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Mérleg és értékelés a munkánkról

V

éget ért a 2014–2019 közötti önkormányzati ciklus. Ebben az 5 éves ciklusban minden eddiginél sikeresebben szolgáltuk a falunkat. Soha ennyi pályázati siker nem érkezett
még. A következő táblázatban felsorolom azokat az eredményeket, megvalósult, vagy elindított fejlesztéseket, amelyek hozzánk elérkeztek.
Fejlesztéseink 2014–2019 között
• Megtörtént az ÁMK napközis
konyhafelújítása pályázati
forrásból
• Kisbusz vásárlásához nyertünk
pályázatot
• Középületeink energetikai
korszerűsítése: Iskola, Óvoda,
Művelődési ház, Önkormányzat,
régi orvosi rendelő
• Belterületi utak felújítása:
Kölcsey, Vágóhíd, Kastély utcák
• Óvoda felújítása
(tetőcsere, udvarfejlesztés)
• Új piactér épült
• Meglévő inkubátorház bővítése,
korszerűsítése
• Új háziorvosi rendelő építése
• Sportpark az iskolában
• Zrínyi utcai játszótér fejlesztése
• Művelődési ház felújítása
• Bölcsőde bővítése
• Belvízcsatorna felújítása
a főút mentén
• Összesen:
• Elbírált útpályázat
(Eötvös, Munkácsy, Bartók,
Batthyány, Lehel)

37 millió
10 millió

240 millió
22 millió
20 millió
30 millió
126 millió
80 millió
10 millió
2 millió
18 millió
80 millió
120 millió
795 millió

30 millió
15 millió
10 millió
2 millió

• Majori sétány (líder)
• Sétakocsi turistáknak (líder)
• Járdaépítés (pályázati nyeremény)
3 km hosszan
4 millió
• Megkezdődött
a Wenckheim-kastély felújítása 3150 millió

Több mint 800 millió forint, amennyit a fejlesztéseinkhez szereztünk. Ha ehhez hozzáadjuk
azt a 3150 millió forintot, amit a kastély felújítására kaptunk, az már közel 4 milliárd. Ez akkora összeg, hogy például megvehetnénk belőle
minden helyi házat átlag 40 milliós áron.
Nem volt ez egyszerű feladat. Sok munka, sok
testületi döntés, sok pályázat elkészítése és sok
lebonyolítási folyamat megoldása után jutottunk az eredményhez. Arról nem is szólva, hogy
sok projekt van jelenleg is a kezdeti fázisban,
hiszen az élet nem áll meg egy önkormányzati
ciklus végén. A fejlesztéseket folyamatosan kell
szervezni, megállni sohasem lehet.
Kik segítették a fejlesztéseket megvalósítani
és kik nem?
Köszönöm a munkáját Dunai Jánosné alpolgármester asszonynak, aki vitakészségével gyakran segítette elő az értelmes testületi döntések
megszületését. Örülök annak is, hogy az elsősök
beiskolázási problémáját megoldani segített.
Süliné Forró Zsuzsanna képviselő asszony a
szociális bizottságban végzett alapos és szorgalmas munkát, azért, hogy a rászoruló családok
problémáját kezelje, a nehéz élethelyzetekben
segíteni tudjon, a házi gondozók lelkiismeretes
tevékenységét úgy irányítsa, hogy minél több
ember körülményeit javítsa.
Botyánszkiné Vida Anna képviselő asszony
munkáját talán a legjobban a szociális érzékenysége jellemzi. Döntéseinek a motivációja elsősorban az, hogy hogyan lehet jót tenni az emberekért, hogyan tehetünk jót a faluért.
Lehoczki Zsolt alpolgármester – ő nem a szavak embere – a döntéseit azonban mindig megfontoltan teszi meg. Ő ügyekre szavaz, nem érdekekre, és ezt a ciklus során végig betartotta.
Végig ő volt a DAREH szervezet és az önkormányzatunk kapcsolattartója.
Purecse Istvánné képviselő asszony a gazdaság, a gazdálkodás helyi gondjaival foglalkozott.
Folytatás a 2. oldalon.

