
INGYENES 2019. MÁJUS

Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

Hogyan szavazzunk vasárnap?

További képek a 2. oldalon.

Én már eldöntöttem! Annak ellenére, hogy sok-
féle párt sokféle okoskodással próbál engem és 
Önöket befolyásolni. Nyilvánvaló, hogy minden 
pártot a saját érdekeik vezérelnek, azt szeret-
nék, hogy minél nagyobb számban képviseltes-
sék magukat az Unióban.

Aki azonban felelősséggel akar dönteni, az 
most a bevándorlásellenes erőket támogatja. 
Akik a betelepítéseket szorgalmazzák, nem 
akarják átérezni a jelenlegi európai helyzet kri-
tikus voltát.

A bevándorlás vagy nevezhetjük újkori nép-
vándorlásnak, mára már tényhelyzet. Nálunk 
azért nem jelennek meg nagy számban, mert 
Magyarország útját állja a muszlim tömegek-
nek. Most is mi védjük Európát, mint a törté-
nelemben annyiszor. Európa nyugati része azon-
ban mára már elgyengült. Én úgy látom, hogy 
Hollandia, Franciaország, Anglia és most már 

Németország is azon az úton jár, hogy elveszti 
korábbi történelmi, etnikai jellegét. Ezzel szem-
ben mi azt szeretnénk – tudom, Önök is – hogy 
az utódaink néhány évtized után ne éljenek itt 
kisebbségben egy muszlim többség alatt. Most 
egy magyar faluban élünk, magyarok vagyunk 
és maradjunk is azok.

Most még tehetünk a bevándorlás ellen! Ez 
a felelős döntése minden igazi magyarnak. Ké-
sőbb már nem lehet korrigálni, ha ránk szaba-
dítják a migránsok tömegeit.

Jöjjön el minden felelős gondolkodású lako-
sunk és szavazzon a jövőnk érdekében. És imád-
kozzunk azért, hogy más európai országok em-
berei is felelősen gondolkozzanak és úgy is 
szavazzanak május 26-án.

Tisztelettel:
BALOGH JÓZSEF

polgármester

Szabadkígyósi kerékpáros Értéktár-túra
2019. május 17-én, egy verőfé-
nyes délutánon indult útjára az 
első Szabadkígyósi kerékpáros 
Értéktár-túra.

Több mint 50 lelkes gyerek és 
szüleik vágtak neki a 15 km-es 
kerékpártúrának, hogy felkeres-
sék Szabadkígyós értékeit.

A túra alkalmával az alábbi 
helyi értékeket kerestük fel: Ke-
resztes halom, Diadalív, Szent 
Anna kápolna, Wenckheim 
kripta, Lipicai ménes, Wenck-
heim kastély és a Munkás Szent 
József templom.

A Szabadkígyósi Értéktár Bi-
zottság továbbra is várja újabb 
helyi értékek ajánlását.

Integrált Közösségi
és Szolgáltató Tér
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Folytatás az 1. oldalról.

Szabadkígyósi kerékpáros Értéktár-túra
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Tisztelt Lakosság!

Az iskola hírei

A Madarak és Fák napja alkalmából rajzver-
  seny volt az alsó tagozaton. A sok szép rajz 

közül két kategóriában kerültek zsűrizésre a raj-
zok: 1-2. osztály: 1. helyezett: Holecska Gábriel 
Ákos Áron 2. o.; 2. helyezett: Bohus Henrietta 
2. o.; 3. helyezett: Juhász Zoltán 1. o. – 3-4. osz-
tály: 1. helyezett: Nagy Ágnes 4. o.; 2. helye-
zett: Pelyhe Anna 3. o.; 3. helyezett: Lehoczki 
Luca 4. o. Különdíj: Nagy Szabolcs 1. o.; Mórocz 
Nándor 3. o.; Bús Bianka 4. o.

Iskolánk két csapata vett részt Békéssámso-
non a Gesztenye-Galopp versenyen: 7. o. Atom-
csibék csapata: Erős Éva, Makra Lili, Börcsök 
Márk, Süli Bertalan. 8. o.: Ács Linett, Nagy Ivett, 
Balta Dávid, Tóth István Dusán.

