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Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

Jelentkezzen területvédelmi tartalékos katonának!
Munka mellett végezhető katonai szolgálat vállalása

a Magyar Honvédségben!

Folytatás a 2. oldalon.

A Magyar Honvédség a tavalyi évben átala-
kította és megújította önkéntes tartalé-
kos rendszerét, melynek új elemeként, a 

helyi közösségekre építve hozta létre az önkén-
tes területvédelmi tartalékos szolgálati formát. 
Az ország valamennyi járásában létrejött, terü-
leti elven szervezett önkéntes tartalékos szá-
zadok célja, hogy szükség esetén helyben áll-
jon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, 
alkalmazható erő. A Honvédség a rendszer ki-
építése és fejlesztése során nagyban számít az 
állampolgárok hazaszeretetére, a lokálpatriotiz-
musra, azokra, akik szükség esetén készek tenni 
otthonuk és környezetük biztonságáért. A te-
rületvédelmi tartalékosok fő feladatai lehet-
nek különböző protokolláris feladatok, rendez-
vénybiztosítási feladatok, illetve veszély- vagy 
katasztrófahelyzetben történő igénybevétel. A 
kiképzések során az izgalmas katonai jellegű is-
meretek mellett számos olyan készséget lehet 
elsajátítani, melyet a mindennapokban is lehet 
kamatoztatni.

A rendszer alapszabálya, hogy az igénybevé-
tel a lakóhely szerinti járásban történik. Ha ed-
dig vonzotta a katonaság, de élethelyzete nem 
tette lehetővé a lakóhelyétől hosszabb időre 
történő távollétet, a kiképzésen való részvételt, 
akkor ez a szolgálati forma Önnek szól.

Területvédelmi tartalékosnak minden 18. élet-
évet betöltött, cselekvőképes, büntetlen elő-
életű, belföldi lakóhellyel rendelkező magyar 
állampolgár jelentkezhet. A rendszerbe belé-
pés előtt a jelentkezőnek orvosi vizsgálaton kell 
megjelenni, melyet a jelentkező háziorvosa is 
elvégezhet. A fegyverviselési engedély megadá-
sához szükséges egészségügyi és mentális álla-
potot méri fel. Az egészségügyi vizsgálatok költ-
ségét a Magyar Honvédség fizeti.

Miért éri meg Önnek vállalni ezt a szolgálatot?

•  Önkéntes rendszer révén addig vállalja a szol-
gálatot, míg élethelyzete lehetővé teszi.

•  Szükség esetén segítséget nyújthat saját járá-
sának, szűkebb lakókörnyezetének.

•  A tartalékosok felkészítése és alkalmazása 
helyben történik, alapvetően a járásban, eset-
leg a megyén belül.

•  A felkészítés a kidolgozott modulrendszerben 
évente mindössze 20 napot vesz igénybe, így 
a kiképzés és a szolgálat munka, illetve tanul-
mányok folytatása mellett is vállalható.
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Folytatás az 1. oldalról.

•  A területvédelmi tartalékos század tagjai a fel-
készítések alkalmával a civil életben is hasz-
nos elméleti és gyakorlati tudást kapnak 
(egészségügyi ismeretek, tereptan és tájéko-
zódási ismeretek, közelharc oktatás, stb.).

Mit kap ezért cserébe?
•  Tényleges katonai szolgálat esetén (1-2 na-

pos igénybevétel esetén is, időarányosan!) a 
rendfokozatnak megfelelő illetmény; térítés-
mentes ruházati ellátás-, étkeztetés, útikölt-
ség-térítés.

•  Egyszeri szerződéskötési díj: a honvédelmi il-
letményalap 75 százaléka (2018. évben bruttó 
32 330 Ft, mely a szerződéskötéstől számított 
4. hónap 5. napjáig kerül kiutalásra).

•  Rendelkezésre állási díj (éves összeg): telje-
sített szolgálati évenként a mindenkori mini-
málbér összege (2018. évben bruttó 138 000 
Ft, mely a szerződés időtartama alatt évente, 
a szerződés évfordulójától számított két hóna-
pon belül kerül kifizetésre).

•  Ösztöndíj: az ösztöndíjat elnyert hallgató 
a félév kezdő napjától számított minden 6. 

A 2018/19-es nevelési évre április 23–25. 
között 18 kisgyermeket írattak be óvo-
dánkba. Jelenleg a kiscsoport 13 fővel, a 

középső csoport 21 fővel, a nagycsoport 23 fő-
vel működik. Sajnos csökkenő tendencia mutat-
kozik a gyermeklétszámban.