Mérleg és értékelés a munkánkról
asszonyt és Lehoczki Zsolt alpolgármester urat
az összeesküvésbe, ugyanis négy képviselő szavazatára lett volna szükség a testület szétrobbantásához.
Botyánszkiné és Lehoczki Zsolt azonban nem
árulták el a képviselői esküjüket és a falut, és
nem támogatták Koszna Jánosné sunyi szándékát. A falu lakói nevében köszönöm meg a felelősségteljes kiállásukat, mert most visszagondolva ők biztosították azt a sok fejlesztést, amit az
előző oldali táblázatban megvalósulni láthattunk.
A képviselőnek kizárólag egy feladata van: szolgálni a falut! Aki csak békétlenséget akar, az ne
legyen képviselő!
Arra kérem most a választás előtt a falu választópolgárait, bölcsen döntsenek, amikor képviselőt választanak. Azt is kérem, támogassanak
engem is az indulásban, hogy befejezhessem azokat a fontos feladatokat, amiket már elkezdtem.
Vallásos ember vagyok, ezért tudom, ha az
Isten feladatot ad – most bőven adott! – akkor
erőt is ad hozzá.
A ciklus befejeztével köszönöm minden civil
szervezetnek, minden önkormányzati dolgozónak, minden közmunkásnak, hogy segítették a
feladataink megoldását és tegyék azt ezután is.
Mivel nagyon fontosnak tartom a falu sorsát,
azon is dolgozom, hogy keressek, keressünk egy
olyan helyi fiatalt, aki tehetséges, ambíciózus,
szereti a falunkat – és nem politikai szédelgő
– akire rá lehet bízni a jövőnket. Ne rontsuk
el azt, ami eddig jól ment! Védjük meg közös
eredményeinket! Nekem Szabadkígyós fejlődése az első!

Folytatás az 1. oldalról.

Kereste a hibákat, de elsősorban azt, hogy mibe
lehet belekötni. A döntéseinknél zömmel nemmel szavazott, és ennek már két évtizedes hagyománya van. Ő nemmel szavazott annak idején a szennyvízberuházásra, nemmel szavazott
az iskolafelújításra, tornaterem építésre, nemmel szavazott a kastélyfelújításra, és sorozatosan nem fogadta el a költségvetéseket sem.
Még az a szerencse, hogy a képviselő testület
ezekben az esetekben mindig normálisan szavazott, hiszen azért vagyunk, hogy jót tegyünk a
falunak, szolgáljuk a fejlődést.
Nagy Lászlóné a pénzügyi bizottság elnöki
pozícióját töltötte be. Nem volt könnyű ez a feladat számára. Következetesen ellenőrizte azokat a problémákat, amiket fontosnak látott.
Részt vett az évenkénti költségvetések összeállításában – hiszen ez is a feladata – de előfordult gyakran, hogy nem fogadta el azt. Elfogadott költségvetés nélkül nem működhet a falu,
nincs óvoda, bölcsőde, munkabérek, közvilágítás, szociális gondozás, stb..
Volt az önkormányzatunk történetében először egy veszélyes kudarchelyzet 2016-ban.
Purecse Istvánné és Nagy Lászlóné hivatalosan
beterjesztettek egy indítványt, hogy oszlassa fel
magát a testület, írjunk ki újraválasztást (az önkormányzat költségére) legyen új testület, újraválasztott polgármester stb.
Ezt a bizonytalansági helyzetet Koszna
Jánosné idézte elő, aki még két képviselőt akart
megnyerni az indítvány megvalósításához. Be
akarta vonni Botyánszkiné Vida Anna képviselő