Május 27-én volt iskolánkban a hulladékgyűj-
tés, melynek eredményeképpen: 5428 kg papír 
gyűlt össze: Alsó tagozaton: I. helyezett: 4. o. 82 
kg/fő; II. helyezett: 1. o. 48,4 kg/fő; III. helye-
zett: 3. o. 35,4 kg/fő; IV. helyezett: 2. o. 25,9 kg/
fő. – Felső tagozaton: I. helyezett: 5. o. 52,8 kg/
fő; II. helyezett: 6. o. 50,3 kg/fő; III. helyezett: 7. 
o. 20,1 kg/fő; IV. helyezett: 8. o. 7,4 kg/fő.

Köszönjük a település lakóinak, hogy fel-
ajánlásaikkal hozzájárultak a gyermekek gyűj-
tésének sikeréhez. A papírgyűjtésből befolyt 

összeget a családi-és gyermeknapi programra 
fordítjuk.

Az idei tanév utolsó tanítási napja június 14. 
Június 15-én búcsút veszünk a nyolcadikosok-
tól, és ünnepség keretében zárjuk le a 2018/19-
es tanévet. Az iskola azonban nem csendesedik 
el a ballagás után sem, hiszen ebben a tanév-
ben nyári táborokat szervezünk a tanulók szá-
mára. Az EFOP 3.3.5-17 pályázati intézkedés ke-
retében a teljes negyedik osztálynak lehetősége 
lesz, hogy egy hetet Gyomaendrődön töltsön el 
két pedagógus kíséretében. Június 3. és 4. heté-
ben helyi táborokat is szervezünk ezen pályázat 
keretében: mindkét héten két húsz fős csoport 
tartalmas elfoglaltságáról gondoskodunk 8–16 
óráig. Mind az öt tábori csoport teljesen ingyen 
kapja a lehetőséget. Július első hetében pedig a 
már hagyományosnak számító „Élménytábort” 
szervezi meg az IKSZT, melynek tájékoztatóját 
már a gyermekek megkapták.

Június 1-jén tartjuk az iskolában a családi- és 
gyermeknapot. színes programok várják a csa-
ládokat 9 órától 12 óráig. A hagyományoknak 
megfelelően az osztályok bográcsos ebéddel 
készülnek.

Szabadkígyósi Általános Iskola

A Békés Megyei Kormányhivatal bővítve az
  ügyfélszolgáltatás lehetőségét, a kormány-

ablakkal nem rendelkező településen is bizto-
sítja a helybeni ügyintézést a Békéscsabai Járási 
Hivatal Mobil Ügyfélszolgálata keretében.

Tájékoztatjuk leendő Ügyfeleinket, hogy
2019. május 30-án (csütörtök) 9 és 14 óra

közötti időben Szabadkígyós, Kossuth tér 5.
szám előtt a Kormányablak Busz

a lakosság szolgálatára áll.
Az akadálymentesített Mobil Ügyfélszolgálaton 
lehetőség van valamennyi, a Kormányablakok-
ban intézhető ügytípus intézésére, így többek 
között személyazonosító igazolvány, lakcímkár-
tya, útlevél, vezetői engedély, ügyfélkapu vagy 
akár gépjármű ügyintézésre is.

A Mobil Ügyfélszolgálaton biztosított a bank-
kártyás fizetés, de a bankkártyával nem ren-
delkező ügyfelek az esetleges eljárási költséget 
akár postai csekken is megfizethetik a helyi pos-
tán.

Amennyiben a gépjármű ügyintézés kereté-
ben rendszámtábla kiadásával járó ügyintézési 
szándékuk van – a szükséges rendszámtábla tí-
pus rendelkezésre állásának teljes körű bizto-
sítása érdekében – előzetesen szíveskedjenek 
jelezni 2019. május 29-én (szerda) 15 óráig a 
66/528-325-ös telefonszámon.

Kérjük, szíveskedjenek ellenőrizni
okmányaik érvényességét, hogy a fenti

ügyfélszolgálati időben, helyben
elintézhessék ügyeiket!
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Folytatás az 5. oldalon.

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. április havi döntéseiről
Elfogadták

a településen áthaladó
4431-es út állapotáról szóló tájékoztatót

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

Jóváhagyták
a 2018. évre vonatkozó összefoglaló éves

ellenőrzési jelentést

A képviselő-testület a 2018. évre vonatkozó 
összefoglaló éves ellenőrzési jelentést megis-
merte és azt jóváhagyta.