Május első heteiben minden óvodai csoport-
tal az édesanyák napjára készültünk. Virágot ül-
tettünk, amivel szebbé varázsoltuk környeze-
tünket. Ajándékkal, verssel, dallal köszöntöttük 
az édesanyákat, nagymamákat.

A Napsugár Bábszínház 3. előadására május 
8-án utaztunk Békéscsabára. A Lenka és Palkó 
című meseelőadás a barátságról és az elfoga-
dásról szólt.

Az óvoda hírei
A Madarak és fák napja alkalmából óvodánk 

madárgyűrűzésen vett részt május 11-én dél-
előtt a Wenckheim kastély parkjában, melyet a 
Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatósága jóvol-
tából Boldog Gusztáv természetvédelmi őrkerü-
let-vezető irányított.

Június 9-én, délelőtt 9 órai kezdettel tartjuk 
óvodánk évzáró és ballagási ünnepségét. 14 kis-
gyermek kezdi meg általános iskolai tanulmá-
nyait szeptembertől.

Gyermeknapi programokból: Június 11., hét-
fő: Ugrálóvár. Június 12., kedd: Pöttöm színház 
Afrika című előadása. Június 13., szerda: Kepe-
nyes Pál „Pali bácsi” zenés műsora

FARKAS MÁRIA óvodavezető

hónapban utólag ösztöndíjra jogosult. Mér-
téke a tartalékos alapkiképzést teljesítők ese-
tében, a honvédelmi illetményalap (bruttó 
43 110 Ft) 90 százaléka.

•  Szolgálati idő beszámítása: a ténylegesen tel-
jesített önkéntes tartalékos katonai szolgálat 
ideje kétszeres mértékben beszámít a hallga-
tói szerződésben rögzített, a magyar állami fi-
nanszírozású felsőfokú képzésben részt vevő 
hallgatók számára előírt hazai munkaviszony 
időtartamába.

Keresse a katonai toborzókat
személyesen, telefonon vagy e-mailben!

MH Katonai Igazgatási és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai

Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda
5600 Békéscsaba, Andrássy út 67–69.

Telefon: (66) 447-566;
E-mail: bekes.toborzo@mil.hu

Nyitva tartás:
Hétfőn 8–12 és 13–17.30; kedden 8–12;

szerdán zárva; csütörtökön 8–12 és 13–15.30;
pénteken 8–12 óráig.

JELENTKEZZEN TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKOS KATONÁNAK!

Munka mellett végezhető katonai szolgálat vállalása
a Magyar Honvédségben!
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Folytatás a 4. oldalon.

Tájékoztató a 2018. évi ünnepekről,
munkaszüneti napokról és hosszú hétvégékről

Az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
a 2018. év második felében a péntekre vagy 
hétfőre eső ünnepnapok vonatkozásában me-
lyek lesznek a hosszú hétvégék, illetve milyen 
munkarend szerint kell ledolgozni a pihenőnap-
ként felhasznált munkanapokat. 

• Augusztus 20.: 3 napos hétvége.

•  Október 23.: 4 napos szünet – október 22., 
hétfő pihenőnap, helyette október 13., szom-
bat munkanap.

Elfogadták
a Magyar Közút Zrt. tájékoztatását

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta 
a Magyar Közút Zrt. tájékoztatását a 4431-es út 
állapotáról.

Megállapították a 2017. évi
összevont maradvány összegét

A képviselő-testület a 2017. évi összevont ma-
radvány összegét mindösszesen 123 050 146 Ft-
ban állapította meg. Felhasználására a 2018. évi 
költségvetés terhére az alábbi szerkezetben tet-
tek javaslatot:

2018. évi költségvetés
fejlesztések fedezetére
betervezett:

87 802 340 Ft

Alaptevékenység
maradványa: 35 247 806 Ft

Jóváhagyták
a 2017. évre vonatkozó összefoglaló

éves ellenőrzési jelentést

A képviselő-testület a 2017. évre vonatkozó 
összefoglaló éves ellenőrzési jelentést megis-
merte és azt jóváhagyta.

Lezárták a Településrendezési Eszközök
módosításával kapcsolatos véleményezési

szakaszt

A képviselő-testület az elkészült tervdokumen-
tációk alapján a településrendezési eszközök 
módosítása tekintetében a véleményezési sza-
kaszt lezárta, és felhatalmazta a Polgármestert, 
hogy a terveket benyújtsa az állami főépítész-
hez végső véleményezésre.

