fájdalmunkban osztoztak. 
Köszönettel:

gyászoló felesége, lánya, veje, unokája

ORVOSI ÜGYELET

Felnőtt ügyelet telefonszáma: 66/555-424

Gyermek ügyelet telefonszáma: 66/555-362

Mentőszolgálat telefonszáma: 112


