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Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

Választás előtt!

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Folytatás a 3. oldalon.

Néhány hete az írott sajtó, a rádió, a Tv csa-
 tornák folyamatosan bombázzák a halan-
 dó magyar ember fejét az áprilisi válasz-

tás várható eredményéről és annak következ-
ményeiről. Érvek és vádaskodások, rágalmak 
özönében kell eldöntenünk azt, hogy a pártok 
és politikusok közül ki a rossz és ki a jó, ki a kor-
mányképes, ki a kormányképtelen, ki az, akire 
rá lehet bízni az országot, ki az a pártocska, aki 
csak azért indul, hogy az ilyenkor járó anyagi tá-
mogatást fölvehesse.

Ebben a szellemi zűrzavarban is felelősségtel-
jesen és józanul kell döntenünk, mert a közel-
múlt eredményeit és hibáit figyelembe véve kell 
a jövőt kijelölnünk az április 8-i szavazatunkkal. 
És a jövőt meghatározni minden egyes választó-
joggal rendelkező magyar és kígyósi ember köte-
lessége. A mostani szavazás láthatóan nem csak 
négy évre dönti el a sorsunkat, hanem lehet, 
hogy örökre. Most nem csak egy erős pártnak 
adunk megbízást, hanem arról is döntünk, hogy 
eláraszt-e bennünket a muszlimok özöne, vagy 
nem. Ugye tudjátok, hogy a hatalomra ácsingózó 
pártok és pártocskák közül csak kettő van olyan, 
aki nem engedné ránk a muszlimok hadát? Ez 
egy nagyon fontos szempont minden igaz ma-
gyar előtt! E két párt közül a Fidesz irányította 
nyolc éven át az országot. Nem hiba nélkül, mert 
az lehetetlen, de azt nem szabad elfelejteni, 
hogy 2010-ben egy súlyos gazdasági helyzet-
ben lévő Magyarországot vett át a mai kormány. 
És ma egy erős gazdasági helyzetet találunk. Ezt 

csak azok vitatják, akik annak idején csőd szélére 
kormányozták az országot. Azt sem szabad elfe-
lejteni, hogy országosan különböző mértékben, 
de nálunk is jelentősen csökkent a munkanélkü-
liség. Emelkedtek a munkabérek, a juttatások és 
a nyugdíjak is. Tudom, nem olyan mértékben, 
mint szeretnénk, de egyértelműen emelkedtek. 
Nem úgy, mint hajdanán! A családtámogatások, 
a gyermekek támogatásai jelentősen javítják az 
emberek életszínvonalát.

Polgármesterként nem szabad elfelejtenem, 
hogy Szabadkígyós még soha nem részesült 
annyi pályázati támogatásban, mint ebben a 
ciklusban. Csak néhányat a fejlesztéseinkből:

•  utakat építettünk
•  felújítottuk az óvodát

(az iskolát már korábban felújítottuk)
•  most épül a piacunk
•  elkezdjük egy új rendelő építését
•  korszerűsítjük az inkubátorházat

(több munkahely)
•  elkezdődik a Wenckheim-kastély

teljes felújítása
Én azért szavazok (immár 20 éve) a Fidesz kor-

mányra, mert szeretném, hogy ez a fejlődés a fa-
lunk érdekében – a ti érdeketekben – folytatód-
hasson. Meg azért is, mert a Fidesz kormány 
mentett meg bennünket a migránsok inváziójától.

Felelősen gondolkozó kígyósi lakótársaim! Ha 
egyetértetek velem, segítsetek április 8-án!

BALOGH JÓZSEF
polgármester

Áder János köztársasági elnök – Magyarország Alaptörvénye 2. cikk (3) bekezdésének
megfelelően – az országgyűlési képviselők általános választását 2018. április 8. napjára tűzte ki.

A választási rendszer

Az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján a 
választás általános, egyenlő, közvetlen és tit-
kos. Az Országgyűlés 199 képviselőből áll. A vá-
lasztásokat ún. vegyes választási rendszerben 

bonyolítják le, amelynek megfelelően 106 egyé-
ni választókerületi képviselő mellett 93 kép-
viselő országos listáról jut képviselői mandá-
tumhoz.
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Folytatás az 1. oldalról.

Tisztelt Választópolgárok!