Tisztelettel:
BALOGH JÓZSEF polgármester

Kígyósiak jártak Szabadkígyóson
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.nél nyert pályázati összegből a Káprátalján lévő Kígyós településsel immáron harmadik éve erősíthettük a testvértelepülési kapcsolatunkat. Ebben az évben is
a településen működő Általános Iskola és Óvoda
gyermekei számára kívántunk kikapcsolódást biztosítani, továbbá célunk volt, hogy a kísérőként

érkező felnőttek is felejthetetlen élményben részesülnek. Ebben az évben több lehetőség nyílt
arra, hogy a Szabadkígyósi gyerekek is együtt tölthessenek hosszabb időt a vendég gyerekekkel.
A Kígyósról érkező gyerekek a helyi tábor életébe
Folytatás a 3. oldalon.

www.szabadkigyos.hu
E-mail: iksztszabadkigyos@gmail.com
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Kígyósiak jártak Szabadkígyóson
A biztosított költségvetési keret tudatos és gazdaságos felhasználása lehetővé tette, hogy az ide
érkező vendégek ellátása során keletkezett teljes
körű költséget fedezni tudtuk.

Folytatás a 2. oldalról.

is bekapcsolódhattak. A támogatásnak köszönhetően 2019. június 25-én érkeztek Szabadkígyósra
a vendégek.
A helyi nevezetességek megtekintésén túl ellátogattunk Szarvasra, Gyulára, és Gyopárosfürdőre.

Az idősek világnapja

A

z ENSZ közgyűlése
1991-ben nyilvánította október 1-jét az
idősek világnapjává. Ez
a megemlékezés is indok arra, hogy figyeljünk az idősek problémáira, segítsük őket a
mindennapokban, technikailag is rohamosan
fejlődő világunkban fogyasztóvédelmi ismeretekkel segítsük őket.
Továbbra is előforduló gyakorlat az árubemutatókat „egészségügyi szűrővizsgálatként”,

„egészségnapként” „ingyenes állapotfelmérésként” feltüntetni.
„A szépkorúak biztonságáért”, az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Főosztálya által
készített „112-es hírlevél” című hírlevélből:
Az Önhöz becsengető idegenekkel kapcsolatban mindig legyen óvatos! Előfordul,
hogy hivatalos személynek (rendőr, postás,
újságos, szerelő, díjbeszedő, mérőóra- leolvasó) adják ki magukat a csalók. Amennyiben
Folytatás az 5. oldalon.

www.szabadkigyos.hu
E-mail: iksztszabadkigyos@gmail.com
–3–

Választási Tájékoztató
Kérjük a választás előtt tájékozódjon!
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját
a köztársasági elnök tűzte ki, a választásra 2019. október 13-án, vasárnap kerül sor.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán kerülnek megválasztásra
a települési önkormányzati képviselők, a megyei közgyűlések tagjai, valamint
a települési polgármesterek. A települési önkormányzat képviselő-testületének
és a megyei közgyűlés tagjainak számát a január 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni.

