
INGYENES 2019. FEBRUÁR

Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

Tavaszváró Batyus Bál
a Szülõi Munkaközösség szervezésébena Szülõi Munkaközösség szervezésében

Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a Szabadkígyósi Mûvelõdési Házban tartandó bálunkra

2019. március 9-én (szombaton) 18 órától.2019. március 9-én (szombaton) 18 órától.

Belépõ díjak:Belépõ díjak:
Felnõtt 1500 Ft – Gyerek 1000 Ft.Felnõtt 1500 Ft – Gyerek 1000 Ft.

• ÉLÕZENEÉLÕZENE (Tóth Lajos és zenésztársai)
• TOMBOLATOMBOLA
• Társastánc-bemutatóTársastánc-bemutató

Belépõk és támogatójegyekBelépõk és támogatójegyek (500 és 1000 Ft-os áron)
vásárolhatók az IKSZT-benIKSZT-ben (Tóth Violettánál)

és az óvodábanóvodában (Tóth Tímeánál) 2019. március 6-ig2019. március 6-ig.
Tombolafelajánlásokat szívesen fogadunkTombolafelajánlásokat szívesen fogadunk

az IKSZT-ben.az IKSZT-ben.

„Ha jöttök, lesztek,„Ha jöttök, lesztek,
ha hoztok, esztek!”ha hoztok, esztek!”
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Meghívó
Szabadkígyós Község Képviselő Testülete

és az Általános Művelődési Központ

tisztelettel meghívja Önt
2019. március 14-én 16 órától

tartandó ünnepi megemlékezésre a Művelődési Házba.

Programok:
  Balogh József polgármester ünnepi köszöntő beszéde
  Ünnepi megemlékezés – Az Általános Iskola tanulóinak műsora
  Koszorúzás
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Az iskola hírei
A Békés Megyei Kincseink Értéktár vetélkedőn 
iskolánk négyfős csapata „A Kígyósi Értékőrök” 
I. helyezett lett. Ezzel az eredménnyel a csapat 
továbbjutott a megyei döntőbe.

Csapattagok: Nagy Ivett, Ács Linett, Balta Dá-
vid, Balogh András Dániel.

Gratulálunk a csapatnak!

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk mindenkit Óvodánk

farsangi báljára,
melyet 2019. február 25-én 16.15 órától 

tartunk az Általános Iskola tornatermében.

ZENE          BÜFÉ          TÁNCZENE          BÜFÉ          TÁNC

Belépő:Belépő:
Felnőtteknek 100 Ft – Gyerekeknek 50 FtFelnőtteknek 100 Ft – Gyerekeknek 50 Ft

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képvise-
lő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján, valamint 
a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 13. 
pontjában meghatározott feladatkörében el-
járva a helyi iparűzési adóról a következőket 
rendeli el:

1. §
Adókötelezettséget, és az adó alanyát a Htv. 35. 
§-a határozza meg.

2. §
Az adó mértéke:
(1)  állandó jelleggel végzett iparűzési tevékeny-

ség esetén az adóalap 2%-a;

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2018. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelete

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Folytatás a 4. oldalon.

MEGHÍVÓ
Szabadkígyós Község

Önkormányzat Képviselő-testülete

a község 2019. évi költségvetéséről

KÖZMEGHALLGATÁST
tart, melyre minden érdeklődőt

tisztelettel meghív.

Ideje:   2019. február 28. (csütörtök) 16 óra
Helye:   Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

tanácskozóterme
BALOGH JÓZSEF

polgármesterSzabadkígyósi Általános Iskola
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Szabadkígyós Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-
désében rögzített eredeti jogalkotói hatáskö-
rében, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) be-
kezdés 14. pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva – a vásárokról, a piacokról, és 
a bevásárlóközpontokról kiadott 55/2009. (III. 
13.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel 
– a következőt rendeli el:

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a lakosság élelmiszerekkel, kisál-
latokkal, közszükségleti és egyéb árucikkekkel 
történő jobb ellátása érdekében e rendeletnek 
megfelelően piacot, vásárt rendez és tart fenn.

