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Gyermeköröm a Zrínyi utcai játszótéren

Körülbelül két hónappal ezelőtt Ancsin Erika
  és Juhász Márta szülői minőségben azért ke-

resett meg, hogy a közelükben lévő szegényes 
játszóteret újítsuk fel, mert a környéken jelentős 

létszámú gyermekcsoport igényelné azt. A meg-
beszélést követően szerencsésen elindult a fo-
lyamat. Zatykó Katalin jegyző asszony interne-
ten talált egy játszóvárat, a képviselő-testület a 
következő ülésén megszavazta az anyagi fede-
zetet és a megrendelés után pár hétre megtör-
tént a játék telepítése. A ját-
szóvár mellé fészekhintát és 
hagyományos hintát, asztalt, 
padokat telepítettünk. A libi-
kóka új üléseket kapott, a foci-
kapukat hálóval szereltük fel.

Az igazi meglepetés június 
29-én, az átadás napján tör-
tént. A hálás szülők sütemé-
nyekkel, hűsítővel, marhapör-
költtel vendégelték meg a 
gyermekeket és a kilátogató 
felnőtteket. Öröm volt látni a 
gyerekek önfeledt játékát és 
a szüleik boldogságát. Én is 
együtt örültem kicsikkel és na-
gyokkal.

Elmondanám, polgármesterségem idején sok 
létesítményt volt alkalmam avatni és átadni, 
de olyan jóleső öröm még sohasem ért, mint 
most, amikor egy szőke, nyílttekintetű kisfiú – 

Juhász Máté – odajött 
hozzám és azt mondta: 
– Polgármester bácsi, 
köszön jük a játékokat!

Erre igazán nem szá-
mítottam, ez a köszönet 
nem csak nekem szólt, 
hanem mindazoknak, 
akik ebben a projekt-
ben közreműködtek.

Elismerésemet kívá-
nom kifejezni az An-
csin családnak, Ancsin 
Györgynének, Annának, 
Évának és nem utolsó 
sorban Ancsin Erikának, 

mert a rendezvénynek ők voltak a motorjai. Pa-
taki Daninak gratulálok a főzőtudományához!

Kedves környékbeli gyermekek! Örömteli já-
tékos órákat kívánok mindannyiótoknak!

BALOGH JÓZSEF
polgármester
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Ecker Jánosné
emlékére!

ATerület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
  ram (TOP) keretében újabb közel 571,345 

millió forint értékben 7 Békés megyei projekt-
ről hozott támogató döntést az Irányító hatóság 
– tudatta Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének elnöke.
Jelen döntés értelmében az alábbi felhívások 
kaptak zöld utat:

•  TOP-2.1.2.
Zöld város kialakítása:
–  Sarkad Város Önkormányzata nyert

100 000 001 forintot
–  Gyula Város Önkormányzata nyert

96 816 514 forintot
–  Kondoros Város Önkormányzata nyert

299 728 521 forintot.

•  TOP-4.1.1
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése:
–  Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata

nyert 35 000 000 forintot
–  Biharugra Község Önkormányzata nyert

20 000 000 forintot.

•  TOP-4.2.1-15
Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése:
–  Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

nyert 8 700 000 forintot
–  Tótkomlós Város Önkormányzata nyert

11 100 000 forintot.

A Magyar Államkincstár mielőbb felveszi a kap-
csolatot a kedvezményezettekkel a támogatói 
szerződések megkötése érdekében, a közös cél, 
hogy mielőbb aláírt szerződése legyen minden 
nyertes pályázónak, ezután indulhat a pályáza-
tok megvalósítása.

Békés Megyei
Önkormányzat

Újabb nyertes
megyei pályázatok

Eltávozott közülünk Ecker Jánosné –
  Manci néni, aki hosszú éveken át volt 

a Barátság Nyugdíjas Klub vezetője.
Munkáját szívvel, lélekkel végezte. 

Szerette az embereket, szeretett velük 
foglalkozni.

Vezetése alatt működött a klub a leg-
nagyobb létszámmal.

Igyekezett más települések nyugdíjas 
csoportjaival is kapcsolatba kerülni, kö-
zös rendezvényeket szervezni, ezzel ösz-
tönözve az idős embereket a szabadidő 
változatos eltöltésére.

Tevékenysége folytán a klubtagság el-
ismerésekben is részesült.

Emlékedet szívünkben őrizzük!
Nyugodj békében Manci néni!

Tóth Istvánné
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A 2019/2020-as tanévre szóló iskolai étkezési nyilatkozatokat 2019. július 29-től augusztus 2-ig 
tudják kitölteni az IKSZT-ben. Ezeken a napokon 8–16 óráig várjuk Önöket.
A kedvezményre való jogosultsághoz az igazolásokat kérjük, hozzák magukkal.
A NYILATKOZAT KITÖLTÉSE minden általános iskolás gyermek részére KÖTELEZŐ, abban az eset-
ben is, ha nem igényelnek étkezést. Kérjük, vegyék ezt figyelembe!

IKSZT

Döntöttek a Bölcsődei férőhelyek
kialakítása, bővítése megnevezésű

pályázat benyújtásáról

A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályá-
zik a TOP-1.4.1-19 – Bölcsődei férőhelyek ki-
alakítása, bővítése megnevezésű pályázati fel-
hívására. A pályázat célja Szabadkígyós Község 
Önkormányzatának fenntartásában működte-
tett bölcsőde fejlesztése/bővítése. A Képvise-
lő-testület felhatalmazta a Polgármestert a 
pályázattal kapcsolatban a Békés Megyei Ön-
kormányzati Hivatallal történő Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás aláírására.