Szabadkígyós Községben
a megválasztható önkormányzati képviselők száma 6 fő.
A választópolgárok az önkormányzati választásokon az alábbi szabályok szerint szavazhatnak.
Külön szavazólap szolgál a települési képviselő, a polgármester és a megyei önkormányzat választására.
A 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településeken a következő szavazólapokon lehet szavazni:
• polgármesteri
• egyéni listás
• megyei listás
A szavazólapon a választópolgár ÉRVÉNYESEN akár egy, akár több (DE NÁLUNK MAXIMUM 6),
de legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány mandátum a településen kiosztható.
Szabadkígyóson tehát 6 képviselőt fogunk választani.
DE akár egyetlen 1 X is érvényes szavazatot jelent. Nem kötelező a 25 jelöltből 6-ot választani,
hiszen ennél kevesebb X is érvényes szavazatot eredményez, csupán arra kell figyelemmel
lenni, hogy 6-nál többet ne ikszeljen.
Rontott szavazólap esetén pedig lehetőség van másik szavazólapot kérnie.
A választást követően Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma
szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.
A polgármester-választás tekintetében a település számít egy választókerületnek.
A polgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják. A választópolgár érvényesen
csak egy jelöltre szavazhat.
Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
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Az idősek világnapja
Azokat soha ne bízza ismeretlenekre, ha lehetősége van rá, vegye igénybe a csomagmegőrző
szolgáltatást!
A vállra akasztható táskáját mindig tartsa a
teste előtt, vagy szorosan a hóna alatt, így észrevétlenül senki nem nyúlhat bele! A pénz- és
irattárcákat ne a táskák tetején tartsák, és tárolásra a nadrág hátsó zsebei sem nyújtanak
kellő biztonságot!
Pénzfelvételkor is legyen óvatos és körültekintő, és ha nagyobb összeget vesz fel, akkor lehetőleg ne menjen egyedül! A pénzkiadó automata által kiadott bizonylatot vegye magához,
mert számos információt tartalmaz számlájáról!
Bankkártyáját, annak PIN kódját, valamint személyes okmányait biztonságos helyen tárolja!
A besurranó tolvajok a nyitva hagyott ajtón,
ablakon és erkélyajtón jutnak be a lakásba.
A kertkaput, lakásajtót akkor is zárja kulcsra,
ha otthon tartózkodik, mert így megakadályozhatja, hogy idegen jusson be a lakásba!
Szeretettel köszöntjük időseinket, és kérjük,
figyeljenek a fentiekben leírt biztonsági dolgokra! Egészséget, boldog éveket kívánunk!

Folytatás a 3. oldalról.

bűncselekmény áldozatává vált, az észlelést
követően azonnal értesítse a rendőrséget, és
kérjen segítséget a 112-es segélyhívó számon!
Az időskorúak sérelmére elkövetett cselekmények legnagyobb része vagyon elleni bűncselekmény. Az elkövetők azt használják ki,
hogy az áldozatok jószívűek, hiszékenyek, figyelmük könnyen elterelhető. Az óvatlanság,
túlzott bizalom még mindig gyakori áldozati
magatartás. Az idős emberek korukból, egészségi állapotukból, életmódjukból, szokásaikból, hiszékenységükből adódóan könnyebben
megtéveszthetők. A biztonság pedig nagyon
sok esetben óvatosság és odafigyelés kérdése.
A szakember az alábbiakra hívta fel az időskorúak figyelmét:
A zsúfolt helyek, bevásárlóközpontok, piacok, tömegközlekedési eszközök, állomások és
megállók ideális elkövetési terepet jelentenek
a zsebtolvajok számára! Ezeken a helyszíneken
különösen figyeljünk az értékeinkre! Vásárláskor soha ne tegye le táskáját a pultra vagy a
kosár tetejére, még rövid időre sem!
Ha tömegközlekedési eszközzel utazik, akkor a le- és felszálláskor is ügyeljen csomagjaira!

SÜLINÉ FORRÓ ZSUZSANNA
és a Szociális Alapszolgáltatási Központ
dolgozói

Tisztelt Lakosság!

lakcímkártya, útlevél, vezetői engedély, ügyfélkapu vagy akár gépjármű ügyintézésre is.
A Mobil Ügyfélszolgálaton biztosított a bankkártyás fizetés, de a bankkártyával nem rendelkező ügyfelek az esetleges eljárási költséget akár
postai csekken is megfizethetik a helyi postán.
Amennyiben a gépjármű ügyintézés keretében rendszámtábla kiadásával járó ügyintézést
szándékuk van – a szükséges rendszámtábla típus rendelkezésre állásának teljes körű biztosítása érdekében – előzetesen szíveskedjenek jelezni 2019. szeptember 26-án (csütörtök) 15.00
óráig a 66/528-325-ös telefonszámon.

