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Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

• Folytatás a 2. oldalon •

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2016. március 31-én 16 órakor tartotta ülését 
a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal tanácskozó-
termében.

Első napirendi pont:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról

5/2016. (I. 28.) Kt. határozat: Szabadkígyós Önkor-
mányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. 
évi belső ellenőrzési tervét elfogadta, a terv meg-
valósításához szükséges költségvetésforrást a 2016. 
évi költségvetése terhére biztosítja. A 2016. évi bel-
ső ellenőrzés elvégzésére irányuló Megállapo dást 
megkötötték.
19/2016. (II. 16.) Kt. határozat: Szabadkígyós Ön-
kormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 
a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment 
Közhasznú Egyesület részére az alábbi nyilatkozatot 
teszi: Szabadkígyós Község Önkormányzata a 2014–
2020 időszakban a Jövő Építők Turisztikai Deszti-
náció Menedzsment Közhasznú Egyesület által a 
Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése című, GI-
NOP-1.3.4-15 kódszámú pályázattal átfedő turisz-
tikai fejlesztéseket nem kíván végrehajtani a TOP 
1.2.1 és a TOP 6.1.4. felhívások keretében. A nyilat-
kozat a Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesület részé-
re megküldésre került.
22/2016. (II. 16.) Kt. határozat: Szabadkígyós Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Békéscsabai Atlétikai 
Club által 2016. május 21–22-én megrendezésre ke-
rülő 19. Nemzetközi Szupermaraton, Kerékpáros és 
Görkori Túrát 50 000 forinttal támogatja. A képvise-
lő-testületi határozatot a Békéscsabai Atlétikai Club 
megkapta.
23/2016. (II. 16.) Kt. határozat: Szabadkígyós Ön-
kormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 
a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment 
Közhasznú Egyesülete részére 2023. december 31-ig 
minden évben az önkormányzathoz befizetett ide-
genforgalmi adó összegének 41%-át átadja. A kép-
viselő-testületi határozat a Jövő Építők Turisztikai 
Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület ré-
szére megküldésre került.

24/2016. (II. 24.) Kt. határozat: Szabadkígyós Köz-
ség Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2016. 
(I. 28.) számú Kt. határozatát visszavonta. Szabad-
kígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szociális Alapszolgáltatási Központ alkalmazotti lét-
számát a Házi segítségnyújtás tevékenység vonatko-
zásában 2016. február hónap 1. napjától nem csök-
kenti 1 fővel. A képviselő-testületi határozatot a 
Szociális Alapszolgáltatási Központ megkapta.
Válasz képviselői interpellációra: Nagy Lászlóné 
képviselő a 2016. február 24-i képviselő-testületi 
ülésen képviselői interpellációt nyújtott be. Szabad-
kígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
képviselői interpellációra adott választ elfogadta.

Második napirendi pont:
Tájékoztató a község lakosságának

egészségügyi helyzetéről

Dr. Berczi István háziorvos, Dr. Gurbity Gábor házi-
orvos és Boldoczkiné Lóczi Anikó védőnő megtar-
tották a község egészségügyi helyzetéről szóló tájé-
koztatójukat. Egyebek mellett köszönetüket fejezték 
ki a rendelő ősszel megvalósult energetikai felújítá-
sa miatt. Szabadkígyós Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a község lakosságának egészségügyi 
helyzetéről szóló tájékoztatókat elfogadta.

Harmadik napirendi pont:
Állategészségügyi tájékoztató

Dr. Lami András állatorvos megtartotta a község ál-
lategészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatóját. 
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az állategészségügyi helyzetről szóló tájékoz-
tatót elfogadta.

Negyedik napirendi pont:
Szabadkígyós Község Önkormányzata közigazgatási 
területén 2016. április 1-jétől bevezetésre kerülő 

vízterhelési díjak tudomásul vétele

Szabadkígyós Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te döntött arról, hogy az Alföldvíz Zrt. 2016. április 
1-jétől a településen alkalmazandó vízterhelési díja-
it tudomásul veszi.