Egyéni választókerületben a képviselőjelölt 
párt egyéni jelöltjeként vagy független jelölt-
ként indulhat. Két vagy több párt közös jelöltet 
is állíthat. Az egyéni választókerületben történő 
jelöltállításhoz legalább 500 választópolgár 
ajánlása szükséges. Egy személy akár több kép-
viselőjelöltet is ajánlhat, az ajánlás ún. ajánló-
íveken történik. Országos lista pártlistaként 
vagy nemzetiségi listaként állítható. Pártlistát 
az a párt állíthat, amely – legalább 9 megyében 
és a fővárosban – összesen legalább 27 egyéni 
választókerületben egyéni képviselőjelöltet ál-
lított. Nemzetiségi listát – nemzetiségenként 
egyet – az országos nemzetiségi önkormányza-
tok állíthatnak. A nemzetiségi lista állításához 
a névjegyzékben nemzetiségi választópolgár-
ként szereplő választópolgárok legalább 1%-
ának ajánlása, de legfeljebb 1500 ajánlás szük-
séges. A belföldi állandó lakcímmel rendelkező 
választópolgárok a fentieknek megfelelően két 
szavazólapot kapnak a szavazókörben: mindenki 
szavazhat egyrészt az egyéni választókerületi 
képviselőjelöltek valamelyikére, valamint lead-
hatja szavazatát pártlistára vagy nemzetiségi 
listára. A belföldi állandó lakcímmel nem ren-
delkező magyar állampolgárok kizárólag pártlis-
tára adhatják le szavazatukat, egyéni képviselő-
jelöltre nem voksolhatnak.

Nemzetiségi névjegyzék

Azon választópolgárok, akik nem kérték nem-
zetiségi névjegyzékbe vételüket, vagy kérték 
ugyan, de csak a nemzetiségi önkormányzati vá-
lasztásokra kiterjedő hatállyal, pártlistán adhat-
ják le szavazatukat. Akik az országgyűlési kép-
viselők választására is kiterjedő hatállyal 2018. 
március 23. napjáig kérték vagy kérik nemzeti-
ségi névjegyzékbe vételüket (az erre rendszere-
sített űrlap „B” rovatát is bejelölték), pártlista 
helyett nemzetiségi listára szavazhatnak.

Fontos, hogy akik korábban (akár a 2014. 
évi általános választások előtt) kérték nemze-
tiségi névjegyzékbe vételüket, és kérelmüket 
nem vonták vissza, azok jelenleg is a nemze-
tiségi névjegyzékben szerepelnek! Amennyi-
ben ők továbbra is (ugyanabban) a nemzetiségi 

névjegyzékben kívánnak szerepelni, nincs tenni-
valójuk. Amennyiben korábban kérték nemzeti-
ségi névjegyzékbe vételüket az országgyűlési 
képviselők választására is kiterjedő hatállyal, de 
2018. április 8. napján mégis inkább pártlistára 
kívánnak szavazni, kérelmüket 2018. április 6. 
napjáig módosíthatják.

A választópolgárokat érintő további
fontos határidők

Azon belföldi lakóhellyel rendelkező választó-
polgárok, akik valamely külképviseleten kíván-
nak szavazni, külképviseleti névjegyzékbe vé-
telüket 2018. március 31. (szombat) 16 óráig 
kérhetik.

Azon belföldi lakóhellyel rendelkező válasz-
tópolgárok, akik a lakóhelyüktől eltérő belföldi 
településen kívánnak szavazni, 2018. április 6. 
(péntek) 16 óráig nyújthatják be az átjelentke-
zési kérelmet.

Mozgóurna-kérelem 2018. április 6. (péntek) 
16 óráig nyújtható be a Helyi Választási Irodá-
nál vagy a szavazás napján 15 óráig annál a sza-
vazatszámláló bizottságnál, amelynek névjegy-
zékében a kérelmező szerepel.

Szavazni belföldön 2018. április 8. (vasárnap) 
reggel 6 és 19 óra között lehet.

