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Krónika Szabadkígyós Község 
Önkormányzatának Lapja

AlAkuló képviselő-testületi ülés
Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-
tes tülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) 43. 
§ (1) bekezdésében előírt határidőn belül, 2014. októ-
ber 27-én 14 órától tartotta alakuló ülését Szabadkí-
gyós Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivata-
lában.

Az ülés napirendi pontjai a következők voltak:
1.  Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság tájé-

koztatója a választás eredményéről, megbízóleve-
lek átadása
Előadó:  Perlaki Pálné 

a választási bizottság elnöke
2.  Az önkormányzati képviselők és a polgármester 

eskütétele
Esküvevő:  Perlaki Pálné 

a Választási Bizottság elnöke
3.  A polgármesteri program ismertetése

Előadó: Balogh József polgármester
4.  Szabadkígyós Község Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítási javaslata
Előadó: Balogh József polgármester

5.  Bizottsági tagok és elnökök megválasztása
Előadó: Balogh József polgármester

6.  Alpolgármester választása titkos szavazással, es-
kütétele
Előadó: Balogh József polgármester

7.  Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Balogh József polgármester

8.  Bejelentések

Az ülés a Himnusz meghallgatásával kezdődött, majd 
a képviselők egyhangúlag elfogadták a az előbb ismer-
tetett napirendi pontok megtárgyalását. A választá-
si eredmények ismertetése után a képviselők és a Pol-
gármester átvették megbízóleveleiket és esküt tettek. 
Az eskütétel után a Polgármester ismertette program-
ját, majd a Képviselő-testület Szervezeti és Működé-
si Szabályzatának módosítása következett az alpolgár-
mester, a biztossági tagok és elnökök megválasztása 
érdekében.

A Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a 
testület úgy döntött, hogy három tagból álló Ügyren-
di Bizottságot, öt tagból álló Pénzügyi- és Gazdasá-
gi Bizottságot, öt tagból álló Szociális, Oktatási, Kul-
turális és Sport Bizottságot hoz létre. Az Mötv. 43. § 

értelmében a Polgármester előterjesztésére a Képvise-
lő-testület az alakuló, vagy az azt követő ülésen köte-
les megválasztani a törvény által létrehozandó bizott-
ságait, annak elnökét és tagjait.

A Polgármester e tárgyban a következő javaslatot 
tette:
• Ügyrendi Bizottság

Elnök: Purecse Istvánné
Tagok:  Nagy Lászlóné és 

Süliné Forró Zsuzsanna
• Pénzügyi- és gazdasági Bizottság

Elnök: Nagy Lászlóné
Tagok:  Lehoczki Zsolt és 

Süliné Forró Zsuzsanna Klára
Külsős tagok:  Gógné Gedó Ildikó és 

Pelyhéné Lipták Gabriella
• Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Elnök: Süliné Forró Zsuzsanna Klára
Tagok:  Botyánszkiné Vida Anna Mária és 

Purecse Istvánné
Külső tagok: Nyemcsok Pálné és Ruck Györgyné

Ezt az előterjesztést a testület „ellenzéki frakciója” 
nem szavazta meg azzal az indoklással, hogy a Polgár-
mester nem egyeztetett velük e témában. Ezzel kap-
csolatban el kell mondani, hogy az Mötv. nem ír elő 
egyeztetési kötelezettséget a polgármester számára, 
csupán javaslattételi lehetőséget ad. Nyilván azért ren-
delkezik így, mert általában a bizottságok összetételé-
nek van mikéntje és minél hasznosabb összetétele. A 
képviselőnek – ha már vállalta – kötelessége a bizott-
sági munkában részt vennie, mert ott zajlik a képvise-
lői munka java. Választási lehetőség viszont nem sok 
van, mivel a jelenlegi kilenc helyet öt képviselőnek kell 
betöltenie. Ebből az következik, hogy több bizottság-
ban is tevékenykednie kell egy-egy képviselőnek. Ha 
még több bizottságot hozunk létre, ez a helyzet még 
tovább romlik.

Az Mötv. 74. §-a szerint a képviselő-testület a polgár-
mes ter javaslatára, a polgármester helyettesítésére, 
mun kájának segítésére alpolgármestert választ. A Pol-
gármester erre a tisztségre Dunai Jánosnét javasolta, 
mivel vele már több ciklusban eredményesen tudott 
együttműködni. A Képviselő-testület „ellenzéki” tagjai 
ezt s javaslatot is elutasították.