Beszámoló a Képviselő-testület
2016. márcuis 31. napján megtartott üléséről
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A Szociális Alapszolgáltatási Központ (SZAK) tájékoztatása

Ötödik napirendi pont:
A Wenckheim-kastély volt „Istálló” épületének 

bérbeadásával kapcsolatos díjtételek 
meghatározása

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a Wenckheim-kastély volt „Istálló” épületének 
bérbeadásával kapcsolatos díjtételeit megállapította.

Hatodik napirendi pont:
Bejelentések

• Tájékoztató a Calendula-tervről

Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testülete dön- 
tött arról, hogy alapítóként részt kíván venni a Dél-

Békés Jövőjéért Szövetség munkájában; megismer-
te a Szövetség alapszabály-tervezetét, az abban fog-
laltakkal egyetért; a Szövetség tagjaként a 2016. 
évben fizetendő vagyoni hozzájárulást (tagdíjat) a 
2016. évi költségvetés tartalékkerete terhére, vala-
mint azt követően az éves költségvetésekben bizto-
sítja; felhatalmazza a polgármestert az alapszabály 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

•  Jókai buszmegálló felújításával kapcsolatos
Mezőgazdasági és Településfejlesztési
bizottsági javaslat

Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Jókai buszmegálló felújításával kapcsolatos Mező-
gazdasági és Településfejlesztési bizottsági javaslat-
ról szóló tájékoztatót elfogadta.

Házi segítségnyújtás

2016. január 1-jei hatálybalépéssel a házi segítség-
nyújtás szolgáltatásban változás történt. Két tevé-
kenységi kör került kialakításra annak érdekében, 
hogy a gondozás és ellátás magasabb színvonalú le-
gyen azáltal, hogy a gondozási tevékenységeket és 
az ápolói kompetenciának megfelelő ápolási felada-
tokat megfelelő szociális vagy egészségügyi szakké-
pesítéssel rendelkező gondozók végezzék.
–  a szociális segítés keretén belül az alacsony szük-

séglet kielégítését szolgáló, szakképzettség nélkül 
is ellátható tevékenységek tartoznak;

–  a személyi gondozás keretében pedig az „inten-
zív” szükségletet kielégítő gondozási tevékenysé-
gek tartoznak.

Szociális segítés keretében biztosítani kell:
a)  a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való köz-

reműködést,
b)  a háztartási tevékenységben való közreműködést,
c)  a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében 

és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában törté-
nő segítségnyújtást,

d)  szükség esetén a bentlakásos szociális intézmény-
be történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell:
a)  az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat ki-

alakítását és fenntartását,

b)  a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
c)  a szociális segítés szerinti feladatokat.
A házi segítségnyújtás célja, hogy a rászoruló em-
ber továbbra is a saját otthonában élhessen, és sa-
ját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartá-
sa érdekében otthon kapja meg a szükséges ellátást.
Azt, hogy ki számít házi segítségnyújtásra szoruló-
nak, a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet szabályoz-
za. Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően 
a gondozási szükséglet vizsgálatát végzi az intéz-
ményvezető, majd az értékelő adatlap kitöltésében a 
háziorvos is (orvosi szakkérdésekben) közreműködik.
A vizsgálat eredménye alapján fennálló napi gondo-
zási szükséglet szerint:
  szociális segítés, vagy
  szociális segítés a gondozási szükséglet, vala-

mint az egészségi állapoton alapuló szociális rá-
szorultság vizsgálatának és igazolásának részle-
tes szabályai alapján azaz:
–  hatvanötödik életévét betöltötte és egyedül él,
–  hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye 

közműves vízellátás vagy fűtés nélküli, vagy
–  hetvenötödik életévét betöltötte. vagy,

  személyi gondozás, vagy
  idősotthoni elhelyezés nyújtható.