Elfogadták
a 2018. évi összevont maradványt

A képviselő-testület a 2018. évi összevont ma-
radványt mindösszesen 132 895 617 Ft-ban ál-
lapította meg. Felhasználására a 2019. évi költ-
ségvetés terhére az alábbi szerkezetben tett 
javaslatot:
•  2018. évi beszámoló alapján az önkormányzat 

összevont maradványa 132 895 617 Ft
•  2019. évi költségvetés fejlesztések

fedezetére betervezett 88 688 947 Ft
• Alaptevékenység maradványa: 44 206 670 Ft

A Szociális Alapszolgáltatási Központ
2018. évi munkájáról szóló beszámolót

elfogadták

A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási 
Központ 2018. évi munkájáról szóló beszámolót 
elfogadta.

Támogatták Pelyhéné Lipták Gabriella 
intézményvezetői pályázatát

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Békés-
csabai Tankerületi Központ Szabadkígyósi Ál-
talános Iskola Intézményvezetői beosztására 

beérkezett pályázatot, Pelyhéné Lipták Gabri-
ella intézményvezetői megbízását támogatja.

Elfogadták
a Gyulai Köz-Terv Kft. árajánlatát

A képviselő-testület a Gyulai Köz-Terv Kft. ár-
ajánlatát – amely a Szabadkígyós szeméttelep 
rekultiváció költségvetésének elkészítésére vo-
natkozik – elfogadja. Felhatalmazta Balogh Jó-
zsef polgármestert, a szerződés megkötésére, 
valamint a további intézkedések megtételére.

A „2019. évi önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések

támogatására” című pályázat
benyújtásáról döntöttek

A képviselő-testület pályázatot nyújt be a 
„2019. évi önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatására” című pályázati 
felhívásra. A pályázat költségvetését az alábbiak 
szerint határozta meg:
• Beruházás összköltsége (bruttó):
 17 647 058 Ft
• Szükséges önrész (15%): 2 647 059 Ft
A pályázat megvalósításához szükséges önrészt  
– 2 647 059 Ft-ot – az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének terhére biztosítja.

Pályázatot nyújtanak be
a települési önkormányzatok

rendkívüli költségvetési támogatására

A képviselő-testület pályázatot nyújt be a Ma-
gyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 7. pont 
és az I. 10. pont, továbbá a megjelent pályázati 
kiírás alapján a megyei önkormányzatok rendkí-
vüli támogatása és a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatása pályázati 
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Folytatás a 4. oldalról.

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. április havi döntéseiről

kiírásra. Felhatalmazta Balogh József polgár-
mestert a további intézkedések megtételére.

Megtárgyalták
a Szabadkígyósi Szabadidő SC

támogatási kérelmét

A képviselő-testület a Szabadkígyósi Szabadidő 
Sport Club számára a helyi fiatalok sportolási le-
hetőségének biztosítására 250 000 Ft-os visz-
sza nem térítendő támogatást nyújt, Szabad-
kígyós Község 2019. évi költségvetéséről szóló 
3/2019. (III. 1.) számú önkormányzati rendele-
tének „Egyéb működési célú támogatások ál-
lamháztartáson kívülre” (rovat: K512) előirány-
zata terhére, előfinanszírozással. Felhatalmazta 
Balogh József polgármestert a támogatási szer-
ződés megkötésére és aláírására.

Megtárgyalták az Újkígyósi Kézilabda Club
támogatási kérelmét

A képviselő-testület az Újkígyósi Kézilabda Club 
számára a helyi fiatalok sportolási lehetőségé-
nek biztosítására 400 000 Ft-os vissza nem té-
rítendő támogatást nyújt, Szabadkígyós Község 
2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 1.) 
számú önkormányzati rendeletének „Egyéb mű-
ködési célú támogatások államháztartáson kí-
vülre” (rovat: K512) előirányzata terhére, előfi-
nanszírozással. Felhatalmazta Balogh József 
polgármestert a támogatási szerződés megkö-
tésére és aláírására.

A Polgármester
2019. évi szabadságával kapcsolatos

bejelentést elfogadták

A képviselő-testület elfogadta Balogh József 
polgármester 2019. évi szabadságáról szóló be-
jelentést.

Megtárgyalták a Gorkij utca elnevezésének
megváltoztatása ügyében érkezett

szakmai segítségnyújtást

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Szabad-
kígyós településen a Gorkij utca elnevezéséről a 
2019. október hónapban tartandó önkormány-
zati választások után kívánnak dönteni.

Módosították Szabadkígyós község 2018. évi 
költségvetéséről szóló rendeletét

A képviselő-testület módosította a 2018. évi 
költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 23.) önkor-
mányzati rendeletét. A Képviselő-testület Sza-
badkígyós Község Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetését 784 050 823 Ft költségvetési be-
vétellel, 784 050 823 Ft költségvetési kiadással, 
0 Ft költségvetési hiánnyal állapította meg.

