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• Folytatás a 2. oldalon •

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő- 
testülete 2016. január 28-án 16 órakor tartotta 
ülését Szabadkígyós Község Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatalában.

Napirend előtt:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

végrehajtásáról

134/2015. (XII. 16.) Kt. határozat:
Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képvi-
se lő-testülete a Szabadkígyósi Általános Műve-
lődési Központ – Bölcsőde – Szakmai Program-
ját az előterjesztéshez csatolt tartalommal el-
fogadja. A hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos 
döntést a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hi-
vatal megkapta.
135/2015. (XII. 16.) Kt. határozat:
Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a Szabadkígyósi Általános Műve-
lődési Központ – Bölcsőde – Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatát az előterjesztéshez csatolt 
tartalommal elfogadja. A hatósági ellenőrzéssel 
kapcsolatos döntést a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal megkapta.
139/2015. (XII. 16.) Kt. határozat:
Szabadkígyós Község Képviselő-testülete a 2015. 
december 16-án tartott ülésén döntött a Sza-
badkígyósi Nagycsaládos Egyesület támogatá-
sáról 57 000 Ft-os összegben vissza nem térítési 
kötelezettséggel és előfinanszírozással. A Sza-
badkígyósi Nagycsaládos Egyesület számára a 
támogatási összeg kiutalása megtörtént.
141/2015. (XII. 16.) Kt. határozat:
Szabadkígyós Község Képviselő-testülete a 2015. 
decem ber 16-án tartott ülésén döntött a Sza-
badkígyósi Barátság Nyugdíjas Klub támogatásá-
ról 112 000 Ft-os összegben vissza nem térítési 
kötelezettséggel és előfinanszírozással. A Sza-
badkígyós Barátság Nyugdíjas Klub számára a 
támogatási összeg kiutalása megtörtént.

143/2015. (XII. 16.) Kt. határozat:
Szabadkígyós Község Képviselő-testülete a 2015. 
december 16-án tartott ülésén döntött a 218. sz. 
Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület támoga-
tásáról 57 000 Ft-os összegben vissza nem téríté-
si kötelezettséggel és előfinanszírozással. A 218. 
sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület számá-
ra a támogatási összeg kiutalása megtörtént.

Első napirendi pont:
Képviselő-testületi állásfoglalás a kötelező

betelepítési kvótával kapcsolatban

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő- 
testülete döntött arról, hogy határozottan el-
uta sítja a kötelező betelepítési kvótát, vala-
mint visszatoloncolás révén hazánk területén a 
migránsok befogadását. A kötelező betelepíté-
si kvóta jogtalan, értelmetlen, növeli a bűnözés 
kockázatát, a terrorveszélyt. A kvóta veszélyez-
teti kultúránkat, mindennapjaink biztonságát, 
vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, 
egészségügyi és oktatási rendszerünkre. A Kép-
viselő-testület kéri a Kormányt, hogy hogy min-
den lehetséges eszközzel akadályozza meg az 
illegális migránsok beáramlását és a kötelező 
betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot 
és a magyar embereket.

Második napirendi pont:
Szabadkígyós Község Önkormányzat

2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló
rendelet megalkotása

Szabadkígyós Község Önkormányzatának 2016. 
évi költségvetésének elfogadására várhatóan 
2016. február hónap végén kerül sor. Az Ön-
kormányzat 2016. év eleji működőképességé-
nek megőrzése érdekében a Képviselő-testület 
megvitatta és elfogadta az átmeneti gazdálko-
dásról szóló rendelet tervezetet.
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Harmadik napirendi pont:
2016. évi belső ellenőrzési terv
és megvalósításának költségei

Szabadkígyós Község Önkormányzatának bel-
ső ellenőrzési feladatait önkormányzati szinten 
szükséges ellátni. A feladatellátáshoz szüksé ges 
a belső ellenőrzési terv elfogadása, majd an-
nak ütemterv szerinti megvalósítása. Szabadkí-
gyós Község Önkormányzat Képviselő-testüle-
te az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési 
tervét a melléklet szerint elfogadta, a terv meg-
valósításához szükséges költségvetésforrást a 
2016. évi költségvetés terhére biztosítja.

Negyedik napirendi pont:
A Polgármester 2016. évi szabadságának

megállapítása

A Polgármester szabadságának megállapításáról 
és szabadságtervének elfogadásáról Képvise-
lő-testületi döntés szükséges. A szabadságot a 
Központi Illetmény-számfejtési Rendszer szá-
molja. Szabadkígyós Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megállapította Balogh Jó-
zsef polgármester 2016. évi szabadságát, elfo-
gadta szabadságtervét.

Ötödik napirendi pont:
Békéscsaba és Környéke Közbiztonságáért

Közalapítvány végelszámolása

A Békéscsaba és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvány alapítói a 2012-2013. évben dön-
töttek a közalapítvány megszüntetéséről. Sza-
badkígyós Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a végelszámolási eljárás lezárásához 
szükséges végelszámolási eljárás befejezéséről 
szóló határozatot meghozta.

