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Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

KARÁCSONYRA VÁRVA...

Mi az a titok, amely karácsony előtt minden érző
 ember lelkét áthatja? Mi a karácsony titka? 

Mi, hívők úgy érezzük, ez az isteni szeretet. Kará-
csonykor az Isten emberré lett. Igazából azért jött a 
világra, hogy szolgálja az embereket, hogy megmu-
tassa a szeretet útját, ahogy mi mondjuk, hogy meg-
váltsa az életünket. Ezt a gondolatot csak a hit teszi 
érthetővé. Ezért olyan nagy és szép ünnep a kará-
csony. Minden ünnepünknél szebb, magasztosabb.

Aki nem tud ünnepelni, annak az embernek az 
életéből hiányzik valami. Az ünneplés ritka művé-
szetét a családnak ápolnia kell, és át kell adnia a kö-
vetkező nemzedéknek. Csak így hagy az ünnep ma-
radandó nyomot a gyermekeink lelkében.

Kívánom mindannyiunknak, hogy a szeretet és a 
békesség tegye széppé ünnepünket. Kívánom, hogy 
ez az ünnepi idő – a karácsony – akár egyedül, akár 
a szeretteik körében töltik, segítse Önöket az öröm-
höz, a testi és lelki megújuláshoz, hogy az új esz-
tendőt megújult szívvel és újult erővel kezdhessük. 
Kívánok áldott karácsonyt és nagyon boldog új esz-
tendőt minden Kígyósi Embertársamnak.

Tisztelettel:
BALOGH JÓZSEF

polgármester

Aranyosi Ervin:

Karácsony alkalmából

Okozzon örömöt már a készülődés,
Őrült rohanásban, szép gondolat küldés!

Ha a világ zord is, szívedben a béke,
hadd legyen más szívek boldog menedéke!

Az időd kis részét, vékony szeletkéit,
oszd szét mindazoknak, akik vágyják, kérik!

Érjenek csak véget a túlzsúfolt napok,
hadd ragyogjanak fel ünnepi csillagok!

Ne hagyd a szívedet – mint rossz dobozt – zárva!
Hisz annyian állnak szeretetre várva.

Merj adni, merj kapni, tudj csak elfogadni,
s meglátod, szívedben bőven fog maradni!

Szeress csupán azért: - Jól esik szeretni,
csodás emlékeket szívben rejtegetni!

Az érzés-darabok örök ajándékok,
szívet melengető, vidító szándékok.

Legyen hát karácsony mindenki szívében,
s ez a fény ragyogjon bennünk egész évben!

A szeretet lángját őrizd meg szívedben,
légy általa boldog, éljél tőle szebben!



MeghívóMeghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

az ÁMK által szervezett

Karácsonyi rendezvényekreKarácsonyi rendezvényekre

Karácsonyi zsibongásKarácsonyi zsibongás
Helyszín: az Általános Iskola tornatermeHelyszín: az Általános Iskola tornaterme

IdoIdő̋pontja: 2018. december 19., 15.00 órapontja: 2018. december 19., 15.00 óra
Az osztályok süteményeket, apró karácsonyi ajándékokat árusítanak.

A Polgárőr egyesület karácsonyi csemegével kedveskedik a gyerekeknek.

Mindenki vendégünk egy pohár teára!

Szabadkígyósi Kis KarácsonySzabadkígyósi Kis Karácsony
Helyszín: az Általános Iskola tornatermeHelyszín: az Általános Iskola tornaterme

IdoIdő̋pontja: 2018. december 20.pontja: 2018. december 20.
Program:Program:

15.3015.30 Adventi negyedik gyertyagyújtás

16.0016.00  „Karácsonyra-hangoló”
Hajtmann Ildikó és Vozár M. Krisztián
gyertyafényes koncertje

17.0017.00  A karácsonyi versenyek eredményhirdetése,
díjak átadása
Karácsonyi megvendégelés



www.szabadkigyos.hu
E-mail: iksztszabadkigyos@gmail.com

– 3 –

KÖSZÖNET

Többletforrást kaptak megyei pályázatok

Iskolánkban egészségvédelmi vetélkedőn vettek részt ta-
nulóink.

Alsó tagozat eredményei:
•  I. helyezett: Alma csapat (csapattagok: Nagy Ágnes 4. 

o., Krajcs Attila 3. o., Bohus Henrietta 2. o., Juhász Zol-
tán 1. o.)

•  II. helyezett: Körte csapat (csapattagok: Balla Domi-
nik 4. o., Horváth János 3. o., Mecskó Viktória 2. o., Alb 
Anna Réka 1. o.)

•  III. helyezett: Répa csapat (csapattagok: Lehoczki Luca 
4. o., Mórocz Nándor 3. o., Ekker Dávid 2. o., Juhász 
Enikő 1. o.)

Felső tagozat eredményei: I. helyezett: 8.osztály, II. he-
lyezett: 7.osztály, III. helyezett: 6.osztály

A rajzverseny díjazottjai: Szkaliczki Áron 4. o., Ecker Bar-
bara Flóra 4. o., Nagy Ágnes 4. o., Faragó Fatima 3. o., 
Mórocz Nikolett 3. o., Bohus Henrietta 2. o., Holecs-
ka-Gábriel Ákos Áron 2. o., Bohus Kira 1. o.