Megalkották a Szabadkígyós község 2018. évi 
zárszámadásáról szóló rendeletet

A képviselő-testület megalkotta a 2018. évi zár-
számadásról szóló önkormányzati rendeletét. 
A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés-
ről szóló többször módosított 2/2018. (II. 27.) 
számú rendelet végrehajtását 823 041 867 Ft 
bevétellel és 690 146 250 Ft kiadással jóvá-
hagyta. A képviselő-testület az önkormány-
zat 2018. évi maradványát 132 895 617 Ft-tal 
hagyja jóvá.

Módosították Szabadkígyós község 2019. évi 
költségvetéséről szóló rendeletét

A képviselő-testület módosította a 2019. évi 
költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 1.) önkor-
mányzati rendeletét. A képviselő-testület Sza-
badkígyós Község Önkormányzat 2019. évi 
költségvetését 648 147 937 Ft költségvetési be-
vétellel, 648 147 937 Ft költségvetési kiadással, 
0 Ft költségvetési hiánnyal állapította meg.



Tisztelt
Ingatlanhasználók!EBOLTÁS!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 164/2008. 
(XII. 20.) sz. FVM rendelete a veszettség elleni 
védekezés részletes szabályai alapján minden 
3 hónaposnál idősebb ebet az állat tartójának, 
tulajdonosának évente saját költségén veszett-
ség elleni oltásban kell részesíteni.

Veszettség ellen oltani,
csak chippel megjelölt ebet lehet!

Az oltás helyszínén
a chippel való jelölés tilos!

A 2019. évi pótoltás ideje és helye:
Június 1. (szombat) 8–10 óráig a 

Polgármesteri Hivatal belső udvarán

Az oltás díja:
ebenként az oltás helyszínén: 3500 Ft.

Hívásra, háznál történő oltás esetén
500 Ft kiszállási díj fizetendő házanként.

Féregtelenítés az oltással egy időben:
100 Ft/db/10 kg-ként.

Az oltási könyveket kérem, hozzák magukkal.

Aki az ebét (ebeit) nem oltatja be, szabálysér-
tést követ el, amelynek következményeként 
ötvenezer forint pénzbírsággal sújtható.

Dr. Lami András
Szolgáltató állatorvos

Telefon: 06-20/565-6008

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy pün-
kösd ünnepére való tekintettel a kommunális 
hulladékszállítás időpontja Szabadkígyóson az 
alábbi rend szerint változik:

Június 8-án, (szombaton) szállítják el
a cég munkatársai

a kommunális (vegyes) hulladékot
június 10. (hétfő) helyett az I. körzetben.

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 
6 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az in-
gatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes infor-
mációkról, ügyintézésről a www.dareh.hu olda-
lon tájékozódhat.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
DAREH BÁZIS

Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Zrt.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Szabadkígyós 
településen az FGSZ Földgázszállító Zrt. az üze-
meltetésében lévő földgázszállító rendszeren

2019. június 25-én
10 és 14 óra közötti időszakban

GÁZSZOLGÁLTATÁSI SZÜNETTEL JÁRÓ
karbantartási munkát végez,

melynek következtében a gázellátást nem tudja 
biztosítani. A meghatározott gázszüneti idő-
szakban a vészhelyzetek megelőzése és a szol-
gáltatás zavartalan újraindítása érdekében a 
gázmérő előtti főcsapot zárva kell tartani, és a 
gázvételezést szüneteltetni szükséges.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal Szabadkígyós települé-
sen kötelező adatszolgáltatáson alapuló mező-
gazdasági összeírást hajt végre.

Az összeírók május 27. és június 15. között ke-
resik fel a mintába került, webes önkitöltéssel 
nem élő háztartásokat. Az összeírási munkát a 
KSH által megbízott, igazolvánnyal ellátott kér-
dezőbiztos végzi.A háztartásokat véletlensze-
rűen, matematikai-statisztikai mintavételi mód-
szerrel választották ki.

A válaszadás a mintába került háztartások szá-
mára kötelező, akik adatszolgáltatásukkal hoz-
zájárulnak az agrárium jellemzőinek széles körű 
megismeréséhez. A felvétel során nyert informá-
ciókat kizárólag statisztikai célra használják fel.

Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, 
mellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végre-
hajtásához!

Szabadkígyósi
Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatás
mezőgazdasági

összeírásról


