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OKTÓBER ELSEJE AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA

Folytatás a 2. oldalon.

Ebbõl az alkalomból köszöntjük Önöket!
Jó egészséget, tartalmas, boldog életet
kívánunk minden idõs embertársunknak.

Szociális Alapszolgáltatási Központ
dolgozói

TÁJÉKOZTATÓ

Az idős lakosság gondja, hogy legtöbben a család-
juktól (gyerekeiktől) távol élnek, így az egyedüllét 
miatt ellátásra szorulnak, illetve ha családtagjaik 
még dolgoznak, akkor ők nem tudnak róluk napköz-
ben gondoskodni. Azért, hogy azon embertársaink, 
akik egyedül vannak napközben, s hogy ne legyenek 
ellátatlanok, az állam szociális alapszolgáltatás kere-
tén belül biztosít olyan szolgáltatásokat, melyekkel 
naponta gondoskodhatunk róluk.

•  Ha Ön úgy gondolja, hogy hétköznap nem tud 
gondoskodni szüleiről, de szeretné, ha naponta 
látogatásunkkal felügyelnénk őket, illetve

•  Ha Ön úgy gondolja, hogy segítségére lehetünk 
a mindennapi teendőikben, keressenek minket!

Községünkben a Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont (Kossuth tér 7., Művelődési Ház) az alábbi sze-
mélyes gondoskodás keretén belüli szolgáltatáso-
kat nyújtja:

– Házi segítségnyújtás
– Étkeztetés (szociális konyha keretében).
A házi segítségnyújtás célja, az igénybe vevők ön-

álló életvitelének fenntartásához egyéni alapvető 
szükségleteik kielégítése, biztosítva a saját lakáson 
való ellátás lehető leghosszabb ideig történő fenn-
tartásának feltételeit, megfelelő gyakoriságú és 
magas szakmai színvonalú munkával.

Amennyiben Önnek segítséget nyújtana a bevá-
sárlásban való segítségnyújtás, gyógyszerei kiira-
tása, kiváltása, kisebb takarítás, akkor bátran ke-
ressen minket, és az alábbi szociális segítést tudjuk 
nyújtani Önnek: takarítás a lakás életvitel szerűen 
használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobá-
ban, konyhában és illemhelyiségben); mosás; vasa-
lás; bevásárlás (személyes szükséglet mértékében) 
gyógyszer kiváltása; segítségnyújtás ételkészítésben 
és az étkezés előkészítésében; mosogatás; ruhaja-
vítás; ágyazás, ágyneműcsere; közkútról, fúrtkútról 
vízhordás; tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés 

beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szak-
mai kompetenciát igényel); télen hó eltakarítás és 
síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt; kísérés; 
segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának meg-
előzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításá-
ban; szükség esetén a bentlakásos szociális intéz-
ménybe történő beköltözés segítése.

Amennyiben ezen felül, gondozásra is szüksége 
lehet, mint a személyes higiéniai, illetve olyan ápo-
lási feladatok melyhez segítséget tudunk nyújtani, 
mint az alábbi tevékenységek, érdeklődjön a feltéte-
lekről!

Gondozási és ápolási feladatok körében tudjuk 
nyújtani: mosdatás; fürdetés; öltöztetés; ágyazás, 
ágyneműcsere; inkontinens beteg ellátása, testfelü-
let tisztítása, kezelése; haj, arcszőrzet ápolás; száj, 
fog és protézis ápolás; körömápolás, bőrápolás; fo-
lyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül); moz-
gatás ágyban; decubitus megelőzés; felületi seb-
kezelés; sztómazsák cseréje; gyógyszer adagolása, 
gyógyszerelés monitorozása; vérnyomás és vércukor 
mérése; hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson 
belül és kívül; kényelmi és gyógyászati segédeszkö-
zök beszerzésében való közreműködés,; kényelmi 
és gyógyászati segédeszközök használatának beta-
nítása, karbantartásában való segítségnyújtás; há-
ziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése 
(a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia ha-
táráig).

Szociális étkeztetés keretén belül napi egyszeri 
meleg élelmet biztosítunk azoknak a személyek-
nek, akik azt önmaguknak illetve önmaguk és ellá-
tottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 
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Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, 
jegyzői engedélyezési eljárásáról

Folytatás az 1. oldalról.

nem képesek biztosítani koruk, egészségi állapotuk, 
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenve-
délybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

A menü a Békéscsabai Jobb mint Otthon Étte-
remből érkezik!

A házi segítségnyújtást községünkben térítés-
mentesen biztosítjuk!