Téli szünet az iskolában: utolsó tanítási nap december 
21. péntek, az első tanítási nap január 7. hétfő. Jó pihe-
nést a téli szünetre!

Szabadkígyósi Általános Iskola

A Szabadkígyósi Nagycsaládos Egyesület köszöni és hálás 
Bankó Gyulának és feleségének a felajánlott fenyőfáért 
a Mikulás ünnepségre! Köszönet, a fellépő 4. osztályo-
soknak, és Varga Olivérnek is! Köszönet Mindenkinek, aki 
tombolatámogatásával támogatta az estét! Ezúton sze-
retnénk megköszönni Nagyné Eszter képviselő asszony-
nak az ez évben nyújtott tiszteletdíj támogatását, illetve 
az Önkormányzatnak is! Köszönjük Önöknek az ez évben 
felajánlott adójuk 1%-át, melyet a jövő évben is szívesen 
fogadunk: 18376696-1-04.

Békés Boldog Új évet kívánunk mindenkinek!

NACSE
– • – • –

A Szociális Alapszolgáltatási Központ szakembereinek és 
munkatársainak köszönöm az egész éves munkáját, amit 
az év minden munkanapján a szabadkígyósi segítségre 
szoruló embertársainkért tesznek fáradhatatlanul és el-
hivatottsággal!
Köszönjük a fenntartó Szabadkígyós Önkormányzatának 
az egész éves bizalmát!

Szeretetteljes, Békés Boldog Ünnepeket kívánok!

Süliné Forró Zsuzsanna

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pá-
  lyázói némely támogatott és már szerződéssel ren-

delkező projekt kivitelezése közben szembesültek azzal, 
hogy egyes pályázatok az eredetileg tervezett – és meg-
ítélt – költségkeretből nem valósíthatók meg, a hiányzó 
összeget pedig önerővel nem tudják pótolni. Költségnö-
vekményi problémájukkal megkeresték a Békés Megyei 
Önkormányzatot, melyet továbbítottunk az Irányító Ha-
tóságnak (IH). Az Irányító Hatóság vezetője – a többlet-
támogatási igények hatékony kezelése érdekében – fel-
kérte a területi szereplőt (Békés Megyei Önkormányzat) 
és a közreműködő szervezetet (Magyar Államkincstár), 
hogy vegye fel a kapcsolatot a projektgazdákkal, és közö-
sen vizsgálják meg a költségnövekménnyel érintett pro-
jekteket. Az Irányító Hatóság vezetője külön utasításban 
meghatározta a feladat végrehajtásának szakmai feltéte-
leit. Ennek alapján az Irányító Hatóság a területi kiválasz-
tási eljárásban kiválasztott projekt műszaki-szakmai tar-
talom csökkentését a támogatás arányos csökkentése 
nélkül jóváhagyja, amennyiben arra a projekt céljának és 
indikátorvállalásainak megvalósításához elengedhetetlen 
tevékenység költségnövekedésének fedezete érdekében 
kerül sor.

A kedvezményezett az egyeztetést és a vizsgálatot kö-
vetően a projekt tartalmát ésszerűsítve a Magyar Állam-

kincstárhoz benyújthatta költségnövekményi igényét. A 
költségnövekmények eljárási szabályait a 17/2017. (II. 1.) 
Kormányrendelet tartalmazza, mely szerint, amennyiben 
a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói 
okirat kiadását követően merült fel költségnövekmény, 
és az nem éri el a projekt eredeti támogatási összegé-
nek a 15 százalékát, az integrált területi program forrás-
kerete terhére kapnak többletköltséget. Amennyiben 
a költségnövekmény 15 és 30 százalék között van, ak-
kor igazságügyi szakértő kirendelése szükséges, melyről 
az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik. Ha a 
költségnövekmény mértéke elérné a támogatási szerző-
désben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támo-
gatási összeg 30 százalékát, a költségnövekmény nem tá-
mogatható.
2018. november 27-én megjelent a Magyar Közlönyben 
a Békés megyét érintő költségnövekményi kormánydön-
tés. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének el-
nöke, Zalai Mihály támogató hozzájárulási nyilatkozata 
mellett többletforrást kaphatnak az alábbi megyei pro-
jektek:
•  TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009 azonosító számú „Gólya-

hír bölcsőde építése Dévaványán”

Az iskola hírei

Folytatás a 4. oldalon.
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•  TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00013 azonosító számú „Szociá-
lis étkeztetéshez kapcsolódó konyha fejlesztése Hunyán”

•  TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037 azonosító számú „Nap-
pali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése 
Orosházán”

•  TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00036 azonosító számú „Óvo-
dai ellátás fejlesztése a hátrányok leküzdése érdekében 
Nagykamaráson”

•  TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00012 azonosító számú „Belte-
rületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön”

Békés Megyei Önkormányzat

Elfogadták a költségvetési beszámolót

A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés háromne-
gyedéves időszak teljesítéséről szóló beszámolót elfo-
gadta.