Figyelmeztetés
okmányok érvényességével kapcsolatban

Kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, hogy ne fe-
lejtsék el időben megvizsgálni személyazono-
sító és lakcímet igazoló okmányaik érvényessé-
gét és szükség esetén gondoskodjanak a Járási 
Hivatal Kormányablak Osztályánál azok cseré-
jéről. Érvénytelen okmánnyal ugyanis nem iga-
zolható megfelelően a személyazonosság, illető-
leg a lakcím, ezért az adott választó polgár nem 
szavazhat. A névjegyzékben szereplő választó-
polgárok országgyűlési képviselők 2018. ápri-
lis 8-i általános választásán történő részvételé-
nek biztosítása érdekében a kormányablakok és 
az okmányirodák 2018. április 6 – 8 közötti na-
pokon (péntektől vasárnapig) meghosszabbí-
tott nyitva tartási idővel, reggel 7 órától este 
19 óráig állnak az ügyfelek rendelkezésére a 

Folytatás a 4. oldalon.
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Tájékoztatás a téli rezsicsökkentésről

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya 
döntött a téli rezsicsökkentésről. A 2018. már-
cius 8. napján megjelent 37/2018. kormány-
rendelet alapján az egyetemes szolgáltatást 
igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók a hi-
deg időjárás fogyasztásnövekedését ellensú-
lyozó juttatásra jogosultak.

Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. a kormány 
döntése alapján 2018. március 23-ig az egye-
temes szolgáltatói jogviszonyban álló lakossági 
fogyasztók (mérővel rendelkező, mérő nélküli 
és előrefizetős mérős egyaránt) részére 12 000 
Ft-ot ír jóvá a jogosultak földgázfolyószámlá-
ján. Azaz az eddig megszokott ütemezés szerint 
érkező következő számla értéke a fenti összeg-
gel csökken. Tartozás esetén az elmaradás a 
juttatás mértékével csökken.

A szolgáltatóknak kötelezően 15 napjuk van, 
hogy értesítsék a fogyasztókat, vagyis még a vá-
lasztás előtt minden érintett földgázfogyasztó 
levelet fog kapni arról, hogy csökken a rezsije.

Annak, akinek az áprilisi számlájában a fize-
tendő összeg nem éri el a 12 000 forintot, a má-
jusi számláján írják jóvá az összeget, ha pedig 
a két hónap együttvéve is a 12 000 forint alatt 
marad, akkor a következő hónapokra is át lehet 
vinni a kedvezményből.

Azok számára, akik hagyományos módon fű-
tenek – azaz szenet vagy fát használnak –, meg-
növelik az erre szolgáló szociális pénzügyi ke-
retet. Az igényeket a Polgármesteri Hivatalban 
lehet majd benyújtani, az igényléssel kapcso-
latos részletek azonban még nem kerültek ki-
dolgozásra. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatást 
(amint minden szükséges információ a rendel-
kezésünkre áll) ismertetni fogjuk a lakossággal.

A tudnivalókról tehát majd tájékozódhatnak 
a www.szabadkigyos.hu honlapon, vagy a (66) 
247-186-os telefonszámon, vagy a Polgármes-
teri Hivatalban személyesen.

BALOGH JÓZSEF
polgármester

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Szabadkí-
gyós községében az alábbiak szerint változik a 
hulladékszállítás menete a Nagypéntek és a 
Húsvéti ünnepek miatt:

•  2018. április 2., hétfő (Húsvét) helyett 
2018. március 31-én szombaton történik a 
hulladék elszállítása;

•  2018. április 4., szerdán a hulladékszállítás 
rendje változatlan.

Kérjük a lakosokat, hogy a fent megjelölt na-
pokon helyezzék ki a hulladékgyűjtő edényzetü-
ket a szokásos módon.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megszervezésre 
kerül a lomtalanítás Szabadkígyós községében, 
melynek időpontja 2018. május 26. (szombat). 

Kérjük a lakosokat, hogy lomhulladékukat a 
gyűjtés napján reggel 6.30-ig helyezzék ki a köz-
területre. Ne tegyenek ki elektronikai hulladé-
kot, fénycsövet, izzót, elemet, akkumulátort, 
veszélyes hulladékot, növényvédőszert és gumit 
mert azt nem áll módunkban elszállítani.

Értesítjük Önöket továbbá, hogy ügyfélszol-
gálatot tartunk az Integrált Közösségi és Szol-
gáltató Tér épületében kéthetente, páratlan hét 
szerdai napjain 9–10 óráig. Telefonos ügyfél-
szolgálatunk továbbra is elérhető 66/411-174-
es számon hétfőn, kedden, csütörtökön 8–16 
óráig, szerdán 8–19 óráig, pénteken 8–12 óráig.