A szociális étkeztetés (menü) térítési díja 450 Ft, 
kiszállítással 500 Ft.

Kérdéseivel a 06-70/4595-362, 06-66/247-580 
telefonszámon érdeklődhet hétfőtől péntekig 8–16 
óráig, illetve személyesen a Kossuth tér 7. sz. alatt 
Süliné Forró Zsuzsanna intézményvezetőnél.

Ruhaosztás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ruhaosztást tartunk 
2018. november 8-án, csütörtökön a Családsegítő 
szolgálatnál 8–16.30 óráig.

Ingyenes Jogi tanácsadás!
Minden hónap második szerdáján 9–11 óráig ingye-
nes jogi tanácsadást nyújt dr. Vári Ádám ügyvéd a 
Szabadkígyósi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál (Művelődési 
Ház). Ha igénybe akarja venni a szolgáltatást (Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálat), egy-két héttel a ta-
nácsadás előtt fáradjon be hozzánk, mert egy kérel-
met kell kitöltenie nálunk.

Szociális Alapszolgáltatási Központ

A 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás 
– a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, 
valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlá-
sáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alap-
ján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített 
kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek/tu-
lajdonosnak vízjogi fennmaradási engedélyt kell 
kérni.
Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási 
bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. ja-
nuár 1. napját megelőzően engedély nélkül létesí-
tett kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fenn-
maradási engedélyt kér.
A 2018. január 1. után létesítendő kutakra létesítési, 
majd üzemeltetési engedélyt kell kérni.
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye 
szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetésé-
hez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely 
a következő feltételeket együttesen teljesíti:
–  a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint 

karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érin-
tése nélkül, és 500 m³/év vízigénybevételt meg 
nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti 
szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

–  épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági 
határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező in-
gatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi 
ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését 
szolgálja, és

–  nem gazdasági célú vízigény.
Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztró-
favédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről.

A talajvízkút jegyzői engedélyezésének feltétele
–  a kitermelt víz használata során keletkező szeny-

nyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon 
való elhelyezése,

–  a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítmé-
nyekre vonatkozó általános szabályokról szóló kor-
mányrendelet szerinti követelmények maradékta-
lan teljesítése,

–  a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén 
annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti 
a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

Amennyiben a fennmaradási engedélykérelemmel 
érintett talajvízkút vízgazdálkodási, környezet- vagy 
természetvédelmi szempontból káros és ez átalakí-
tással sem szüntethető meg, a kérelem elutasítása 
mellett, az építtetőt a létesítmény megszüntetésére 
(elbontására) kell kötelezni.
A megszüntetésre irányuló hatósági intézkedés ese-
tén a hatósági előírás teljesítésének igazolásaként 
be kell mutatni azokat a terveket, vagy egyéb mű-
szaki dokumentumokat, amelyekből a jogellenes és 
káros állapotnak a megszüntetése megállapítható.

OKTÓBER ELSEJE AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA

Folytatás a 3. oldalon.
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Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 75/2018. (IX. 27.) sz. határozatával döntött a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer 2019. évi fordulójához való csatlako-
zásról.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulója

1.  Szabadkígyós Község Önkormányzata az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával együttműködve 
ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályáza-
tot felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. 
tanév második és a 2019/2020. tanév első fél-
évére vonatkozóan. („A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KI-
ÍRÁS).

2.  Szabadkígyós Község Önkormányzata az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával együttműködve 
ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiata-
lok számára („B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS).

A két pályázat esetében használatos kötelező nyi-
latkozatminta a www.szabadkígyós.hu oldalról le-
tölthető:

– Nyilatkozat szociális rászorultság igazolásához

A pályázatokat az adott kiírásnak megfelelően az 
EPER-Bursa rendszerben elektronikusan, illetve a 
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a kötelező 
mellékletekkel együtt papír alapon a települési ön-
kormányzatnál is be kell nyújtaniuk a pályázóknak. 
Kérjük figyelmesen olvassák el a kiírásokat!

A Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal postacíme: 
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.

A pályázat elektronikus rögzítésének és az ön-
kormányzathoz történő benyújtásának határideje: 
2018. november 6.