A

Békés Megyei Kormányhivatal bővítve az
ügyfélszolgáltatás lehetőségét, a kormányablakkal nem rendelkező településen is biztosítja a helybeni ügyintézést a Békéscsabai Járási
Hivatal Mobil Ügyfélszolgálata keretében.
Tájékoztatjuk leendő Ügyfeleinket, hogy
2019. szeptember 27-én (péntek) 9:00 és
12:00 óra közötti időben Szabadkígyós,
Kossuth tér 5. szám előtt a Kormányablak
Busz a lakosság szolgálatára áll.

Az akadálymentesített Mobil Ügyfélszolgálaton lehetőség van valamennyi, a Kormányablakokban intézhető ügytípus intézésére, így
többek között személyazonosító igazolvány,

Kérjük szíveskedjenek ellenőrizni okmányaik
érvényességét, hogy a fenti ügyfélszolgálati
időben helyben elintézhessék ügyeiket!

www.szabadkigyos.hu
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Felhívás emlőszűrésre!

M

a Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás a szív és érrendszerit követően a második leggyakoribb halálok.
2001 óta Népegészségügyi Program keretében
a hölgyek emlőszűrésre és méhnyak szűrésre
kapnak meghatározott időnként meghívólevelet. Emlőszűrésre kétévente a 45-65 éves
korcsoportba tartozó hölgyek, méhnyak szűrésre háromévente a 25-65 éves korcsoportba
tartozó hölgyek kapnak névre szóló meghívást. Emlőszűrésre a meghívólevélben pontosan megírják, hogy hová és mikor várják a szűrendő hölgyet, ha az időpont nem felel meg,
akkor lehetősége van az időpont módosítására a megadott telefonszámon. Méhnyak szűrésre a meghívólevél mellékletében felsorolt
szakrendelőket lehet felkeresni, előtte a szakrendelővel időpont egyeztetés szükséges, hogy
a várakozási idő minimális legyen. A meghívólevelet mindenki vigye magával. Az emlőrák
a nők leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán előfordul férfiaknál is. Magyarországon
évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul
elő, és mintegy 2800 nő veszti életét évente a

betegség következtében. Az emlőráknál – csakúgy, mint a legtöbb tumornál – is igaz az a megállapítás, hogy a terápia eredménye annál hatékonyabb minél korábbi stádiumban kerül
a betegség felismerésre. Éppen ezért fontos,
hogy minél hamarabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az emlőben csomót tapint. Fontos
hangsúlyozni, hogy az emlőrák többnyire fájdalmatlan, sőt, minél inkább fáj egy csomó, annál
kevésbé valószínű, hogy megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket megtéveszti és ami miatt sokszor csak hónapokkal, évekkel a csomó
észlelése után fordulnak orvoshoz. Ugyancsak
jelentős esetszámmal, évi 1000 új esettel fordul elő méhnyak rák Magyarországon, a megbetegedés miatti halálozás pedig évente meghaladja a 400 főt. Hazánkban a méhnyak szűrése
megoldott, de sajnos a nők tekintélyes hányada
nem él e lehetőséggel, részben ezért nem ismerik fel korai stádiumban a betegséget.
Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűréseken Önmagáért,
családjáért.

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. augusztus havi döntéseiről
• Pallérné Nagypál Márta
Szabadkígyós, Ady Endre u. 5.
szám alatti lakosokat választotta meg.

Megválasztották
a Helyi Választási Bizottság tagjait
A képviselő-testület a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 23. § alapján Szabadkígyós községben működő Helyi Választási Bizottság
Tagjának:
• Lipták Mihályné
Szabadkígyós, Széchenyi u. 26.
• Nemes Lászlóné Szabadkígyós, Táncsics u. 7.
• Perlaki Pálné Szabadkígyós, Ókígyósi út 147.
Póttagjának:
• Lipták Jánosné Szabadkígyós, Ókígyósi u. 9.

