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A Magyar Falu Program hírei

F

olyamatosan jelennek meg azok a pályázati
kiírások, amelyeket a kormány a falvak fejlesztése céljából írt ki. Számunkra az egyik nagyon fontos az útpályázat, amelyik 30 milliós
fejlesztést tesz lehetővé hamarosan a korábbi
17 milliós pályázat mellett. Ezen tények birtokában bizton ígérhetem, hogy a falunkban még
burkolatlan, útalappal rendelkező utcák mindegyikét aszfaltozni tudjuk (Eötvös, Munkácsy,
Bartók, Tulipán, Lehel, Batthyány). Ez nagyon
régi vágyam nekem is, szívesen meginnék egy
sört a munka befejezése után az érintett utcák
lakóinak egészségére, meg a falu lakóinak örömére, hiszen a közelmúltban sok fejlesztés kezdődött, vagy kezdődik, esetleg már be is fejeződött. (Piac (32 millió Ft), óvodafejlesztés (20
millió Ft), orvosi rendelő (60 millió Ft), kezdődik
a Művelődési ház (18 millió Ft), bölcsőde bővítés (80 millió Ft), inkubátorház bővítés (126 millió Ft), belterületi utak (47 millió Ft), sétány a
Majorban (10 millió Ft) stb.)
Én magam sohasem vagyok elégedett az
eredményeinkkel, de higgyék el, nem kevés,
amit elértünk. Sok munka kellett ehhez, sok
utánajárás és jó politikai kapcsolatok. Ez utóbbi

nélkül nem volnának sikereink. Ki kellett építeni ezeket megyei és országos szinten egyaránt. Egészen a miniszterelnökig. Nem mindegy,
hogy a falunk vezetőjével szóba állnak-e vagy
sem. Örömmel jelentem, hogy csütörtökön (augusztus 15.) a Pénzügyminisztériumban tárgyalhatok a kastélyt érintő további fejlesztés lehetőségéről.
A Magyar Falu Program a következő években
is folytatódni fog. Új fejlesztések, új lehetőségek nyílnak majd meg általa. Úgy gondolom, az
eddigi kapcsolataim birtokában én tudok a lehetőségeket kihasználva maximális eredményeket hozni a falunak, ezért a mai napon bejelentettem a jegyző asszonynak, hogy indulni
kívánok a következő ciklusban is Szabadkígyós
polgármestere címért.
Eddigi szolgálati éveim minden napján a falu
fejlesztéséért dolgoztam. Így akarom ezt tenni a
következő ciklus során is a kialakult kapcsolatrendszerem és a politikai nekszusaim segítségével. Hogy ezt megtehessem, ehhez kérem a tisztelt választók segítségét. Köszönöm!

Allianz Szabadkígyóson

N

égy év munkája és az ügyfelek bizalma valóra váltotta az álmaimat. Nagy Erzsébet vezető képviselő vagyok, az Allianz képviselője.
Örömömre szolgál, hogy 2019. március 1-jén
megnyithattam Szabadkígyóson az irodámat,
ahol barátságos környezetben, nyugodtan, egy
kávé vagy tea mellett szívesen segítek mindenkinek! Hivatástudatomnak érzem, és egyben az
a munkám, hogy az emberek tudatosan gondolkodjanak pénzügyileg, és lássák, hogy menynyire fontos ez a mai változó világban. Legyen
szó akár nyugdíjkérdésről, a gyermekeink jövőjéről (pl. taníttatási költségek), általános
Folytatás a 2. oldalon.

BALOGH JÓZSEF
polgármester

Allianz Szabadkígyóson
találjunk megoldást a személyes igényekre is.
Ne habozzanak meglátogatni! Bármilyen kérdése van biztosítási ügyintézéssel kapcsolatban,
Szabadkígyóson, a József Attila utca 1/1. szám
(Fecskeház) alatt megtalálnak. Telefonszámom:
+36-70/414-3841.

Folytatás az 1. oldalról.

tartalékképzésről, kockázati életbiztosításról a
család anyagi biztonságának érdekében, hiszen
szükség esetén nagy segítséget nyújtanak, és
felelősségteljes emberként fel kell előre készülnünk ezekre a helyzetekre is. Beszélgessünk, és

Nagy Erzsébet

Az iskola hírei

A

z első tanítási nap az iskolában 2019. szeptember 2-án lesz. Az évnyitó ünnepségre
szeptember 2-án 8 órakor kerül sor a tornateremben.
Kérjük a tanulókat, hogy ünneplőben jöjjenek, és váltóruhát hozzanak magukkal.

Ezen a napon az étkezés az előzetes kérés
alapján lesz biztosítva.
A szükséges felszerelés és további iskolai hírek az iskola honlapján olvashatóak: suli.szabadkigyos.hu.
Szabadkígyósi Általános Iskola

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. július havi döntéseiről
Döntöttek a Magyar Falu Program
pályázataival kapcsolatban

Elfogadták az Általános Művelődési Központ
beszámolóját

A képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert a Magyar Falu program keretében a Nemzeti és helyi identitástudat erősítése Szabadkígyóson MFP-NHI/2019 kódszámú 3005022497
projekt azonosítóval rendelkező támogató okirat alapján rendelkezésre álló 18 097 223 Ft
összegből a szükséges beruházást elvégezze,
az ehhez szükséges beszerzéseket lefolytassa,
és a szükséges szerződéseket megkösse, a pályázatot a beruházás elvégzését követően elszámolja. A képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert a Magyar Falu program keretében
Orvosi eszközök beszerzése Szabadkígyóson
MFP-AEE/2019 kódszámú 3006313804 projekt
azonosítóval rendelkező támogató okirat alapján rendelkezésre álló 2 508 493 Ft összegből a
szükséges beruházást elvégezze, az ehhez szükséges beszerzéseket lefolytassa, a beszerzések
aktiválását követően a pályázati összeget elszámolja.