Általános rendelkezések

1. §

(1)1

(2)2

(3)3

(4)  A rendelet hatálya alá tartozó piaci és vásári 
területeken folytatott kereskedelmi és szol-
gáltatási tevékenységeknek meg kell felel-
niük a jogszabályokban előírt kereskedelmi, 
építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-

biztonsági, élelmiszerhigiéniai, állat- és nö-
vény-egészségügyi, környezetvédelmi, munka- 
és tűzvédelmi követelményeknek.
a)  A piac és vásár területén csak olyan te-

vékenységet szabad folytatni, amelyek-
kel mások személyi és vagyoni biztonsá-
gát nem veszélyeztetik, a környéken lakók 
nyugalmát nem zavarják.

b)  A piacot, vásárteret – a kijelölt terület ki-
vételével – tilos járműparkolásra hasz-
nálni. A piac és vásár területére csak 
áruszállító járművel lehet behajtani. A jár-
művet az áru lerakása után a piac és vá-
sár területéről el kell vinni. Ez alól kivétel 
csak külön engedély alapján lehet, me-
lyek kiadására a jegyző jogosult.

c)  Kerékpárt a piac területére bevinni, fához, 
falhoz támasztani tilos.

(5)  A rendelet alkalmazásában:
a.  Árusító hely: üzlethelyiségnek nem minő-

sü lő, árusító vagy szolgáltató tevékenység 
végzésére alkalmas, az üzemeltető által 
kijelölt hely.

b.  Piac fenntartója: Szabadkígyós Község Ön-
kormányzata (5712 Szabadkígyós, Kossuth 
tér 7.

(2)  ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevé-
kenység esetén, a Htv. 37. § (2) bekezdése 
szerinti tevékenység-végzés után naptári na-
ponként 5000 Ft.

3. §
(1)  E rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2)  Hatályát veszti Szabadkígyós Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a helyi ipar-
űzési adóról szóló 24/2004. (XI. 30.) önkor-
mányzati rendelete.

 Balogh József Zatykó Katalin
 polgármester jegyző

Folytatás a 3. oldalról.

Folytatás az 5. oldalon.

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2018. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelete

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelete

A PIAC- ÉS VÁSÁRTARTÁSRÓL

1  Hatályon kívül helyezte a 2/2019. (II. 1.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2019. február 1-től.
2  Hatályon kívül helyezte a 2/2019. (II. 1.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2019. február 1-től.
3  Hatályon kívül helyezte a 2/2019. (II. 1.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2019. február 1-től.
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c.  Piac üzemeltetője: Szabadkígyós Község 
Önkormányzata (5712 Szabadkígyós, Kos-
suth tér 7.

(6)4

I. fejezet
A piac

2. §
(1)  A piac helyét a fenntartó a szükségleteknek 

és igényeknek megfelelően jelöli ki.
(2)  A szabadkígyósi piac területe az Ókígyósi út 

és a Gorkij utca által határolt Szabadkígyós 
belterület 718. helyrajzi szám alatti Piactér.

(3)  Nem tartozik a piac területéhez a Vásártér 
előtti parkoló, a parkoló bejárata, valamint 
a Piactér épület körülötti zöldterületek, és a 
vásártér előtti kerékpárút, így ezeken a terü-
leteken az árusítás nem megengedett.

(4)  Ezeken a területrészeken a parkolásra vo-
natkozó szabályokat a piac teljes időtartama 
alatt, folyamatosan be kell tartani.

(5)  A piac típusa: élelmiszerpiac, valamint kisál-
latvásár és helyi kirakodóvásár.

(6)  A piac nyitvatartási ideje: minden csütör-
tökön (ünnepnap kivételével) 7.00–12.00 
óráig. Amennyiben ettől eltérően a piac más 
napokon – így különösen munkaszüneti na-
pokon és december 24. napján – is nyitva 
tart, fenntartó köteles az eltérő nyitvatartási 
időről a lakosságot – legalább 15 nappal ko-
rábban – előzetesen tájékoztatni. 
A nyitvatartási időről és a piac működési 
rendjéről fenntartó a piac területén jól lát-
ható helyen közzétett hirdetmény útján tá-
jékoztatja a kereskedőket és a vásárlókat.

(7)5  A helyhasználók a piaci árusító helyeket a 
nyitási idő előtt egy órával foglalhatják el, 

és legkésőbb 14 óráig kötelesek azokat tisz-
tán és rendeltetésszerű állapotban hagyva 
elhagyni. A helyhasználók kötelesek az áru-
sítás helyén keletkezett hulladékot a kihe-
lyezett hulladékgyűjtő edényekbe helyezni, 
vagy elszállítani, valamint a nem értékesí-
tett árut maradéktalanul elszállítani.