A belterületi utak felújítása
című pályázattal kapcsolatban
döntöttek
A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében meghirdetésre került belterületi utak
felújítása című pályázati felhívásra. A támogatás összege 30 millió forint, a pályázat önerőt
Folytatás a 7. oldalon.

www.szabadkigyos.hu
E-mail: iksztszabadkigyos@gmail.com
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Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. augusztus havi döntéseiről
Folytatás a 6. oldalról.

nem igényel, az Önkormányzat 2019. évi költségvetését nem érinti.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a további intézkedések megtételére, a
pályázat benyújtására.

Aszfalttal nem
rendelkező utcák

Helyrajzi szám

Tényleges
hossz (m)

elvárt szélesség

Bartók Béla utca

919

400 m

4m

Munkácsy utca

1006

740 m

4m

Tulipán utca

609

184 m

4m

Eötvös utca

1031

300 m

4m

1624 m

6496 m²

Összesen

Szülői felügyeleti jogról...

M

indannyian, akik szülők vagyunk, tudjuk,
hogy egy családban, ahol gyermeket/gyermekeket nevelünk, mindkét szülőnek joga és
kötelessége közösen dönteni mindazon dolgokról, ami a gyermekek egészséges fejlődéséhez
szükségesek. Egyaránt felelősek vagyunk gyermekeink ellátásáért, a neveléssel kapcsolatos
feladatok teljesítéséért, valamint a családon belüli munkák elvégzéséért.
A családi közösség fenntartása, a gyermek
nevelésének legmegfelelőbb légkör kialakítása
és megőrzése mindkét házastárs feladata.
Sajnos vannak olyan esetek, amikor a házastársak arra a döntésre jutnak, hogy különválnak. Ilyenkor, a közös gyermekeikről továbbra is
KÖZÖSEN kell gondoskodniuk.
Tudni kell viszont, hogy a család, amiben addig a gyermek zavartalanul élt, megbomlik, számára bizonytalanságot, válságot idézhet elő,
mely egész életét befolyásolhatja, a személyiségfejlődését megzavarja!
A gyermek ugyanis legtöbbször továbbra is
mindkét szülőjével, teljes családban szeretne
élni, de mivel ez többé nem lehetséges, rájön
arra, hogy az addigi élete már nem olyan, mint
volt, nincs anya és apa vele kétségbe esik, magatartási zavarok fognak előtérbe kerülni.
Gondoljanak csak bele egy percre, hogy a kis
lelkük mit érezhet olyankor… minden romba

dől… Ilyenkor nem árt pszichológushoz fordulni
velük!
Az esetek többségében azért a szülők, maguk közt el tudják rendezni a válást, meg tudják
beszélni, kinél legyen a gyermek, mikor viszi el
kapcsolattartásra a másik szülő, és hogy menynyivel támogassa a gyermekét, akit elhagyott.
Ilyenkor a gyermekek is kevésbé sérülnek.
A szülőknek azonban olyan megoldást kell választaniuk, amely a gyermek testi, értelmi és erkölcsi fejlődését legjobban biztosítja.
Ebben az esetben közös marad a szülői felügyelet, mindaddig amig bírósági döntés nem
született róla.
Viszont, sajnos vannak olyan esetek, amikor
a gyermek elhelyezése kérdéses, nem tudnak
megegyezni, és sajnos tapasztalat, hogy legtöbbször a gyermek alku tárgya lesz, tehát amikor a szülőknek a gyermek elhelyezése ellentétes a gyermek érdekével, vagyis a családi házat
elhagyó szülőt nem érdekli, hogy az addig közösen nevelt gyermekével mi lesz.
Ilyenkor javasolt, felkeresni a Bíróságot, kereseti kérelmet kell benyújtani, és kérni kell a
gyermekelhelyezést, a kapcsolattartás leszabályozását illetve a gyermektartás díj megállapíttatását.
Folytatás a 8. oldalon.

www.szabadkigyos.hu
E-mail: iksztszabadkigyos@gmail.com
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Szülői felügyeleti jogról...
Folytatás a 7. oldalról.