• Folytatás a 2. oldalon •
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Az Mötv. 43. §-a értelmében a képviselő-tes tületnek 
– a jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve – két 
alkalommal van lehetősége szabályosan bizottsági ta-
gokat, elnököket és alpolgármestert választania, az 
alakuló, vagy az azt követő ülésen. Amennyiben a vá-
lasztás mind a két esetben eredménytelen a Békés 
Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jog-
körében eljárva a helyi önkormányzatok törvényességi 

felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. 
(VI. 26.) Korm. Rendelet értelmében törvényességi fel-
hívással fog élni a jogszabályellenes működés meg-
szüntetése érdekében. Ha ennek sincs eredménye a 
Kormányhivatal más törvényességi felügyeleti eszkö-
zöket is alkalmazhat, ami akár egyes önkormányzati 
támogatások visszatartását vagy megvonását is ered-
ményezheti.

Balogh József 
polgármester

Vége van a választási küzdelemnek. Köszönet a válasz-
tóknak, akik ez évben háromszor is az urnák elé já-
rultak. Köszönet a bizottságok munkatársainak, akik 
2014-ben háromszor is becsülettel elvégezték mind-
azt a sok munkát, ami a választás lebonyolításával járt. 
Tisztességgel lelkiismeretesen dolgoztak, mégha van, 
akinek kérdései támadtak az eredmények kapcsán. Az 
eredmények láttán büszkén mondhatjuk, 2014-ben or-
szágunkban és Szabadkígyóson is háromszor aratott 
győzelmet a Fidesz. Vannak ugyan helyben és orszá-
gosan is bizonyos választási anomáliák, de a választás 
megtörtént, a választók döntöttek, és ezt elfogadni kö-
telességünk. Október 12. után már kizárólag előre kell 
néznünk, október 12. után nem vitatkozni, hanem dol-
gozni kell. Erre kaptunk mandátumot!

Azért kell dolgoznunk, hogy minden lehetőséget 
megragadjunk a falufejlesztés érdekében. Vannak az 
országban olyan szerencsés települések, amelyek je-
lentős adóbevétellel rendelkeznek. Gyárak, vállalkozá-
sok, nagyüzemek, kereskedelmi központok települtek 
le náluk, és jelentős adókkal támogatják a városokat. 
Mi nem vagyunk ilyen szerencsés helyzetben. Egyet-
len ilyen lehetőségünk lesz, ha egyszer a MOL üzem-
be helyezi a nálunk létesített gázlelőhelyet. Ez évi 30-
40  millió forint bevételt jelentene, amiből pl. jelentős 
útfejlesztéseket lehetne finanszírozni évente. De, hogy 
mikor lesz a MOL olyan helyzetben, hogy ezt a kutat is 
üzembe helyezze, az előre nem látható.

Jelentős adóbevétel híján mi és a hozzánk hason-
ló települések elsősorban a pályázati lehetőségek ki-
használásával operálhatnak. Ezek a lehetőségek hatá-
rozzák meg elsősorban a fejlődésünk irányait. Mert ha 
nincs saját bevételű pénzünk a céljaink eléréséhez, ak-
kor keresnünk kell olyan pályázati alkalmat, ami az ér-
dekeinket szolgálja. Ez a helyzet feltétlen igyekezetet 
kíván a munkatársainktól, és sokszor azonnali gyors 

döntést a képviselőktől. A rugalmatlanság ilyen eset-
ben késedelmet okoz, amely minden esetben veszte-
séggel jár. És az ilyen veszteségért a falunknak tarto-
zunk felelősséggel. És ezt a felelősséget mindenkinek 
vállalnia kell.

Előrejelzések szerint a mostani ciklusban az eddi-
gieknél több uniós támogatás várható Magyarorszá-
gon. Több, mint eddig összesen. Éppen ezért felkészül-
ten kell várnunk minden olyan pályázati alkalmat, ami 
a fejlődésünket szolgálja. Ki kell használnunk minden 
lehetőséget, amivel találkozunk, mert – az unió bel-
ső helyzetét látva – nem valószínű, hogy ez a helyzet 
megismétlődik. Képletesen szólva járó motorral kell ül-
nünk a nyeregben, hogy el tudjunk érni minden lehe-
tőséget. Jó reflexekkel és jó készségekkel!

Konkrét pénzünk lesz várhatóan 100-120 millió fo-
rint értékben a járási fejlesztési keretből, aminek a fel-
használását egy új egészségház építésére, belső út-
hálózatunk fejlesztésére, járdaépítésre kell fordítani. 
Munkahelyteremtés terén eddig is vannak eredmé-
nyeink (inkubátorház, állattenyésztő telepek, kerté-
szet, parkgondozás). Nagyon fontos, hogy az idősza-
kosan alkalmazott közmunkásaink közül minél több 
embernek tudjunk állandó munkahelyet létesíteni. En-
nek megoldása az induló állami támogatás segítségé-
vel létesíthető szociális szövetkezetben látszik. Már 
több mint 40 közmunkás jelezte a részvételi szándékát 
ebbe a szervezetbe. A megalakítás folyamatának a kez-
detén járunk.