Megértésüket előre is köszönjük!
BKSZ Plusz Kft.

Folytatás a 3. oldalról.

Tisztelt Választópolgárok!

lejárt érvényességű személyazonosításra alkal-
mas okmányok (személyazonosító igazolvány, 
útlevél, vezetői engedély) és a lakcímkártya 

megújítására, kiváltására, cseréjére és pótlá-
sára irányuló – kizárólag a választásokkal össze-
függő – ügyintézés érdekében.

ZATYKÓ KATALIN
jegyző, a Választási Iroda vezetője
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Megérkeztek a komposztáló edények!
Értesítjük a szabadkígyósi lakosokat, hogy megérkeztek a komposztáló edények, amelyek

a Polgármesteri Hivatal titkárságán igényelhetők 2018. április 9-től hivatali munkaidőben.

Az edény igényléséhez személyi igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány szükséges.

Az edény igénylése és házhoz történő kiszállítása díjmentes.

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy amennyiben a komposztálás mellett döntenek,
abban az esetben a kész komposzt elhelyezéséről saját maguknak kell gondoskodniuk,

és a házhoz menő zöldhulladék szállítást már nem vehetik igénybe!

Háztartásonként egy edény igényelhető. A kom-
posztáló edény igénylésére jogosult minden 
szabadkígyósi lakos. Az edények a közszolgáltató 
(DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Zrt.) tulajdonában vannak, és ha valamilyen ok-
ból megszűnik a közszolgáltatás igénybevétele, 
azokat vissza kell adni a tulajdonos részére.

A fekete színű tartály a háztartásokban ke-
letkező szerves hulladékok gyűjtésére szolgál. 
Használata azoknak ajánlott, akik növényt ter-
mesztenek, konyhakertet, virágágyást tartanak 
fenn. A komposztálással jó szervestrágya készít-
hető. A komposztálás olyan eljárás, amelyben 
a szerves hulladékból a lebomlási folyamatok 
során szerves anyag keletkezik, mely a talajba 

visszajuttatva javítja a talaj termőképességét 
és tápanyagutánpótlást nyújt a növények szá-
mára. Az edényt nem szabad folyamatos napsu-
gárzásnak kitenni, mert hamar kiszárad, és las-
sul a lebomlás folyamata, valamint esővédett 
helyen kell tárolni, mert a túl sok nedvesség a 
korhadás és lebomlás helyett rothadást idéz 
elő. A komposztálóba rétegesen kell elhelyezni 
az anyagokat, így az edény belsejét könnyebben 
átjárja a levegő, és gyorsabban létrejön a kom-
poszt. A komposztot időnként át kell forgatni, 
a láda alá nem helyezhető semmiféle borítás. 
A hulladékot aprítva kell a komposztálóba he-
lyezni, és az elkészült komposztot felhasználás 
előtt át kell rostálni. 

Mit helyezhetünk a komposztálóba:
• Háztartásból

–  Nyers zöldségek, levelek konyhai 
feldolgozásból

–  Gyümölcsök, magok, gyümölcshéj
–  Olajos magvak
–  Nyers gabona és liszt
–  Kávé, tea (akár szűrőpapírral együtt)
–  Fűszer és gyógynövények
–  Tojáshéj
–  Növényevő állatok ürüléke
–  Natúr papíráruk (pl. tojástartó, karton)

korlátozott mennyiségben
• Kertből

–  Lomb korlátlan mennyiségben, kivéve diófa
–  Levágott fű, lehetőleg kiszárítva,

előrohasztva
–  Apró gallyak felaprítva, vékony rétegben
–  Faforgács, gallyak, ágak (aprítás után)
–  Fahamu, de csak a fa hamuja (szén, vagy

gyújtóspapír hamuja nem kerülhet bele)

Mit nem helyezhetünk a komposztálóba:
• Háztartásból

–  Nem tisztán növényi ételmaradékok
–  Hús, csont, állati eredetű zsiradék
–  Záptojás
–  Cigarettacsikk
–  Pelenka
–  Gyógyszerek, vegyszerek, veszélyes

hulladékok
–  Fémek, üvegek, műanyagok
–  Festett és/vagy fehérített papírok

(pl. magazinok)
–  Állati tetemek
–  Húsevő állatok ürüléke

• Kertből
–  Fenyőfa tűlevelek és ágak, tuja jellegű

növények levelei, ágai
–  Építési törmelék
–  Kövek
–  Tégladarabok, cserépdarabok

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal



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

– 6 –

Folytatás a 7. oldalon.