(8)6

A piac általános rendje
3. §

(1)  A piacon árusításra jogosultak körét a keres-
kedelmi tevékenység végzésének feltételei-
ről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, 
valamint a vásárokról, piacokról és a bevá-
sárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) 
Korm. rendelet határozza meg.

(2)7  A mezőgazdasági terményforgalmazás általá-
nos szabályai a piaci árusításra is érvényesek.

(3)8  Az árusítók kötelesek az árusító helyen, a 
vásárlók számára jól láthatóan és olvasha-
tóan feltüntetni, a nevüket, címüket, szék-
helyüket, telefonszámukat.

(4)9

(5)  Tilos az árusításra ki nem jelölt helyeket, köz-
lekedési útvonalakat árubemutatásra vagy 
árusításra igénybe venni. A piac közlekedőút-
jait folyamatosan szabadon kell tartani, eze-
ken a területeken árut, göngyöleget, kéziko-
csit vagy egyéb tárgyat tárolni tilos.

(6)10

(7)  A piac teljes területén a nyitvatartási idő 
alatt csak gyalogosforgalom engedélyezett. 
A piac területére kutyát (vakvezető és szol-
gálati rendőrkutya kivételével) és egyéb 
nem eladásra szánt állatot bevinni tilos.

Folytatás a 4. oldalról.

Folytatás a 6. oldalon.

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelete

A PIAC- ÉS VÁSÁRTARTÁSRÓL

  4  Hatályon kívül helyezte a 2/2019. (II. 1.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2019. február 1-től.
  5  Módosította a 2/2019. (II. 1.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2019. február 1-től.
  6  Hatályon kívül helyezte a 2/2019. (II. 1.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2019. február 1-től.
  7  Módosította a 2/2019. (II. 1.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2019. február 1-től.
  8  Módosította a 2/2019. (II. 1.) Ör. 3. §-a. Hatályos 2019. február 1-től.
  9  Hatályon kívül helyezte a 2/2019. (II. 1.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2019. február 1-től.
10  Hatályon kívül helyezte a 2/2019. (II. 1.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2019. február 1-től.
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(8)  A piac területén víz és elektromos áram vé-
telezési lehetőségről, a nyilvános WC fenn-
tartásáról az üzemeltető gondoskodik.

(9)  A piac területén tüzet rakni vagy tűzren-
dészetileg nem engedélyezett módon nyílt 
lángot használni tilos. A tűzrendészeti kö-
vetelmények betartása a piac területén 
mindenkire érvényes.

(10)  Az üzemeltető által elrendezett piaci árusí-
tóasztalokat elvinni, megbontani vagy más 
módon mozgatni tilos.

A piacon árusítható termékek köre
4. §

(1)  A piacon árusítható termékek köre:
Szabad asztalról:
a.  Élelmiszer, nyers élelmiszer, élelmiszer-

nyersanyag, élő baromfi, nyúl, hal és más 
ehető víziállat, élő és művirág, mezőgazda-
sági termék, karácsonyi fenyőfa, virágföld.

b.  Ruházat, vegyes iparcikk, háztartási cikk, 
kulturális cikk, kegytárgy, dísztárgy, aján-
déktárgy, bazáráru, műszaki cikk – kivéve 
a vásáron és piacon csak működési enge-
déllyel rendelkező üzletben forgalomba 
hozható áruféleségek.

(2)11

(3)12

A helyhasználat ideje, díja
5. §

(1)  A piacon az üzemeltető helyhasználati enge-
délye alapján és az általa kijelölt helyen sza-
bad árusítani. Engedélyhez kötött kereske-
delmi tevékenység esetén a helyhasználati 
engedélyt csak az árusításra jogosító enge-
dély bemutatása után szabad kiadni.

(2)  A piac területén a helyhasználatot érkezés 
sorrendjében lehet megszerezni. (3) A tar-
tós helyhasználati engedélyt a tárgyévre le-
het kiadni.

(3)13  A helyhasználati engedélyt az üzemel-
tető írásban adja ki. Igénylőnek az árusí-
tás megkezdését megelőzően az árusításra 
vonatkozó jogosultságát igazoló okiratok 
(cégkivonat, egyéni vállalkozói engedély 
vagy őstermelői igazolvány) bemutatá-
sát követően adható meg a helyhasználati 
engedély. A bemutatott okiratok másolati 
példánya a helyfoglalási engedély mellék-
letét képezi. Őstermelő esetében az enge-
délyben megjelölt termékeken kívül más 
termék árusítása nem megengedett.