Ez egy olyan formáció, amelynek keretében a dol-
gozók értéket állítanak elő, tevékenységükkel a mun-
kabérük fedezetét is előteremtik. Ez az érdekeltségük 
alapja és egyben annak biztosítéka is. A különböző te-
vékenységi formák kialakítása a tervezés jelenlegi fázi-
sában folyik.

Alakuló képviselő-testületi ülés
• Folytatás az 1. oldalról •

Tisztelt Képviselők, Kedves Vendégeink, 
Tisztelt kábeltévé nézők!

• Folytatás a 3. oldalon •
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Természetesen ezután is kihasználjuk azokat az al-
kalmazási lehetőségeket, amiket a Munkaügyi Központ 
nyújt a számunkra. Azonban tudomásul kell vennünk, 
hogy ezek tervezhetősége nehézkes.

Mik azok a célok, amelyek megoldásához pályázati 
lehetőség és siker szükséges?

1.  Szinte történelmi kötelességünk dolgozni a Wenck-
heim kastély felújításáért, funkcióváltásáért. Ezzel 
nemcsak értékes nemzeti kincsünk megmentését 
szándékozunk elérni, hanem munkahelyeket ho-
zunk létre általa és a település lehetőségei is bő-
vülnek a turisztikai kínálatunk növekedésével. A 
pályázatunk készen van, a megvalósíthatósági ta-
nulmány és az engedélyes tervek úgyszintén. A 
pályázat kiírására várunk.

2.  Bővíteni szükséges az inkubátorházat. A benne mű-
ködő vállalkozás már kinőtte a kereteit. Az épület 
kapacitását jelentősen növelni kell.

3.  Az idősgondozás lehetőségeinek érdekében szoci-
ális jellegű gondozóházat kellene építenünk vagy 
bővítenünk. Az épület és a telek évek óta rendel-
kezésünkre áll.

4.  Ha pályázati lehetőségünk adódik, bővíteni kell a 
fecskeház befogadó képességét is. Megoldandó az 
életük kezdetén álló fiatalok lakásgondjait.

Az előbbi számunkra fontos célok elérésén kívül ki 
kell használnunk minden olyan esetlegesen adódó – 
számunkra hasznos – pályázati lehetőséget, amelyet 
az uniós kiírások majd kínálnak nekünk.

Nehéz, de inkább felelősségteljes ciklus előtt állunk. 
Ez az időszak fokozott figyelmet és munkát követel a 
szakapparátustól és bölcs, értelmes döntéseket a kép-
viselőktől. Minden egyes döntésünkkel, vagy annak el-
maradásával befolyásoljuk a településünk jövőjét pozi-
tív, vagy negatív irányba. Vizsgázni fogunk mindannyian 
egy olyan időszakban, amelynek a lehetőségei nagy va-
lószínűséggel nem fognak még egyszer megismétlődni.

Kedves Képviselők! Ez a tudat és ez a felelősség mo-
tiválja mindannyiunk gondolatait és döntéseit a kö-
vetkező öt év minden napján! Mert 2019-ben vizsgáz-
ni fogunk, és a bizonyítványunkat magunk formáljuk! 
Ide azért küldtek bennünket, hogy szolgáljunk. Sem-
mi mást nem vár el tőlünk a falu! Ezt viszont maximá-
lisan. Ehhez a szolgálathoz kérem az Isten segítségét 
magunk számára!

Balogh József 
polgármester

Tisztelt Képviselők, Kedves Vendégeink, 
Tisztelt kábeltévé nézők!

• Folytatás a 2. oldalról •

• Folytatás a 4. oldalon •

A választási Bizottság tájékoztatója 
a 2014. október 12-én megtartott önkormányzati képviselők 

és polgármesterek választásának eredményéről
A választási bizottság munkája augusztus 25-én az 

ajánlásokkal elkezdődött. Az ajánlási időszak, valamint 
a választások lefolyása zavartalan volt, semmilyen be-
jelentés nem érkezett, mely a választások tisztaságát 
kifogásolta volna.

Polgármesternek két fő jelöltette magát.
Az önkormányzati képviselő-választáson 16 fő indult, 

akik közül megválasztásra került 6 fő képviselő.
A kisebbségi helyi önkormányzati képviselők megvá-

lasztására szintén négyévenként a helyi önkormányza-
ti képviselők és polgármesterek választásának napján 
kerül sor. Tekintettel azonban arra, hogy helyi nemze-
tiségi önkormányzati képviselő-jelölt nem indult a vá-
lasztáson, így a nemzetiségi névjegyzékben szereplő 
választópolgárok a nemzetiségi területi, és országos 
listára szavazhattak. A választást a helyi Választási Bi-
zottság Szavazatszámláló Bizottságként bonyolította le.