A Csjt. 72/A. §-ának (1) bekezdése szerint – a
szülők megegyezésének hiányában – a gyermeket annál a szülőnél kell elhelyezni, akinél a kedvezőbb testi, értelmi és erkölcsi fejlődése biztosítva van; ha a szülőnél történő elhelyezés a
gyermek érdekeit veszélyezteti, a bíróság a gyermeket másnál is elhelyezheti, feltéve, hogy ez a
személy a nála történő elhelyezést maga is kéri.
A bíróságon megállapítják, hogy kinél lesz
elhelyezve a gyermek, kinél lesz a szülői a felügyeleti jog. Tehát innentől kezdve csak annak
a szülőnek lesz joga mindenben dönteni gyermeke/gyermekei kapcsán, akinél ezt a Bíróság
megállapította!
Előfordul olyan eset is, hogy a bíróság ugyan
megállapította jogerősen a gyermektartásdíjat,
tehát van egy jogerős határozatunk arról, hogy
mennyit fizet a fizetésére kötelezett, de a kötelezett ezt 6 hónapja nem teljesíti.
Ilyenkor a megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási hivatalához fordulhatunk, (a továbbiakban:
gyámhivatal) ahol kérelmezni kell a tartásdíj

Tájékoztatás a 2019.
évi őszi hálózat
mosatásról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Alföldvíz Zrt. Szabadkígyós településen 2019. október 1-jén, a víztorony 2-án és 3-án a hálózat
mosatását végzi. A fenti napokon nyomáscsökkenés, esetleges vízhiány várható.
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

DAREH
ügyfélfogadási rendje
Ügyfélkapcsolati pont helyszíne: 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7., a Polgármesteri Hivatal
épületében. Ügyfélfogadási idő: 2019. október
7., 2019. november 4., 2019. december 2., hétfői napokon 11:15–13:00 óra között.
DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt

megelőlegezését. Tehát a gyámhivatal – a feltételek fennállása esetén – a hozzá beérkezett kérelem benyújtásának napjától előlegezi meg a
gyermektartásdíjat a bíróság által meghatározott
alapösszegben. A megelőlegezett tartásdíjat a
kötelezettnek az állam részére vissza kell fizetnie.
Kérjük, amennyiben elkerülhetetlen a válás,
gondoljanak arra, hogy gyermekük semmi mást
nem szeretne, csak hogy szülei szeressék őket!
A kialakult helyzetről ők nem tehetnek, ezért
azt próbálják meg maguk megoldani úgy, hogy
a gyermekük ebből a lehető legkevebbet érzékeljen, hogy az ő lelkük ne sérüljön meg, legyen
vidám boldog gyermekkoruk, hagyják meg nekik a gyermekkor szépségét!
Amennyiben a válás miatt elakadt, problémák merültek fel a kialakult élethelyzetben,
bátran keresse (gyermekek ti is) intézményünkben a család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítőjét Mazula Hajnalkát!
Az intézmény ingyenes pszichológusi megsegítést és ingyenes jogi tanácsadást is nyújt,
előzetes bejelentkezés alapján!
SÜLINÉ FORRÓ ZSUZSANNA
Intézményvezető

Sertéstartók
figyelmébe!
A nyári, őszi mezőgazdasági munkálatokra tekintettel felhívom a sertéstartó gazdák figyelmét, hogy a vaddisznóban előforduló afrikai sertéspestis megbetegedések miatt
fokozott figyelmet kell fordítani a házi sertésállományok védelmére.
A fertőzött vaddisznóval való érintkezés lehetősége miatt a mezőgazdasági területek, az
onnan származó termékek óriási veszélyt jelentenek, jelenthetnek sertéseinkre.
A járvány aktuális hírei valamint a betegséggel kapcsolatos hasznos információk az
alábbi, folyamatosan frissülő weboldalon elérhetőek: http://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-sertespestis.
DR. VAJDA LAJOS
Országos Járványvédelmi Központ
vezetője