Hatodik napirendi pont:
Hozzájárulás vasúti személyszállítás

megszüntetéséhez Szabadkígyós állomáson

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő- 
testülete úgy döntött, hogy tudomásul veszi a 

Békéscsaba–Lőkösháza országos közforgalmú 
vasútszakaszon elhelyezkedő Szabadkígyós állo-
máson a személyszállítás megszüntetését.

Hetedik napirendi pont:
Testvértelepülési megállapodás

tervezetének elfogadása

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő- 
testülete a kárpátaljai Kígyós Község Önkormány-
zatával köttetendő testvér települési együttmű-
ködési megállapodás tartalmát megvitatta és az 
előterjesztéshez csatolt szövegezéssel elfogadta.

Nyolcadik napirendi pont:

Szabadkígyós Község Önkormányzatának
a települési támogatásról és egyéb szociális

ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) számú
rendeletének felülvizsgálata

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy a települési tá-
mogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 
4/2015. (II. 26.) számú rendeletének módosítá-
sát elfogadja.

Szabadkígyós Község Önkormányzatának
a gyermekek pénzbeli és természetbeni

támogatásáról szóló 21/2004. (X. 26.) számú
rendeletének felülvizsgálata

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy a gyermekek 
pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló 
21/2004. (X. 26.) számú rendeletének módosí-
tását elfogadja.

Kilencedik napirendi pont:

Tájékoztató a Békés Megyéért Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány új hitellehetőségéről

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy a Békés Megyé-
ért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány új hitellehe-
tőségéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Beszámoló a Képviselő-testület
2016. január 28. napján megtartott üléséről
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Tisztelt Szabadkígyósi Lakosok!
2016. január 1-jétől Szabadkígyós közigazgatá-
si területén a Békési Kommunális Szolgáltató 
Plusz Kft. (rövid nevén: BKSZ Plusz Kft.) látja el a 
hulladékszállítási feladatokat. A szolgáltató vál-
tozás kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk a la-
kosságot:
•  A gyűjtőedények ürítése az eddigi rend szerint 

zajlik a hétfői és szerdai napokon, de a mun-
kát a BKSZ Plusz Kft. hamarabb kezdi, ezért a 
kukákat reggel 6:30-ig kell kihúzni a biztos 
ürítés érdekében.

•  A szemétszállítás díja nem változik, de ne-
gyedéves számlázás lesz. Ez a gyakorlatban 

azt jelenti, hogy 2016. évre az első csekket 
2016. áprilisában kapja kézhez mindenki. Eb-
ben a január-február-március hónapok kerül-
nek számlázásra.

•  Az egyedül élő 70 év felettiek kedvezménye 
továbbra is érvényben marad.

•  A többlet háztartási hulladék elszállítására 
a BKSZ Plusz Kft. 120 literes szemetes zsákot 
biztosít, amely nyitvatartási időben a Polgár-
mesteri Hivatalban (Kossuth tér 7.) vagy a 
Pos tán (József Attila u. 1.) vásárolható meg 
bruttó 207 Ft/db-os áron. A szolgáltató csak 
az ebben a zsákban a kuka mellé helyezett 
többlet hulladékot szállítja el.

•  A BKSZ Plusz Kft. elérhetőségei:
– Cím: 5630 Békés, Verseny utca 4.
– Telefon: (66) 411-174
– Fax: (66) 411-174
– E-mail: bksz@bekesvaros.hu

•  A meglévő edényzetek cseréjére csak a Dél-
kelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás (rövid nevén: DAREH) szolgáltatásá-
nak megindulásakor adódik lehetőség. Ez vár-
hatóan idén, a 2016-os évben bekövetkezik. 
A DAREH-ról az alábbi honlapon érhető el to-
vábbi tájékoztatás: www.dareh.hu.

Polgármesteri Hivatal

TÁJÉKOZTATÁS
A települési hulladékszállítási közszolgáltatás

2016. január 1-től kezdődő ellátásáról

Tájékoztató a település hulladékszállítási 
közszolgáltatásával kapcsolatban

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy döntött, hogy a település 
hulladékszállítási közszolgáltatásával kapcsola-
tos tájékoztatót tudomásul veszi.

Tájékoztató a Területi Operatív Program 
(TOP) keretében eddig megjelent releváns 

pályázati felhívásokkal kapcsolatban

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy a „TOP-4.2.1-
15 – Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrá-
jának bővítése, fejlesztése” és a „TOP- 4.1.1-15 
– Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fej-
lesztése” pályázati felhívásokra pályázatot nyújt 
be. A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh 
József polgármestert a pályázati dokumentáci-
ók elkészíttetéséhez és a pályázatok benyújtá-
sához szükséges intézkedések megtételére.

Beszámoló a Képviselő-testület
2016. január 28. napján 

megtartott üléséről
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Ezúton szeretné Szabadkígyós 
Község Önkormányzata megköszönni

Tóth Zoltánnak,
hogy a 2015-ös évben 
pénzadományával támogatta 
Szabadkígyós két civil szervezetét is:
a Szabadkígyósi Szabadidő SC-t
és a Szabadkígyósi Polgárőr 
Egyesületet.