A képviselő-testület az Általános Művelődési
Központ munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
Megtárgyalták a kintlévőségekről szóló
beszámolót
A képviselő-testület a Szabadkígyós Község Önkormányzat Adóhatóságának 2018. évi kintlévőségeiről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
Döntöttek a szociális tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtásáról
A képviselő-testület a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapFolytatás a 3. oldalon.

www.szabadkigyos.hu
E-mail: iksztszabadkigyos@gmail.com
–2–

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. június havi döntéseiről
Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban
eltöltött idejére – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései szerint, magasabb vezetői pótlékát
a 257/2000 (XII. 26.) Kormányrendelet 14. §-a
alapján a pótlékalap 515%-ában állapítja meg.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a magasabb vezetői megbízásról szóló okirat elkészítéséről gondoskodjon.

Folytatás a 2. oldalról.

csolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján benyújtja támogatási igényét
732 mázsa barnakőszénre. Az ehhez szükséges
464 820 Ft önrészt a 2019. évi költségvetése
„egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás” soron biztosítja. Vállalja, hogy
a szociális célú tűzifában, vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Az Általános Művelődési Központ
vezetői feladatainak ellátásáról döntöttek

Elfogadták a Gördülő Fejlesztési Tervet

A képviselő-testület a Szabadkígyósi Általános
Művelődési Központ vezetői feladatainak ellátására 2019. augusztus 1. napjától 2024. július
31. napjáig, meghatározott öt éves időtartamra
Pelyhéné Lipták Gabriella 5712 Szabadkígyós,
Rákóczi utca 18/1. szám alatti lakost javasolta.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az Alföldvíz Zrt.-t, mint víziközmű-szolgáltató 2020–
2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési
Tervét elfogadja. A képviselő-testület továbbá
felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

Felhívás parlagfű irtására!

T

ájékoztatjuk a szabadkígyósi ingatlan-tulajdonosokat és földhasználókat a parlagfű elleni védekezési kötelezettségről és annak jogszabályi hátteréről:
2008. szeptember 1-jén lépett hatályba az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. törvény.
A szabályozás 17. §-ának (4) bekezdése szerint: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű-virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani.” A június
30-ai dátum széleskörű ismerete azért fontos,
mert az a szankciómentes, önkéntes jogkövetés lehetőségének határnapja.
Ezen időpont után az ingatlan tulajdonosának, használójának személye ismeretének hiányában is haladéktalanul el kell végezni a köz-

érdekű hatósági védekezést, amire halasztó
hatálya még a benyújtott fellebbezésnek sincs.
A parlagfűvel szennyezett területeket a település belterületén a Polgármesteri Hivatal is
ellenőrzi, ugyanis belterületen – többek között – az illetékes települési jegyző rendeli el
a közérdekű védekezést. A közérdekű védekezés elrendelése mellett egyidejűleg növényvédelmi bírságot kell kiszabni a 2008. évi XLVI.
törvény 60. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt
kötelezettség megszegése esetén.
A törvény 59. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján bírság legkisebb összege 15 000 Ft, legmagasabb összege 150 millió Ft.
A bírságot és késedelmi kamatot adók módjára kell behajtani, melyről a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal gondoskodik.
Folytatás a 4. oldalon.
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Felhívás parlagfű irtására!
Folytatás a 4. oldalról.

Abban az esetben, ha kényszerkaszálást kell
elrendelni, annak díja 15 000 Ft.
A fentiek alapján kérjük a szabadkígyósi in-

gatlan-tulajdonosokat, hogy fokozott figyelmet
fordítsanak a jogszabályi rendelkezések betartására!
Szabadkígyósi
Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Szabadkígyósi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Újkígyósi Rendőrség fogadóórát tart minden hónap második csütörtökén 9–10 óráig a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében.
Újkígyósi KMB Iroda

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatalban takarítási és karbantartási
munkák miatt 2019. augusztus 21-től (szerda) 2019. augusztus 23-ig (péntek) igazgatási szünet
lesz, a hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosság!
Értesítjük Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje a következőképpen alakul:
2019.

kommunális hulladék

zöld hulladék
szállítás

szelektív
(minden hó
lomtalanítás
második péntekén)

34. hét augusztus 19. / augusztus 21.
35. hét augusztus 26. / augusztus 28.
36. hét szeptember 2. / szeptember 4.

szeptember 6.

37. hét szeptember 9. / szeptember 11.
38. hét szeptember 16. / szeptember 18.

szeptember 13.
szeptember 20.

39. hét szeptember 23. / szeptember 25.
40. hét szeptember 30. / október 2.

október 4.

41. hét október 7. / október 9.
42. hét október 14. / október 16.

október 11.
október 18.

43. hét október 21. / október 23. helyett október 24.
44. hét október 28. / október 30.

október 31.

45. hét november 4. / november 6.
46. hét november 11. / november 13.

november 8.
november 15.

47. hét november 18. / november 20.
48. hét november 25. / november 27.
49. hét december 2. / december 4.
50. hét december 9. / december 11.

december 13.

51. hét december 16. / december 18.
52. hét december 23. / december 25. helyett december 23.
1. hét december 30.
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