A programról bővebb információ, valamint az „A” 
típusú pályázati kiírás és a „B” típusú pályázati ki-
írás az alábbi linken elérhető: http://www.emet.
gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/

Szabadkígyósi
Polgármesteri Hivatal

Kérjük azokat a Tisztelt hozzátartozókat, sírhely-
tulajdonosokat, akiknek a Szabadkígyósi Közte-
metőben olyan sírhelye van, amelynek a megvál-
tási ideje (25 év) lejárt, vagy a közeljövőben le fog 
járni, az újraváltások ügyében szíveskedjenek in-
tézkedni. A temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés a 

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal 10. számú iro-
dájában történik (Polgármesteri Hivatal, Szabadkí-
gyós Kossuth tér 7.). További felvilágosítás kérhető 
a kozterulet@szabadkigyos.hu email címen, vagy a 
66/247-186 (18-as mellék) telefonszámon.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer

A vízjogi fennmaradási engedélykérelemhez az 
alábbi mellékletek benyújtása szükséges:
–  Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyi-

ben más az építtető/kérelmező személye.
–  Az ingatlan igénybevételére, használatára vonat-

kozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem 
az ingatlantulajdonos.

–  A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi 
létesítmény közműveket érint.

–  A kérelem nyomtatvány, amely igényelhető a Pol-
gármesteri Hivatalban, vagy letölthető a www.sza-
badkigyos.hu honlapról.

–  A fennmaradási engedélyezési eljárás illetékmen-
tes.

Szabadkígyósi
Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosok!



SZABADKÍGYÓS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
ÉS A SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT

2018. OKTÓBER 23-án
15.00 órától

TARTANDÓ

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE
A MŰVELŐDÉSI HÁZBA.

AZ ÜNNEPSÉG UTÁN KERÜL SOR
A „SZABADKÍGYÓSÉRT” EMLÉKPLAKETT

ÉS A „SZABADKÍGYÓS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT”
EMLÉKPLAKETT ÁTADÁSÁRA.

„A SZABADSÁG OTT KEZDŐDIK,
AHOL MEGSZŰNIK A FÉLELEM.”

BIBÓ ISTVÁN
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Laptopot és elektromos kerékpárokat kaptak a bé-
kési és a nagybánhegyesi polgárőrök a Békés Me-
gyei Önkormányzat Közgyűlésének támogatásából.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése költ-
ségvetésében egy egymillió forintos keretet különít 
el, amelyből a rendőrség, a katasztrófavédelem, a 
mentők és esetenként a polgárőrök munkáját, esz-
közbeszerzését segíti. A Békés Megyei Polgárőrök 
Szövetsége egy laptopot és két elektromos kerék-
párt vásárolt a 675 000 Ft-os támogatásból. Az esz-
közöket ünnepélyes keretek között Zalai Mihály me-
gyei elnök adta át a békési polgárőrök székházában.

– A mostani támogatás egy gesztus, köszönet a 
polgárőrök felé, munkájukat könnyítik meg a most 
átadott eszközök. Köszönetet kell mondani azért az 

erőfeszítésért, amit a lakosság érdekében végeznek, 
és azért a sok-sok önkéntes óráért, amivel bizton-
ságunkat vigyázzák. Az, hogy civil emberek polgári 
foglalkozásuk mellett részt vesznek ebben a munká-
ban, és javítják a lakosság biztonságérzetét, dicsé-
retre méltó. – mondta Zalai Mihály, a Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke az átadón.

Gyarmati Sándor, a Békés Megyei Polgárőrök Szö-
vetségének elnök köszönetét fejezte ki a támogatá-
sért. Kiemelte, hogy a beszerzett eszközök hatékony 
segítséget fognak nyújtani a békési és a nagybánhe-
gyesi polgárőrök munkavégzése során. Hozzátette: 
továbbra is minden erejükkel azon lesznek, hogy 
fenntartsák a közrendet és a közbiztonságot.

Békés Megyei Önkormányzat

Szeptemberben lezajlott a hulladékgyűjtés, ezúton 
köszönjük a község lakosainak segítő munkáját. A 
gyermekek most is sok papírhulladékot gyűjtöttek, 
közel 5000 kg papírt sikerült elszállítani. Az alsó ta-
gozaton első helyezett lett a 3. osztály, a felső tago-
zaton pedig a 6. osztály. Gratulálunk!

Lezajlott a futás hete, mely szintén visszatérő prog-
ramsorozat, valamint sportdélután keretében mozog-
hattak a gyerekek. Az első diákolimpia az Előre pályán 
volt Békéscsabán, ahol focistáink vettek részt.

Október 6-a kapcsán osztálykeretben emlékez-
tünk meg az Aradi vértanukról.

Az őszi szünet az iskolában október 29-től no-
vember 4-ig tart. Utolsó tanítási nap az őszi szünet 
előtt: október 26., péntek, az első tanítási nap: no-
vember 5., hétfő.