Beszámoló a Képviselő-testület
2016. márcuis 31. napján megtartott üléséről
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Ha Ön úgy érzi vagy úgy gondolja, hogy a szomszéd-
ja, hozzátartozója, nehezen bírja már a mindennapi 
teendőit elvégezni, vagy kórházba készül, és a házi-
orvos javasolja egészségügyi állapota miatt a gon-
dozást, keressen! Várunk minden olyan szociálisan 
rászorulót, akik a következő területeken szorulnak 
segítségre: bevásárlás, takarítás a lakás életvitelsze-
rűen használt helyiségeiben, fürdetés, mosdatás, 
sebellátás, gyógyszerek felíratása, kiváltása, beadá-
sa, vérnyomás- és vércukormérés... stb., keressenek 
bővebb felvilágosítás végett a SZAK-ban, a Kossuth 
tér 7. szám alatt, a Művelődési Házban.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

2016. január 1-jétől a családsegítés a gyermekjó-
léti szolgáltatás körében is átalakult. A két szolgá-
lat most már integráltan – egy szervezeti és szakmai 
egységben – működhet, települési szinten család- és 
gyermekjóléti szolgálat (Kossuth tér 7.), járási szin-
ten a család- és gyermekjóléti központ keretében.
Ennek az átalakulásnak az volt a célja, hogy – míg 
eddig a feladatok megoszlottak a szolgálatok és köz-
pontok között – fokozott együttműködést hozzanak 
magukkal, illetve a központok szakmai támogatás 
nyújtanak a szolgálatok irányába.
A települési önkormányzatok feladatkörében to-
vábbra is maradtak a lakóhely szintű minimumszol-
gáltatások, az általános segítő feladatok biztosítása. 
Tehát továbbra is ugyanolyan feltételekkel várjuk 
Önöket, ugyanúgy kereshetnek minket, ha segítség-
re szorulnak.
  információnyújtás;
  tanácsadás;
  hivatalos ügyek intézése, (nyomtatványok kitöl-

tése, pályázat, ... stb.);
  prevenciós szolgáltatások és szabadidős progra-

mok szervezése.

A hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek vé-
delmére irányuló tevékenységek, valamint a speciá-
lis szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek tele-
pülési önkormányzataihoz kerültek.
Békéscsabán, a járásszékhelyen működő Család és 
Gyermekjóléti Központ (Szabadság tér 9.) kiemelt 
feladata az észlelő és jelzőrendszer koordinálása, a 
gyermekvédelmi rendszerben szereplők munkájá-
nak összehangolása.

A család- és gyermekjóléti szolgálat ügyfélfogadá-
si ideje: hétfőn 9.00–12.00 és 12.30–16.30, kedden 
13.00–16.00, szerdán az ügyfélfogadás szünetel, 
csütörtökön 13.00–16.00, pénteken 08.30–12.30 
óráig.
Telefonos elérhetőségek 8–16 óráig: 06-70/45-95-
362, 06-66/247-580. E-mail: szak@oroscom.hu. 
16.00 óra után a készenléti szolgálat a +36 20/801-
801-4 telefonszámon hívható.

A családsegítő szolgálatnál előadást tartott a CSOK-
kal kapcsolatban Juhász Adrienn, az OTP munkatár-
sa. Akik nem tudtak eljönni, de szeretnének többet 
tudni a CSOK-ról, hívják bátran a 06-70/708-0558-as 
telefonszámon.