Általános iskolai beiratkozás
a 2018/2019 tanévre

Óvodai és bölcsődei beiratkozás
a 2018/19-es nevelési évre

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Já-
rási Hivatala nevében értesítjük az érintett szü-
lőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő álta-
lános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban 
kerül sor:

2018. április 12. (csütörtök) 8 órától 19 óráig
és

2018. április 13. (péntek) 8 órától 18 óráig.

Az általános iskolai beíratás helyszíne:
Szabadkígyósi Általános Iskola

A tankötelessé váló gyermeket a fent megje-
lölt időpontban a szülő köteles beíratni a köte-
le ző felvételt biztosító vagy a választott is-
ko la első évfolyamára. Szabadkígyós település 

ÓVODA
Időpontja: 2018. április 23–25., 8–14 óráig
Helye: Óvoda
Hozza magával:
A gyermek nevére kiállított személyi azonosí-
tót és lakcímkártyát; a gyermek születési anya-
könyvi kivonatát és TAJ kártyáját; a szülő sze-
mélyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványát.

BÖLCSŐDE
Időpontja: 2018. április 23–24., 8–14 óráig
Helye: Bölcsőde
Hozza magával:
A tartós betegségről szóló orvosi igazolást; mun-
káltatói igazolást a keresőtevékenység megkez-
déséről; a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosítót és lakcímkártyát; a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát és TAJ kártyáját; a szülő 
személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványát.

Elérhetőségek:
Szabadkígyós, Kossuth tér 2. szám

Telefob: +36 70/338-3257
E-mail.: szkigyosovi@gmail.com

közigazgatási területén a kötelező felvételt biz-
tosító iskola a Szabadkígyósi Általános Iskola.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz
szükséges iratok:
•  a gyermek nevére kiállított személyi azonosí-

tót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
•  az iskolába lépéshez szükséges fejlettség meg-

létét tanúsító igazolás
•  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványa

További információ az iskolánál kihelyezett 
plakáton, és a szabadkigyos.hu honlapon talál-
ható hirdetményben olvasható.

Szabadkígyósi Általános Iskola

2011. évi CXC. Törvény a nemzeti
köznevelésről

8. §
(1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a har-
madik életévét a felvételétől számított fél éven 
belül betölti, feltéve, hogy minden, a telepü-
lésen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi 
körzet több településen található, az érintett 
településeken lakóhellyel, ennek hiányában tar-
tózkodási hellyel rendelkező hároméves és an-
nál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 
teljesíthető.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek au-
gusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 
a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy 
órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

45. §
(1) Magyarországon – az e törvényben megha-
tározottak szerint – minden gyermek köteles az 
intézményes nevelés-oktatásban részt venni, 
tankötelezettségét teljesíteni.
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Folytatás a 6. oldalról.

Óvodai és bölcsődei beiratkozás
a 2018/19-es nevelési évre

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
a nevelési-oktatási intézmények

működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról

20. §
(2) A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő 
gyermek, továbbá a (2a) bekezdésben foglal-
tak kivételével – az óvodai nevelésben tör-
ténő részvételre jogszabály alapján kötelezett 
gyermekét köteles beíratni a települési önkor-
mányzat vagy a fenntartó által közzétett közle-
ményben vagy hirdetményben meghatározott 
időpontban. A napi négy órában óvodai neve-
lésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke 
az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, kö-
teles arról a beiratkozás idejének utolsó határ-
napját követő tizenöt napon belül írásban ér-
tesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A 

napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, 
az óvodával jogviszonyban álló gyermek szü-
lője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jö-
vőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles ér-
tesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
(3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a 
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót 
és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, to-
vábbá a szülő személyi azonosító és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványát.
(4) Az óvoda vezetője
a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt 
adó döntését írásban,
b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését 
határozati formában közli a szülővel. Az óvodai 
nevelésben való részvételre kötelezett gyermek 
átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről 
értesíti az előző óvoda vezetőjét.