Elfogadták
a Szabadkígyósért Közalapítvány

beszámolóját

A képviselő-testület a Szabadkígyósért Közala-
pítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszá-
molóját elfogadta.

Megtárgyalták a civil szervezetek 2018. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatókat

A képviselő-testület a Nagycsaládosok Egye-
sületének, a Szabadkígyósi Barátság Nyugdíjas 

Klubnak, a Szabadkígyósi Szabadidő SC-nek és a 
Vöröskereszt Helyi Szervezetének 2018. évi te-
vékenységéről szóló tájékoztatóit elfogadta.

Jóváhagyták
a Szabadkígyósi Szabadidő SC

elszámolását

A képviselő-testület a 2019. április 25-én tar-
tott ülésén döntött a Szabadkígyósi Szabadidő 
SC támogatásáról 250 000 Ft-os összegben. A 
benyújtott elszámolás megfelel a támogatási 
szerződésben foglaltaknak, a benyújtott számla 
másolatokban szereplő kiadások a szervezet fel-
adatainak megvalósítására kerültek felhaszná-
lásra, tevékenységének megfelelő tartalmúak. 
A képviselő-testület a Szabadkígyósi Szabadidő 
SC pályázati elszámolását jóváhagyta, a pályáza-
tot lezártnak tekinti.

Módosították
az ÁMK Alapító Okiratát

A képviselő-testület az Általános Művelődési 
Központ alapító okiratának módosítását, vala-
mint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát elfogadta.



Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. június havi döntéseiről

Tisztelt Általános Iskolás Szülők!



Felhívás rágcsálók irtására

Több bejelentés érkezett a Polgármesteri Hi-
vatalba, hogy sok ház előtt nem lehet gya-

logosan eljárni, mert a járda be van nőve fűvel, 
gyomnövénnyel, a járda melletti fák ágai, gallyai 
behajlanak a járda felé, ami akadályozza, veszé-
lyezteti a gyalogosan közlekedőket.

A köztisztasággal és a települési szilárd hul-
ladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 
1/1986. (II. 21.) ÉVM-EÜM együttes rendelet 6. 
§ (1) bekezdésében foglaltak szerint az ingatlan 
tulajdonosa köteles gondoskodni:
„a)  az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiá-

nyában egy méter széles területsáv, illetőleg 
ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig 
terjedő teljes terület);

b)  a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek 
műtárgyai, továbbá

Tisztelt Szabadkígyósi Lakosok!
c)  tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes 

épületek gyalogos megközelítésére és körül-
járására szolgáló terület tisztántartásáról, 
a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadá-
lyozó anyagok és más hulladékok eltávolítá-
sáról.”

Ezért kérünk minden ingatlan tulajdonost, 
hogy az ingatlana előtti területet tartsa rend-
ben. A járdára nyúló fák ágait embermagas-
ság ig vágja le, és gondoskodjon a járda tisztán 
tartásáról, fokozott figyelemmel a lehullott gyü-
mölcsök eltakarításáról is, mert az csúszás ve-
szélyes.

Ezen kívül kérünk minden ingatlan tulajdo-
nost, hogy gondoskodjanak a postaládákban 
fészkelő darazsak eltávolításáról.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatalban takarítási és karbantar-
tási munkák miatt 2019. augusztus 10-én (szombat), valamint augusztus 19-től (hétfő) 2019. 
augusztus 23-ig (péntek) igazgatási szünet lesz, a hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.

Megértésüket köszönjük!
Polgármesteri Hivatal

Egyre több szóbeli bejelentés érkezik hivata-
 lunkhoz a patkányok elszaporodásáról. A 

község szinte minden részéről jött bejelentés. 
Valószínű, hogy irtásukról nem gondoskodnak 
az ingatlan tulajdonosok rendszeresen. Tapasz-
taltuk, hogy több helyen romos melléképületek 
vannak, amit nem használnak semmire, ezért 
ott nyugodt körülmények között tanyáznak le és 
szaporodnak el. Mint ismeretes, évente három 
alkalommal is szaporodnak. Ezért, ha valaki ész-
lelte a jelenlétüket és nem gondoskodik az irtá-
sukról, gombamód el tudnak szaporodni, főleg, 
ha nem teszünk ellene.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tör-
vény 73. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 
betegségeket terjesztő vagy egészségügyi 
szempontból káros rágcsálók irtásáról a terü-
let, épület tulajdonosának, illetve kezelőjé-
nek rendszeresen gondoskodnia kell. A Bé-
kés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Osztálya – a védekezés költségeinek megté-
rítésére való kötelezéssel – határozatban el-
rendelheti az egészségügyi kártevőirtással hi-
vatásszerűen foglalkozó szerv vagy személy 
igénybevételét.

A fertőző betegségek és a járványok megelő-
zése érdekében szükséges járványügyi intéz-
kedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rende-
let 36. § (4) bekezdése szerint az egészségügyi 
kártevők elleni védekezésről, az ehhez szüksé-
ges anyagok és eszközök beszerzéséről, a költ-
ségek fedezéséről, valamint a szükséges rend-
szabályok és eljárások végrehajtásáról az 
érintett épület tulajdonosa (bérlője, használója, 
kezelője) köteles gondoskodni!

Kérjük, hogy lehetőségük szerint gondoskod-
janak az irtásukról, amikor észlelik a megjelené-
süket.

Szabadkígyósi
Polgármesteri Hivatal

TISZTELT ÜGYFELEINK!