Köszönjük!
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Tisztelt Szabadkígyósiak!

Kedves leendő látogatóink!

Az idei évben Szabadkígyós község is csatlakoz-
ni kíván az 5. alakalommal meghirdetett „A leg-
szebb konyhakert – Magyarország legszebb kony-
hakertjei” programhoz, melynek ötletgazdája 
Karcag város alpolgármestere.

2016-ban a program kiemelt témája „A több-
generációs kert”, melynek célja hogy a kertész-
kedők között meghirdetett verseny hatására 
minél több generáció ismerkedhessen meg a 
kertészkedés szépségeivel.

A pályázatott az Általános Művelődési Központ 
nyújtja be, alapot biztosítva ezzel ahhoz, hogy 

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (rövi-
den IKSZT) szeretettel várja Önöket és az alábbi 
szolgáltatásokat tudjuk kínálni:
–  Ingyenes számítógép és internet használat;
–  Ingyenes könyvkölcsönzési lehetőség és folyó-

irat olvasási lehetőségek;
–  Ingyenes részvételi lehetőség az általunk szer-

vezett programokon (az aktuális rendezvé-
nyekről tájékoztatást a község több pontján 
elhelyezett plakátokon kaphatnak);

–  Minden szerdán 13 órától ingyenes fogadó-
órát tart Balogh László falugazdász;

–  Szívesen biztosítunk helyszínt civil szervezetek 
számára;

–  Egészségfejlesztési programjaink keretében 
vár juk a véradókat (az aktuális véradási nap-
ról plakáton tájékoztatjuk Önöket);

–  Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) infor-
mációs pontunkon naprakész tájékoztatás 
nyújtunk Önöknek az aktuális álláslehetősé-
gekről.

Az IKSZT nyitva tartása: hétfőn zárva; keddtől 
szerdáig 12–18 óráig; csütörtökön 8–12 és 16–
18 óráig; a hónap első péntekjén 15–21 óráig, 
további pénteki napokon 13–19 óráig; szomba-
ton 12–18 óráig.
A könyvtár szívesen fogad bármilyen, a szakmai 
céljai elérését segítő anyagi hozzájárulást és a 
könyvtár által hasznosítható dokumentumot!

az általános iskolás korú gyerekeket aktívan be-
vonjuk a programba.

A község lakóitól abban várunk segítséget, 
hogy tapasztalataikat osszák meg gyermekeik-
kel, unokáikkal, illetve ha lehetőségük van rá sa-
ját kertjükben termett virágmagokkal és palán-
tákkal segítsék a gyerekek munkáját. A program 
során számítunk a községben működő kertészet 
szakembereinek segítségére is.

A program indulásakor részletes tájékoztatást 
nyújtunk Önöknek a Krónika aktuális számában, 
illetve a település több pontján elhelyezett pla-
kátokon.

IKSZT

Az épületben nyújtott térítéses szolgáltatások:
Színes nyomtatás, fénymásolás:

– Színes kép nyomtatása
• 25 % lefedettség esetén: 80 Ft/lap
• 50 % lefedettség esetén: 120 Ft/lap
• Több mint a fele színes kép: 150 Ft/lap

–  Színes szöveg kép nélkül,
ha több mint a fele színes: 40 Ft/lap

–  Színes szöveg kép nélkül,
ha kevesebb, mint a fele színes: 20 Ft/lap

– Színes fénymásolás: 120 Ft/lap
Laminálás:

– Névjegy méret: 40 Ft/db
– A5-ös méret: 60 Ft/db
– A4-es méret: 100 Ft/db
– A3-as méret: 200 Ft/db

Spirálozás átlátszó előlappal, egyszínű
hátlappal:

– 1–25 lap: 120 Ft
– 26–60 lap: 150 Ft
– 61–120 lap: 180 Ft
– 121–200 lap: 200 Ft

Régi szolgáltatásaink:
– A4-es fekete nyomtatás, fénymásolás: 15 Ft
– A3-as fekete nyomtatás, fénymásolás: 50 Ft

Elérhetőségek:
• Telefon: 66/554-414, 70/387-0960
• E-mail: iksztszabadkigyos@gmail.com

Várjuk Önöket szeretettel!



ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a 2012. évi XC. törvényben előírt
kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást,

kémények seprését, ellenőrzését, műszaki felülvizsgálatát

2016. február 1. és 2016. március 12.
időpontban (időpontokban) fogjuk végezni.

Kérjük, tegyék lehetővé, hogy dolgozóink a lakásba be tudjanak jutni,
annak érdekében, hogy a munkát elvégezhessék.

Amennyiben Önnek a fenti időpont nem megfelelő, kérjük 
szíveskedjen jelezni az alábbi telefonszámon.

Cím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
Telefon: +36 66/326-444

HAVI ÜGYELETI BEOSZTÁSOKHAVI ÜGYELETI BEOSZTÁSOK
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