Jóváhagyták
a Wenckheim-kerékpárút

engedélyezési tervdokumentációját

A képviselő-testület jóváhagyta az előterjesztés mellék-
letét képező – a Békéscsaba Megyei Jogú Város által ter-
vezett Wenckheim-kerékpárút elnevezésű beruházás 
– engedélyezési tervdokumentációját, és hozzájárult a 
beruházás elvégzéséhez. Továbbá felhatalmazta a polgár-
mestert a további szükséges intézkedések megtételére.

Hozzájárultak
a Wenckheim-kerékpárút elnevezésű beruházás

megvalósításához

A képviselő-testület hozzájárult a Békéscsaba Megyei 
Jogú Város által végzett Wenckheim-kerékpár út elneve-
zésű beruházás megvalósításához, majd az elkészült út 
– mint idegen tulajdonon végzett beruházás – aktiválá-
sához. Továbbá felhatalmazta a polgármestert a további 
szükséges intézkedések megtételére.

Csatlakoznak
a Települési Önkormányzatok

Országos Szövetségéhez

A képviselő-testület a Települési Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetségéhez (TÖOSZ) történő csatlakozást jóvá-
hagyta. Felhatalmazta a polgármestert a belépési nyilat-
kozat aláírására és az éves tagdíj kifizetésére.

Elfogadták a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási
Rekultivációs Önkormányzati Társulás

megszüntetését

A képviselő-testület a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási 
Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2018. évi költség-
vetéséről szóló beszámolóját, a Társulás által 397 000 

Ft-ban jóváhagyott 2018. évi pénzmaradványát, illetve a 
Társulás megszüntetését elfogadta.
Elfogadta továbbá, hogy a projekt iratait a Társulás meg-
szűnése után Kondoros Város Önkormányzata szervezet 
őrzi tovább 2020. december 31-ig, a Társulás vagyonát a 
tagönkormányzatok részére visszautalják a pénzügyi hoz-
zájárulások arányában, illetve a Társulási Tanács felha-
talmazta az elnököt a megszüntetéshez szükséges vala-
mennyi jogi nyilatkozat és dokumentum aláírására.

A folyószámla-hitelkeret
igénybevételéről döntöttek

A képviselő-testület a folyószámla-hitelkeretet 2019. 
januári 2-től 2019. december 29-ig terjedő időszakra 
igénybe kívánja venni a számlavezető OTP Bank Nyrt-től, 
maximum 6 000 000 Ft értékben. A képviselő-testület fel-
hatalmazta a polgármestert, a folyószámla-hitelkeret ké-
relem és annak későbbi meghosszabbításával kapcsolatos 
dokumentumok aláírására és benyújtására az OTP Bank 
Nyrt-hez.

Lemondtak
a „Helyi termékek piacra jutását segítő

agrár-logisztikai fejlesztés Szabadkígyóson”
című pályázatról

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesz-
tési Operatív Programok Irányító Hatósága 2018. feb-
ruár 15-én kelt támogatói döntése szerint, TOP-1.1.3-
16-BS1-2017-00018 azonosító számú, „Helyi termékek 
piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztés Szabadkí-
gyóson” című pályázatunkat mindösszesen 70 235 074 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A pro-
jekt megvalósításának útjába azonban olyan elhárítha-
tatlan akadályok ütköztek, amely miatt a Szabadkígyós 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.1.3-
16-BS1-2017-00018 azonosító számú elnyert pályázat-
ról lemond, tervezett beruházást nem kívánja megvalósí-
tani. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 
szükséges intézkedések, jogi lépések megtételére.

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. november havi döntéseiről

Folytatás a 3. oldalról.



ÉRTESÍTÉS

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az ünnepekre való tekintettel a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje a következőképpen alakul:

• 2018. december 15. (szombat) munkanap 8.00–11.00
• 2018. december 24. (hétfő) pihenőnap
• 2018. december 27–28. (csütörtök–péntek) munkanap 8.00–12.00
• 2018. december 31. (hétfő) phenőnap

Polgármesteri Hivatal

TISZTELT INGATLANHASZNÁLÓK!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Szabadkígyóson a hulladék elszállítása az ünnepekre tekintettel az 
alábbiak szerint történik:

Kommunális (vegyes) hulladék:

I. körzet hetente hétfő – 2018. december 22., szombat (24. helyett)
– 2018. december 29., szombat (31. helyett)

II. körzet hetente szerda – 2018. december 27., csütörtök (26. helyett)

Szelektív hulladék: változatlan.

Kérjük, szíveskedjenek az edényeket reggel 6:00 órára, gyűjtésre alkalmas állapotra kihelyezni.

A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

Megértésüket és együttműködésüket ezúton is köszönjük!

DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

www.dareh.hu

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
(Szabadkígyós – hulladékszállítás)

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne:  5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Ügyfélfogadási idő:  2019. január 14.
hétfő 11.15–12.15 óráig.

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi elérhetőségeken várjuk megkeresését:

Telefonon: 66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@tappe.hu
Postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6.
Személyesen:  5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6.

(hétfőn és szerdán 8–15 óráig, csütörtökön 7–19 óráig).

A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.