Az összesítő jegyzőkönyvek adatait az alábbiakban 
ismertetem:

polgármester választás eredménye:
•  A névjegyzékben lévő választópolgárok 

száma: 2244
•  Szavazóként megjelent választópolgárok 

száma: 1305
•  Urnában lévő bélyegzőnyomat nélküli 

szavazólapok száma: 0
•  Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok 

száma: 1305
•  Érvénytelen  lebélyegzett szavazólapok 

száma: 8
•  Érvényes szavazatok száma: 1297



tÁ J é kOZ tAtÁ s!
Az óvodai sZ.M.k. (szülői munkaközösség) nevé-
ben szeretném tájékoztatni Önöket, hogy az elmúlt 
évek munkájának gyümölcseként az idei tanévkez-
désre az óvodában minden csoport újabb bútorok-
kal, forgótölcsérrel bővült, illetve a kinti játszótérre 
óriási trambulint, kétszemélyes fahintát, a bölcsödé-
nek homokozót tudtunk adományozni mindössze-
sen 665 ezer Ft értékben. Ezúton szeretnénk meg-
köszönni mindenkinek, aki az elmúlt években az 
Óvoda Jótékonysági Báljain részt vett, és támogatá-
sával, munkájával hozzájutatta a Szabadkígyósi Óvo-
dás gyermekeket mindezekhez. Köszönjük!

Süliné Forró Zsuzsanna

Ru H AO s Z tÁ s!
Ruhaosztást November 5-én, szerdán 9–15 óráig tar-
tunk a Művelődési Ház kistermében. Megközelíteni 
a polgármesteri hivatal udvara felől is lehet.

A szavazatok megoszlása:
Balogh József 714 szavazat
Kosznáné Pule Ilona 583 szavazat

Szabadkígyós község polgármestere 
Balogh József lett.

képviselők választásának eredménye:
•  A névjegyzékben lévő választópolgárok 

száma: 2244
•  Szavazóként megjelent választópolgárok 

száma 1305
•  Urnában lévő bélyegzőnyomat nélküli 

szavazólapok száma: 0
•  Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok 

száma: 1305
•  Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok 

száma: 27
• Érvényes szavazólapok száma: 1297

A megválasztott képviselők:
szavazat

• Purecse Istvánné független 595
• Dunai Jánosné FIDESZ 477
• Botyánszkiné Vida Anna független 558
• Lehoczki Zsolt JOBBIK 543
• Nagy Lászlóné független 504
• Süliné Forró Zsuzsanna FIDESZ 416

A további képviselői szavazatok:
• Pauló Mária független 414
• Juhász Gyula független 398
• Gyebnárné Muca Edit független 380
• Grim Ferenc FIDESZ 361
• Gógné Gedó Ildikó független 356
• Pelyhéné Nagy Zsuzsana FIDESZ 347
• Pelyhéné Lipták Gabriella független 343
• Veszpi László független 320
• Nyemcsok Pálné független 298
• Rétlaki János FIDESZ 237

A nemzetiségi szavazás adatai:

Roma: •  A névjegyzékben lévő választó- 
polgárok száma: 4

 •  Szavazóként megjelent választó- 
polgárok száma: 0

Román: •  A névjegyzékben lévő választó- 
polgárok száma: 1

 •  Szavazóként megjelent választó- 
polgárok száma: 1

Szlovák: •  A névjegyzékben lévő választó- 
polgárok száma: 59

 •  Szavazóként megjelent választó- 
polgárok száma: 7

A szállítóborítékos szavazatokat a Helyi Választási Iro-
da vezetője a Területi Választási Irodának átadta.

• Folytatás a 3. oldalról •

A választási Bizottság tájékoztatója 
a 2014. október 12-én megtartott önkormányzati képviselők 

és polgármesterek választásának eredményéről

HAvi ügyeleti BeOsZtÁs
2014. NOveMBeR

 1. Dr. Marossy László

 2. Dr. Marossy László

 3. Dr. Gurbity Gábor

 4. Dr. Berczi István

 5. Dr. Hunya Sarolta

 6. Dr. Marossy László

 7. Dr. Berczi István

 8. Dr. Berczi István

 9. Dr. Berczi István

10. Dr. Gurbity Gábor

11. Dr. Berczi István

12. Dr. Hunya Sarolta

13. Dr. Marossy László

14. Dr. Hunya Sarolta

15. Dr. Hunya Sarolta

16. Dr. Hunya Sarolta

17. Dr. Gurbity Gábor

18. Dr. Berczi István

19. Dr. Hunya Sarolta

20. Dr. Marossy László

21. Dr. Gurbity Gábor

22. Dr. Gurbity Gábor

23. Dr. Gurbity Gábor

24. Dr. Gurbity Gábor

25. Dr. Berczi István

26. Dr. Hunya Sarolta

27. Dr. Marossy László

28. Dr. Marossy László

29. Dr. Marossy László

30. Dr. Marossy László