TÁJÉKOZTATÁS

Veszélyeztetettség észlelése esetén mindenki köte-
les jelezni, aki azt tapasztalja, hogy pl.: idős szom-
szédját bántalmazzák, vagy tud olyan kiskorúról, akit 
elhanyagolnak szülei (alkoholizálnak, nem kap enni, 
nem megfelelően nevelik... stb.). Ne habozzon, ne 
féljen, keresse, hívja a segítő szakembereket, szer-
vezeteket! Segítsen másoknak, másokon! Mindezt 
megteheti úgy, hogy névtelen marad!
Jelezni helyben: háziorvosok, védőnő, iskolai és óvo-
dai gyermekvédelmi felelősök, pedagógusok, bölcső-
dei gondozónők, családsegítő szolgálat, polgármes-
teri hivatal, polgárőrség, rendőrség (telefon: 112) 
stb. lehet.

Ha úgy érzi, nincs segítsége problémája megoldá-
sában, hívja az alábbi számok egyikét!
  Kék Vonal (anonim telefon és internet segélyvo-

nal) www.kek-vonal.hu, telefon: 116, 111;
  Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonos Lelkise-

gély Szolgálatok Országos Szövetsége: www.ifju-
sagi-lelkisegely.hu, ESZTER Ambulancia: www.
eszteralapitvany.hu, telefon: 06-1/466-9872;

  NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egye-
sület) www.nane.hu, telefon: 06-80/505-101;

  Országos Kríziskezelő Információs Szolgálat (csa-
ládon belüli erőszak, bántalmazás stb.) telefon: 
06-80/20-55-20;

  Drog Stop: www.drog-stop.hu, telefon: 06-80/ 
505-678.

SÜLINÉ FORRÓ ZSUZSANNA
SZAK intézményvezető
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Feltételek:

Ügyfélszolgálat:

JelentkezzJelentkezz
szerződésesszerződéses
katonának!katonának!

Szabadkígyós, Polgármesteri Hivatal, Kossuth tér 7.

2016. május 3., 9.00 óra
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevé-
kenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzé-
sére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, kü-
lönösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A 
károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűz-
gyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illet-
ve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, ki-
véve, ha azt külön jogszabály – pl. növényegészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett 
– megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyez-
heti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, na-
pokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály meg-
engedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is 
megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM 
rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, és minden 
esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltásá-
ra alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk 
alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbter-
jedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy 
súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elő-
segíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidék-
fejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely 
esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha 
azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában vég-
zett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi 
hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztró-
favédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu, http://.....katasztrofavedelem.hu), vagy a 
NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tá-
jékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg:
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32

Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
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20. Dr. Berczi István
21. Dr. Berczi István

22. Dr. Berczi István
23. Dr. Gurbity Gábor
24. Dr. Berczi István
25. Dr. Hunya Sarolta
26. Dr. Marossy László
27. Dr. Hunya Sarolta
28. Dr. Hunya Sarolta
29. Dr. Hunya Sarolta
30. Dr. Gurbity Gábor
31. Dr. Berczi István

2016. MÁJUS

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a helyi ipar-
űzési adó benyújtásának határideje:

2016. május 31.
A nyomtatvány letölthető a www.szabadkigyos.
hu honlapról.

Polgármesteri Hivatal

TISZTELT LAKOSOK!
Minden hónap második szerdáján (legközelebb 
május 11-én) 9–11 óráig ingyenes jogi tanács-
adást nyújtanak Dr. Vári Ádám és Dr. Váriné Dr. 
Balogh Csilla ügyvédek a Szabadkígyósi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálatánál.

Szociális Alapszolgáltatási Központ

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat, hogy a

FGSZ Földgázszállító Zrt.
2016. június 27. 10.00 és 2016. június 27. 14.00 óra

közötti időszakban,
Újkígyós, Szabadkígyós

településen az összes felhasználókat érintően az üzemeltetésben lévő földgázszállí-
tó/földgázelosztó* rendszeren gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát 
végez.

Tisztelettel kérjük az érintett Felhasználókat, hogy a veszélyhelyzet megelőzése és a 
szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a fenti időszakban a gázmérő előtti fő-
csapot zárva tartani és a gázvételezést szüneteltetni szíveskedjenek.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Dátum: 2016. 01. 25.

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.