FARKAS MÁRIA
óvodavezető

Elfogadták
a 2018. évi közbeszerzési tervet

A Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 
2018. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal. 

Megválasztották
a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait

A Képviselő-testület a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésé-
ben biztosított jogkörében eljárva a szavazat-
számláló bizottságok tagjaivá és póttagjaivá az 
előterjesztés mellékletében szereplő személye-
ket megválasztotta.

Döntöttek
a Kossuth szoborral kapcsolatban

A Képviselő-testület felhatalmazta Balogh József 
polgármestert, hogy az elkészült Kossuth-szobor 
megtekintését követően rendezze a szobrász 

által kiállított számlát, azaz intézkedjen a kétmil-
lió forint átutalásáról.

A Polgárőr Egyesület
támogatási kérelméről döntöttek

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Sza-
badkígyósi Polgárőr Egyesület számára az egye-
sület fenntartási költségeinek biztosítására 
400 000 Ft-os vissza nem térítendő támogatást 
nyújt előfinanszírozással. Felhatalmazta Balogh 
József polgármestert a támogatási szerződés 
megkötésére és aláírására.

Megalkották a 2018. évi költségvetésről
szóló rendeletet

A képviselő-testület egyhangúlag – minősített 
többséggel – megalkotta Szabadkígyós Község 
Önkormányzatának 2/2018. (II. 23.) számú ön-
kormányzati rendeletét Szabadkígyós Község 
2018. évi költségvetéséről.

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. február havi döntéseiről



Megrendezésre kerül az 5. Megye Futás

Ügyfélfogadás
a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatalban

A Szabadkígyósi Polgárőr Egyesület
kéri, hogy személyi jövedelemadója

1%-ának
egyesületünk javára történő felajánlásával,

járuljon hozzá a szolgálatok
anyagi hátterének megteremtéséhez

Adószámunk:

18388714-1-04
Továbbá támogatásokat

a Békési Takarék Szövetkezetnél vezetett
számlaszámunkra várjuk

53600044-10022180

2018. MÁRCIUS 29. 

15 00 - 17 00 óra között
SZABADKÍGYÓS, Iskola u. 4. (védőnői helyiség)
Információ: +36 (20) 557-2894
TAJ-, és lakcím kártyáját, illetve közgyógy igazolványát kérjük hozza magával!

www.prima-protetika.hu

Dr. Bánhegyi Szabolcs
ortopéd szakorvos

2018. április 16. és április 28. között kerül meg-
rendezésre az „5. Megye Futás” elnevezésű 
esemény, mely Szabadkígyóson is áthalad. Az 
esemény célja a futás és az egészséges élet-
mód népszerűsítése. Az esemény Békés megye 
60 települését érinti, ez 13 nap alatt 634 lefu-
tott kilométert jelent. A cél, hogy a futás örö-
mét minél több gyermek és felnőtt megtapasz-
talja, és lehetőség van arra is, hogy ezen az 
eseményen nagyobb tömeg jelenjen meg. Az 5. 
Megye Futás idén második állomásként érinti 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a húsvéti 
ünnepek alatt a Szabadkígyósi Polgármesteri Hiva-
tal ügyfélfogadási rendje a következő:

2018. március 29. (csütörtök) 8.00–12.00 óráig
2018. március 30. (péntek) Zárva
2018. április 2. (hétfő) Zárva
2018. április 3. (kedd) nincs ügyfélfogadás
2018. április 4. (szerda) 8.00–16.00 óráig

Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szabadkígyóst. A futás az Újkígyós–Szabadkí-
gyós szakaszon, a tervek szerint április 16-án, 
hétfőn 10.40–11.05 óráig tart. A futáshoz bár-
hol, bárki csatlakozhat, rövidebb, hosszabb tá-
von, településeken belül, illetve a települések 
között, futva, görkorizva vagy kerékpárral.

A részvételre regisztrálni is lehet az alábbi lin-
ken: https://goo.gl/forms/flQB6Yyc5PeVsrEA3

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
TÓTH LÁSZLÓ

Futónagykövet

1%1%