Novemberben lesz az egészség hónapja rendez-
vénysorozat, melynek keretében rajzverseny és ve-
télkedő várja majd a gyerekeket. Ugyancsak novem-
berben tartjuk a szokásos osztó-fosztó bajnokságot 
is.

Felhívjuk a község lakosságának figyelmét, hogy 
az iskola és az óvoda területe hétvégén és tanítási 
időn kívül zárva tart. Nyitva tartási időn kívül az in-
tézmény területén és udvarán tartózkodni engedély 
nélkül tilos!

2018. október 6–7-én ismeretlenek tönkretették 
az óvoda udvarán található nagyméretű trambulint. 
Az intézmény feljelentést tett ismeretlen tettes el-
len. Kérjük, amennyiben valaki látta, hogy kik ve-
hettek részt ebben a rongálásban, segítse az óvoda 
munkáját, hogy együtt megtaláljuk a rongálókat.

Az iskola hírei

Eszközöket kapott
a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége
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A 2018/19-es nevelési évet 58 óvodás korú kisgyer-
mekkel kezdtük meg. A gyermek korai éveiben 
meghatározó szerepet tölt be a család és a csalá-
don belüli kapcsolatok, amely egy biztonságos és 
kiegyensúlyozott közeget jelent neki. Az első vál-
tozások, a családtól való leválást az óvodába (ese-
tenként a bölcsődébe) kerülés indítja el, melynek 
következtében fokozatosan a nevelő intézmények-
ben töltött idő és tapasztalatok lesznek a fő szemé-
lyiségalakító tényezők.

Az idei nevelési évben 18 kisgyermek érkezett a 
kiscsoportba, közülük tízen bölcsődések voltak. Ne-
kik már kialakult szokás- és szabályrendszerük van 

és könnyebben alkalmazkodtak az új környezethez. 
A befogadás időszakában, amikor a gyermekek az 
óvodai élettel, a felnőttekkel és egymással ismer-
kednek meg, igyekszünk olyan nyugodt, barátságos 
környeztet kialakítani, melyben minden gyermek jól 
érezheti magát.

Az óvodában több olyan esemény kerül megren-
dezésre, mellyel hagyományt ápolunk. ilyen ese-
mény volt a szeptember 27-én megtartott Mihály-
napi vásár. Köszönöm a Kollégák segítségét, a sok-
sok portékát, a szülőknek a gyümölcsöt, zöldséget 
és a vendégeknek a részvételt. Farkas Mária

óvodavezető

Az IKSZT az iskola épületéhez kapcsolódik, az iskola 
mögött található. Megközelíthető az iskola nyugati 
oldalán kialakított járdán keresztül. Több funkciós 
épület, a földszinten biztosított a teljes akadálymen-
tesítés.
Az épületben nyújtott
térítésmentes (INGYENES) szolgáltatások:
  Számítógép- és internethasználat
  Ügyfélfogadás: FALUGAZDÁSZ

(minden szerdán 13–15 óráig)
  Ügyfélfogadás: KORMÁNYHIVATAL

(minden csütörtökön 13–16 óráig)
  Könyvtár: az IKSZT épületében gazdag könyvál-

lománnyal várjuk az olvasni vágyókat. Kínála-
tunkban megtalálhatók a klasszikus szépirodalmi 
művek, a kötelező olvasmányok széles skálája, 
gazdag és tartalmas a mesekönyv gyűjtemény, 
valamint a legújabb bestsellerek túlnyomó több-
sége. A beiratkozás minden szabadkígyósi lakos 
számára ingyenes.

Az épületben nyújtott
térítéses (FIZETŐS) szolgáltatások:
Színes nyomtatás, fénymásolás, fekete-fehér nyom-
tatás, szkennelés, laminálás, spirálozás.

Az IKSZT nyitva tartása:
Hétfőn 8–16 óráig

Keddtől péntekig 8–18 óráig
Szombaton és Vasárnap ZÁRVA.

Elérhetőség:
Telefon: 66/554-414, 06-70/387-09-60
E-mail: iksztszabadkigyos@gmail.com

Facebook: Ikszt Szabadkígyósi

Kígyósi Értéktár Bizottság

Óvodai élet

A Kígyósi Értéktár Bizottsága továbbra is várja a ja-
vaslatokat a helyi értékek bővítésére. Szívesen ve-
szünk olyan javaslatokat, amelyek hozzájárulnak 

ahhoz, hogy múltunk és jelenünk értékei ne merül-
jenek feledésbe és jellemezzék községünk arculatát.