(4)  A helyhasználat részletes feltételeit az írá-
sos engedély tartalmazza. A helyhasználó a 
kijelölt helyet az üzemeltető előzetes írás-
beli engedélye nélkül nem változtathatja 
meg, a piac területén máshol nem árusíthat, 
árut és göngyöleget máshol nem rakhat le. 
A helyhasználati engedély kifüggesztése az 
árusító pulton, jól látható helyen kötelező.

(5)  A helyhasználat jogának megszerzése díjta-
lan.

A piacfelügyelet
6. §

(1)14

(2)15

(3)16

(4)17

(5)  A piac rendjére vonatkozó szabályokat és a 
helyfoglalás menetét az üzemeltető köteles 
a piac területén jól látható helyen kifüggesz-
teni.

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelete

A PIAC- ÉS VÁSÁRTARTÁSRÓL
Folytatás az 5. oldalról.

Folytatás a 7. oldalon.

11  Hatályon kívül helyezte a 2/2019. (II. 1.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2019. február 1-től.
12  Hatályon kívül helyezte a 2/2019. (II. 1.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2019. február 1-től.
13  Módosította a 2/2019. (II. 1.) Ör. 4. §-a. Hatályos 2019. február 1-től.
14  Hatályon kívül helyezte a 2/2019. (II. 1.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2019. február 1-től.
15  Hatályon kívül helyezte a 2/2019. (II. 1.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2019. február 1-től.
16  Hatályon kívül helyezte a 2/2019. (II. 1.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2019. február 1-től.
17  Hatályon kívül helyezte a 2/2019. (II. 1.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2019. február 1-től.
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Döntöttek
a szociális célú tűzifa beszerzésével 

kapcsolatban

A képviselő-testület vállalta, hogy a Dalerd Zrt.-
nél rendelkezésre álló 71 köbméter kemény-
lombos tűzifát megvásárolja a kapott támoga-
tás terhére, továbbá a Fanyarka Erdészeti Kft-től 
rendeli a hiányzó 167 erdei köbméter fát, a ren-
delkezésre álló támogatás maradék terhére, va-
lamint vállalja az ezzel járó többletköltséget. 
Felhatalmazta a Polgármestert a megrendelő 
elküldésére és a szerződések megkötésére.

A „Kiegyenlítő bérrendezési alap
támogatására” című pályázat

benyújtásáról döntöttek

A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályá-
zatot nyújt be a Belügyminisztérium által ki-
írt „Kiegyenlítő bérrendezési alap támoga-
tására” című pályázatra, elfogadja, hogy az 
illetményalap a Kvtv-ben rögzített mértékhez 
képest legalább 20 százalékkal emelt összeg-
ben, azaz legalább 46 380 forintban történő 
megállapítását 2019. évre. A köztisztviselői 

illetményalapot Szabadkígyós Község Önkor-
mányzatának mindenkori költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelete tartalmazza. Felhatal-
mazta a Polgármestert a szükséges intézkedé-
sek megtételére.

A Wenckheim-kerékpárút
projekt keretében kialakításra kerülő
kerékpáros pihenő üzemeltetésével

kapcsolatban határoztak

A képviselő-testület jóváhagyta a Békéscsaba 
Megyei Jogú Város által terveztetett Wenck-
heim-kerékpárút elnevezésű beruházás kap-
csán a komplex fedett pihenőhely Szabadkígyós 
belterület 12. helyrajzi számon történő elhelye-
zését. Felhatalmazta a Polgármestert a további 
szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület hozzájárult a Békéscsaba 
Megyei Jogú Város által végzett Wenck heim-
kerékpárút elnevezésű beruházás kapcsán a 
komplex fedett pihenőhely megvalósításához, 
majd a kivitelezést követően annak fenntartá-
sához, és üzemeltetéséhez, továbbá a fedett 

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. január havi döntéseiről

Folytatás a 8. oldalon.

II. fejezet

Alkalmi vásár
7. §

(1)  A piac részére kijelölt területen az üzemel-
tető, vagy a fenntartó alkalmi vásárt szervez-
het, a fenntartó előzetes engedélye alapján 
(pl. adventi vásár, karácsonyi vásár).