Elfogadták a Szociális Alapszolgáltatási Központ
2017. évi munkájáról szóló beszámolót

A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási 
Központ 2017. évi munkájáról szóló beszámolót 
megtárgyalta és elfogadta.

Elfogadták a Békés Megyei Regionális 
ivóvízellátó víziközmű rendszer bérleti-

üzemeltetési szerződés tervezetét

A képviselő-testület elfogadta a Békés Megyei 
Regionális Vízellátó Rendszerre vonatkozó bér-
leti-üzemeltetési szerződést valamennyi mellék-
letével együttesen. Felhatalmazta a Polgármes-
tert a szerződés aláírására.

•  Mindenszentek (november 1.): 4 napos szü-
net – november 2., péntek pihenőnap, he-
lyette november 10., szombat munkanap.

•  Karácsony (december 24–26.): 5 napos mun-
kaszünet – december 24., hétfő pihenőnap, 
helyette december 1., szombat munkanap.

•  Újév (január 1.): 4 napos szünet – december 
31., hétfő pihenőnap, helyette december 15., 
szombat munkanap.

Polgármesteri Hivatal

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. április havi döntéseiről



KÖZLEMÉNY

A Körös-völgyi HRT 2017. évi beszámolóját
és 2017. évi pénzmaradványát jóváhagyták

A képviselő-testület a Körös-völgyi Hulladékgaz-
dálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 
2017. évi költségvetéséről szóló beszámolóját 
és 2017. évi munkájáról szóló beszámolóját el-
fogadta, valamint a Társulás által 95 857 Ft-ban 
meghatározott 2017. évi pénzmaradványát jó-
váhagyta.

Döntöttek a Szabadkígyós külterület
021/8. hrsz.-ú szántóval kapcsolatban

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Szabad-
kígyós, külterület 021/8. hrsz.-ú ingatlan vonat-
kozásában legfeljebb egy évre földhasznosítási 
kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási 
szerződést köt. Felhatalmazta a Polgármestert a 
megbízási szerződés megkötésére, a szerződés 
megkötése érdekében szükséges intézkedések 
megtételére, valamint vállalta a földhasználat 
ellentételezéseként az 1350 Ft/AK/év mértékű 
díj megfizetését.

Megtárgyalták a Szabadkígyósi
Szabadidő SC támogatási kérelmét

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szabad-
kígyósi Szabadidő Sport Club számára a helyi 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
FGSZ Földgázszállító Zrt.

2018. június 26-án
10 és 14 óra közötti időszakban

Szabadkígyós településen az összes m³/h név-
leges teljesítményű gázmérővel rendelkező 
felhasználókat érintően az üzemeltetésében 
lévő földgázszállító rendszeren gázszolgáltatási 

Folytatás a 3. oldalról.

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. április havi döntéseiről
fiatalok sportolási lehetőségének biztosítására 
250 000 Ft-os vissza nem térítendő támogatást 
nyújt. Felhatalmazták a Polgármestert a támo-
gatási szerződés megkötésére és aláírására.

Támogatják a Kígyós településen élő
általános iskolába beiratkozó gyermekeket

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a kár-
pátaljai Kígyós településen élő általános isko-
lás korú beiratkozó gyermekeknek fejenként 
10 000 forint összegű támogatást nyújt.

Módosították
a 2017. évi költségvetésről szóló

önkormányzati rendeletet

A képviselő-testület úgy döntött, hogy módo-
sítja a 2017. évi költségvetésről szóló önkor-
mányzati rendeletet. A módosítás tervezetben 
122 805 839 Ft emelésre tettek javaslatot, mely 
összeggel a költségvetési előirányzat főösszege 
903 681 666 Ft-ra emelkedett.

Elfogadták
Szabadkígyós Község Önkormányzat

2017. évi zárszámadását

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2017. 
évi költségvetési beszámolóról szóló előterjesz-
tést és a mellékelt rendelet tervezetet a 2017. 
évi maradvány kimutatással elfogadja.

szünettel járó karbantartási munkát végez. Ké-
rik az érintett felhasználókat, hogy a veszély-
helyzet megelőzése és a szolgáltatás zavarta-
lan újraindítása érdekében a fenti időszakban a 
gázmérő előtti főcsapot zárva tartani és a gázel-
vezetést szüneteltetni szíveskedjenek.

Megértésüket köszönjük!

Polgármesteri Hivatal

RUHAOSZTÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. június 7-én, 9–17 
óráig gyermekruhaosztást tartunk a Családsegítő Szolgálat-
nál, melyre várjuk a gyermekruha felajánlásokat is.

Családsegítő Szolgálat