Általános Művelődési Központ

Bemutatkozik a Szabadkígyósi IKSZT
(Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér)



Ügyfélfogadási rendje
(Szabadkígyós – hulladékszállítás)

Elfogadták a 2018. évi költségvetés
I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót

A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés I. féléves 
teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta, az első félév 
gazdálkodási tapasztalatait az II. félévi gazdálkodás so-
rán figyelembe kell venni.

Módosították a Bölcsőde Szakmai Programját
A képviselő-testület az Általános Művelődési Központ 
Bölcsőde módosított Szakmai Programját elfogadta.
Csatlakoztak a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer

2019. évi pályázati fordulójához
A képviselő-testület úgy döntött, hogy Szabadkígyós 
Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. 
évi pályázati fordulójához. A fenti rendelkezés szerint a 
2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet elő-
készítésekor a beérkezett igények alapján a támogatás 
alapjául szolgáló összeget 2019. évi költségvetéséből 
biztosítja. Felkéri a Polgármestert az önkormányzati 
csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázat meg-
hirdetésére.

A Barátság Nyugdíjas Klub
pályázati elszámolását jóváhagyták

A képviselő-testület a 2018. június 28-án tartott ülé-
sén döntött a Szabadkígyósi Barátság Nyugdíjas Klub 
támogatásáról 106 000 Ft-os összegben vissza nem té-
rítési kötelezettséggel és előfinanszírozással. A benyúj-
tott elszámolás megfelel a támogatási szerződésben 
foglaltaknak, a benyújtott számla másolatokban sze-
replő kiadások a szervezet feladatainak megvalósítá-
sára kerültek felhasználásra, tevékenységének megfe-
lelő tartalmúak. A képviselő-testület a Szabadkígyósi 

Barátság Nyugdíjas Klub pályázati elszámolását jóvá-
hagyta, a pályázatot lezártnak tekinti.

A Nagycsaládos Egyesület
pályázati elszámolását jóváhagyták

A képviselő-testület a 2018. június 28-án tartott ülé-
sén döntött a Szabadkígyósi Nagycsaládos Egyesület 
támogatásáról 307 000 Ft-os összegben vissza nem té-
rítési kötelezettséggel és előfinanszírozással. A benyúj-
tott elszámolás megfelel a támogatási szerződésben 
foglaltaknak, a benyújtott számla másolatokban sze-
replő kiadások a szervezet feladatainak megvalósítá-
sára kerültek felhasználásra, tevékenységének megfe-
lelő tartalmúak. A képviselő-testület a Szabadkígyósi 
Nagycsaládos Egyesület pályázati elszámolását jóvá-
hagyta, a pályázatot lezártnak tekinti.

Döntöttek az Újkígyósi Kézilabda Club
kérelmével kapcsolatban

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az Újkígyósi 
Kézilabda Club kérelmét a mellékelt tartalom szerint 
elutasítja és a következő határozatot hozza. A kép-
viselő-testület Nagy Lászlóné képviselő módosító in-
dítványával egyetért, miszerint a képviselő-testület 
kéri Bacsa István, az Újkígyósi Kézilabda Club elnö-
kének a Pénzügyi-gazdasági Bizottság ülésén történő 
személyes megjelenését, illetve új, részletesebb tá-
mogatási kérelem benyújtását, mely tartalmazza a sza-
badkígyósi lakcímmel rendelkező gyermekek névsorát. 

Módosították a 2018. évi költségvetési rendeletet
A képviselő-testület módosította Szabadkígyós Köz-
ség Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletét, 
mely módosítás értelmében a költségvetési előirány-
zat főösszege 679 672 614 Ft-ra emelkedett.

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne: 5712 Szabadkígyós, 
Kossuth tér 1., az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
épületében. Ügyfélfogadási idő: 2018. november 13., 
kedd 12.30–13.30 óráig.

•  2018. november 2. (péntek) pihenőnap,
november 10. (szombat) munkanap 8–11 óráig

•  2018. december 24. (hétfő) pihenőnap,
december 1. (szombat) munkanap 8–11 óráig

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. szeptember havi döntéseiről

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje

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

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi elérhetőségeken 
várjuk megkeresését: telefonon: 66/447-150; e-ma-
il-ben: ugyfelszolgalat@tappe.hu; postai úton: 5600 
Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6.; személyesen: 5600 Békés-
csaba, Kinizsi u. 4–6. (hétfőn és szerdán 8–15 óráig, 
csütörtökön 7–19 óráig). A hulladékszállítási informá-
ciókról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájé-
kozódhat.

DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

•  2018. december 31. (hétfő) pihenőnap,
december 15. (szombat) munkanap 8–11 óráig

•  2018. december 27–28. munkanap 8–12 óráig
Polgármesteri Hivatal