(2)  Az alkalmi vásáron a piaci árusítás díjtalan.
(3)  Az alkalmi vásár idején a piac nyitvatar-

tási ideje eltérhet a 2. § (6) bekezdésében 

meghatározottaktól, a fenntartó hozzájáru-
lásának megfelelően.

Záró rendelkezés
8. §

(1)  E rendelet 2018. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2)  A rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben 

meghatározott módon – a jegyző gondosko-
dik.

Szabadkígyós, 2018. június 20.

 Balogh József Zatykó Katalin
 polgármester jegyző

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelete

A PIAC- ÉS VÁSÁRTARTÁSRÓL
Folytatás a 6. oldalról.



pihenőhelyen kialakításra kerülő ivókút közhá-
lózatba való csatlakoztatásához, almérővel való 
ellátásához és annak üzemeltetéséhez. Felha-
talmazta a Polgármestert a további szükséges 
intézkedések megtételére.

Az új orvosi rendelő
működésével kapcsolatos döntéseket

hoztak

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a gyer-
mek és felnőtt háziorvosi tevékenység új telep-
helyeként a Szabadkígyós Község Önkormány-
zat tulajdonában álló Szabadkígyós Kossuth tér 
1. szám alatt, 321. helyrajzi számú ingatlanon 
épült épületet jelöli ki. Felhatalmazta a Polgár-
mestert a feladat-ellátási szerződések megköté-
sére, valamint a további szükséges intézkedések 
megtételére. Továbbá az orvosi rendelő helyi-
ségeket és a hozzá tartozó várakozó és egyéb 
funkciójú helyiségeket a gyermek és felnőtt 
háziorvosi tevékenység ellátására kötött fela-
dat-ellátási szerződésben szereplő háziorvosok 
ingyenes használatába adja.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Újkígyósi Rend-
őrség fogadóórát tart minden hónap második 
csütörtökén 9–10 óráig a Szabadkígyósi Polgár-
mesteri Hivatal tanácskozótermében.

Újkígyósi KMB Iroda

Békés megye egyik székelyföldi testvérmegyéje 
Hargita megye. Hargita Megye Tanácsa új mobil-
telefon applikációt (Visit Hargita) és weboldalt 
hozott létre a megye széleskörű turisztikai kíná-
latának megismertetése céljából. Az alkalmazás 
különlegessége, hogy hangos útikalauzt is tar-
talmaz, amelynek segítségével az érdeklődők in-
teraktívan ismerhetik meg a megye látványossá-
gait és épített örökségét. A weboldalt itt érhetik 
el: (https://www.visitharghita.com/?locale=hu)

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy

ruhaosztást tartunk
2019. március 21-én, csütörtökön

a Családsegítő szolgálatnál 8–16.30 óráig.

Fedezd fel
Hargita megyét!

Tisztelt Lakosok! RUHAOSZTÁS

Tisztelt Lakosság!

A Polgármester
2019. évi szabadságát megállapították

A képviselő-testület Balogh József polgármester 
2019. évi szabadságát 106 napban állapította 
meg, szabadságtervét elfogadta.

A Szabadkígyósi Szabadidő SC
támogatásának elszámolását elfogadták

A képviselő-testület a 2019. december 13-án 
tartott ülésén döntött a Szabadkígyósi Szabad-
idő Sport Club (5712 Szabadkígyós, Zrínyi u. 
2. szám, képviseli: Murvai Dávid) támogatásá-
ról vissza nem térítési kötelezettséggel és előfi-
nanszírozással. A Képviselő-testület a Szabad-
kígyósi Szabadidő SC pályázati elszámolását 
jóváhagyta, a pályázatot lezártnak tekinti.

A Szabadkígyósi Polgárőr Egyesület
kérelmének megtárgyalásáról döntöttek

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Sza-
badkígyósi Polgárőr Egyesület támogatási ké-
relme a Pénzügyi-gazdasági Bizottság ülésén 
kerül megtárgyalásra a 2019. évi költségvetés 
tárgyalása során.

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. január havi döntéseiről
Folytatás a 7. oldalról.

TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET,
HOGY HÁLÓZATI MUNKÁK MIATT

ÁRAMSZÜNET VÁRHATÓ
2019. március 4-én
7.30–17.30 óráig.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal


