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Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

INGYENES

2019. NOVEMBER

Készülnek az útjaink!
Mire ezt a cikket olvashatják, addigra
már lehet, hogy el is mennek az utcáinkból azok az útépítő gépek, amelyek aszfaltburkolatot terítenek a Batthyány, a Lehel,
a Bartók, a Munkácsy, az Eötvös és a Tulipán utcák már meglévő útlapjaira. Ezen kívül a Majorban is készül aszfaltos útfelület és némi parkolóhely. Régi kívánsága
teljesülhet most a lakóinknak! Örülök, hogy

teljesíthettem az ígéretemet. Jobban örülök, mintha az én utcámban dolgoznának
a gépek!
Ezekhez a felújításokhoz több mint 50 millió
forintnyi támogatást kaptunk a kormánytól. „Isten
tartsa meg jószokásukat!”
Üdvözlettel:
Balogh József
polgármester

Önkormányzati választás eredményei
Szabadkígyóson polgármesternek két fő jelöltette magát. Az önkormányzati képviselő választáson 25 fő indult, akik közül megválasztásra
került 6 fő képviselő.
Polgármester választás eredménye:
• A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:
2.195
• Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
1.222
• Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma:
1.222
• Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:
14
• Érvényes szavazatok száma: 1.208
A szavazatok megoszlása:
Balogh József: 665 szavazat
Kosznáné Dr.Pule Ilona: 543 szavazat
Szabadkígyós polgármestere Balogh József lett.
Képviselők választásának eredménye:
• A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:
2.195
• Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
1.222
• Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma:
1.222
• Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 49
• Érvényes szavazólapok száma: 1.173

A megválasztott képviselők
szavazat
1. Süliné Forró Zsuzsanna (FIDESZ)
480
2. Szabó Zoltán (független)
473
3. Szász Zsolt (FIDESZ)
421
4. Purecse Istvánné (független)
376
5. Lánczi Ildikó (FIDESZ)
349
6. Botyánszkiné Vida Anna (független) 331
A további képviselői szavazatok:
7. Dunai Jánosné (FIDESZ)
8. Mazula Hajnalka (FIDESZ)
9. Pelyhéné Nagy Zsuzsanna (FIDESZ)
10. Pelyhéné Lipták Gabriella (független)
11. Nagy Lászlóné (független)
12. Pauló Mária (független)
13. Hegedűs Lajos Renátó (független)
14. Juhász Gyula (független)
15. Balogh András (független)
16. Grim Ferenc (független)
17. Lehoczki Zsolt (független)
18. Harangozó Marianna (független)
19. Keresztes György (független)
20. Szeredi Balázs (független)
21. Varga Zoltán Ferencné (független)
22. Hocz Pálné (FIDESZ)
23. Déri-Varga Éva (független)
24. Kosznai Enikő (független)
25. Szeverényi János Mátyás (független)

323
306
301
297
293
249
246
234
227
219
208
196
188
173
129
111
90
66
35

Helyi Választási Iroda

Iskola hírei
Iskolánk 5. osztályos tanulója Lehoczki Luca
részt vett a Fölszállott a páva elnevezésű versenyen. Felkészítő tanára Rácz Gyula tanár úr.
Büszkék vagyunk Lucára!
Iskolánk 7. osztályos tanulója Mórocz Noémi
körülbelül másfél évvel ezelőtt ismerkedett
meg a súlyemeléssel. Noémi a Békéscsabai
Súlyemelő és Szabadidő Sport Egyesületnél
versenyezik. Az október 19-20-án Kazincbarcikán megrendezett Kelet-Magyarországi Tini
Súlyemelő Országos Bajnokságon I. helyezett
lett. Büszkék vagyunk Noémire!
Iskolánk 4. osztályos tanulója Faragó Fatima,
az Újkígyósi Királyteam Kick-box Akadémia versenyzője 2019. november 9-én a Nádudvari
Gasztro Kupa Nyílt Országos Kick-box versenyen
vett részt, ahol Gyakorló Point-fighting Cadet I.
kategóriában aranyérmet szerzett. Büszkék vagyunk Fatimára!
Az Utazó Digitális Élményközpont jóvoltából
október 25-én délután minden osztály digitális
eszközöket tekinthetett meg, és próbálhatott ki,
úgymint távirányítású autó, VR szemüveg, Drón,
3D nyomtató. Nagy élmény volt a gyerekeknek
a program.
Az idei évben is lehetőséget kapott iskolánk
az ingyenes korcsolyázásra oktatással együtt a
Békéscsabai Rendezvénypajtában. A korcsolyázás teljes összegét a Békéscsabai Tankerületi

Központ biztosítja, így az a tanulók számára teljesen ingyenes.
November az egészségvédelmi hónap az iskolában.
A felső tagozaton egészségvédelmi vetélkedő
keretében mérettették meg magukat a gyerekek. A vetélkedők szervezője és lebonyolítója
Tóth Éva tanárnő volt.
Eredmények (5-6. osztályos kategória):
I. helyezett lett a 6. osztály csapata – Higéniusz (csapattagok: Bihari Mária, Gyurkó
Ilona Viola, Ozsváth Lili, Török Alexandra)
II. helyezett lett az 5. osztály csapata – C-vitaminok (csapattagok: Csétai Edina, Erdei
Tibor Milán, Ecker Barbara Flóra, Szkaliczki
Áron)
III. helyezett lett az 5. osztály csapata- Gyümölcsnindzsák (csapattagok: Bús Bianka,
Horváth Tamás, Nagy Ágnes)
Eredmények (7-8. osztályos kategória):
I. helyezett lett a 7. osztály csapata – Ananász csapat (csapattagok: Gáncsa Zsombor,
Szász Boglárka, Varga Zsuzsanna)
II. helyezett lett a 8. osztály csapata- Ananász
zsírtesók csapat (csapattagok: Erős Éva,
Makra Lili, Nagy Dániel, Süli Bertalan)
III. helyezett lett a 8. osztály csapata- Pityókák
csapat (csapattagok: Abai Bence, Kugyelka
András, Valentinyi Bence, Vantara Dominik)

JÓTÉKONYSÁGI MIKULÁS BATYUS BÁL
A Szabadkígyósi Nagycsaládos Egyesület 2019.
december 14-én 18:00 órától JÓTÉKONYSÁGI
MIKULÁS BATYUS BÁL-t szervez, melyre szeretettel várnak minden szórakozni vágyó lakost!
A bál bevételének egy részéből, olyan Szabadkígyóson élő nagycsaládosokat szeretnének támogatni (egy kis meglepetéssel) akik három vagy
több gyermeket nevelnek (0-18-éves korig), és
akik szívesen vennék támogatásukat.
Az egyesület a báli bevétel másik részéből
2019. december 22-én délután „Karácsonyra
hangolódás” címmel, egy szabadtéri hangulatos
műsorral szeretne kedveskedni Önöknek.

A fenti programokra szívesen vesszük támogatásukat, támogatói jegyek vásárlásával, illetve
szívesen várunk tombolafelajánlásokat is!
Támogatói jegy igényeket Pribojszkiné
Danicska Gyöngyinél, Süliné Forró Zsuzsannánál
lehet jelezni messengeren, személyesen stb…
Szeretettel várjuk december 10-ig azon nagycsaládosok jelentkezését, akik szeretnének egy
kis meglepetésben részesülni!
Bővebb részletek a plakátokon lesznek olvashatók!
Szabadkígyósi Nagycsaládos Egyesület
06-70/371-5213
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Kedves Lakosság!
A következő pár alkalommal szeretnék Önökhöz szólni a környezetünk megóvása címmel!
Szeretnék a szelektív hulladékgyűjtésről, a hulladékkeletkezés megelőzésének módjairól
szólni, hogy ne csak a leszabályozott rendeletek
hívják fel figyelmünket arra, hogy hogyan élhetünk egy közösségben, (utcák karbantartása, tüzelés, ..stb) hanem önmagunk is legyünk tisztában bizonyos lehetőségekkel. Környezetünkre
oda kell figyelni!

mint tejfölös, vajas, felvágottas, vizes, csomagolásban lévő termékek …stb. Tehát, sok-sok
műanyag, konzerv, papír mehet bele ebbe a
kukába, céltudatosan. Tudom azt is, hogy nehéz egy megszokott dologból, rendszerből átformálódni, de meg kellene próbálnunk, s tudatosan át kellene állnunk. Ha már csak egy
kicsit is sikerül ez irányba tennünk, egy kis
apró dologgal, már elmondhatjuk, - mi, tettünk érte-! Ezen gyűjtőedények ürítése, minden hónap második péntekén történik, ingyenesen. Amennyiben az Ön háztartásában,
palackos ásványvizet fogyasztanak, és ha azt,
egy zsákba téve összegyűjtenék, s elhoznák az
Óvodába, annak biztosan nagyon örülnének. A
kerítés mellett állnak gyűjtő zsákok, ahová Önnek csak be kell dobnia. Az óvoda munkatársai, ezeket beváltják, és azt a kis pénzösszeget
az óvodásokra költik! Ezzel a kis fáradsággal/
gyűjtéssel, Ön tett a földért és a helyi óvodáért is, hisz ezzel támogatta őket.

Biztos Önök is hallottak az amerikai, spanyolországi erdőtüzekről, amely állítások szerint, maga a természet okozta, hogy ezzel
visszaállítsa azt, amit az ember elvett tőle…
vagy az óceánokba dobált műanyag szemetekről, melyektől állatok pusztulnak el, és
nem beszélve a víz fertőzöttségéről…stb. Én
úgy gondolom, tennünk kel a földünk megóvása érdekében, vigyáznunk kell rá, hisz
nem csak nekünk, de gyermekeink, unokáink
ezután fognak benne élni, s nem mindegy mi
vár rájuk!

Süliné Forró Zsuzsanna
SZAK intézményvezető

A szelektív gyűjtés, külön gyűjtést jelent,
ahol anyagonként elkülönítetten gyűjtjük az
anyagokat, mint - háztartási, vegyi, műanyag,
…stb. Gyermekeinket már itt a helyi óvodában, iskolában is próbálják a környezettudatosságra nevelni, s biztos Önöknek is van,
legalábbis a legtöbb helyen látok -” fekete”(hagyományos),- „sárga” (műanyagos),- a „fekete kerek” (komposztálós)- kukát. Tehát ezzel már Ön is megtette az első lépést, átvette a
szelektív gyűjtő edény a polgármesteri hivataltól. Köszönjük! A „sárga kukába” a papírt, kartont, műanyagot, konzerves dobozokat, alut…
stb. kell gyűjtenünk. Akinek van gyermeke, s
már eleve úgy tanítja, hogy külön kell gyűjtenünk, akkor ők már így fognak felnőni, hozzászoknak, természetes lesz számukra! A modern kényelmes világ, sok műanyagot termel,

November 12, a Szociális Munka napja,
azon szakemberek napja, akik az év minden
napján segítik, gondozzák segítségre szoruló
embertársainkat. Minden szakdolgozó felkészülten, elkötelezetten végzi munkáját! Községünkben is dolgoznak ilyen szociális szakemberek, - szociális gondozók, szociális segítők,
családsegítő - akik legyen az forróság, hideg,
hó vagy eső, akkor is lelkiismeretesen, odafigyeléssel, empatikus elhivatottsággal, és kiváló szakmai tudásukkal végzik munkájukat!
Köszönöm nekik, és továbbra is kitartó munkát, erőt, és egészséget kívánok!

Süliné Forró Zsuzsanna
SZAK intézményvezető
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Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. szeptember havi döntéseiről
Polgárőröket részesítettek
elismerésben

2020. évi költségvetéséből biztosítja. Felkérte
a Polgármestert az önkormányzati csatlakozási
nyilatkozat aláírására és a pályázat meghirdetésére.

A képviselő-testület a Szabadkígyósi Polgárőr
Egyesület tagjait, Id. Pribojszki Mihály és Ifj.
Pribojszki Mihály polgárőröket kiemelkedő
munkájukért elismerésben részesítette.

Támogatást nyújtottak a Szabadkígyósi
Szabadidő SC számára

Elfogadták az I. féléves
költségvetési beszámolót

A képviselő-testület a Szabadkígyósi Szabadidő
SC számára a helyi fiatalok sportolási lehetőségének biztosítására 250.000.-Ft-os vissza nem
térítendő támogatást nyújtott előfinanszírozással. Felhatalmazta a Polgármestert a támogatási
szerződés megkötésére és aláírására.

A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés I.
féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez
történő csatlakozásról döntöttek

„SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGÉRT” kitüntető díjat
adományoztak

Szabadkígyós Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához. A képviselő-testület fenti rendelkezése
szerint a 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet előkészítésekor a beérkezett igények
alapján a támogatás alapjául szolgáló összeget

A képviselő-testület „SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGÉRT” kitüntető díjat adományozott 2019. október hó 23-án az alábbi személyeknek:
Lánczi Ildikó középiskolai tanár, idegenvezető
Mülek Antal nyugdíjas műköves

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. október havi döntéseiről
Megállapították a Polgármester illetményét

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. §-a
szerint állapította meg 2019. október hó 13.
napjától.

A képviselő-testület a Polgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés d) pontja és a (6) bekezdése, valamint

Folytatás a 7. oldalon.
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Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. október havi döntéseiről
Mezőgazdasági és Településfejlesztési
Bizottságot választottak

Folytatás a 6. oldalról.

Alpolgármestert választottak

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezőgazdasági és Településfejlesztési Bizottságot választott, melynek
Elnöke: Szabó Zoltán
Tagjai: Purecse Istvánné, Szász Zsolt képviselők
Külső tagok: Lehoczki Zsolt, Lipták Imre

A képviselő-testület Szabadkígyós község társadalmi megbízatású alpolgármesterének a
képviselő-testület tagjai közül Süliné Forró
Zsuzsanna képviselőt választotta meg.
Megállapították
az alpolgármester illetményét

Határoztak
a képviselők illetményéről

A képviselő-testület Süliné Forró Zsuzsanna társadalmi megbízatású alpolgármester illetményét a polgármester illetményének 50%-ának
a 70-a szerinti összegben állapította meg 2019.
október hó 13. napjától.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Szabadkígyós Község Önkormányzatának 2/2015. (II. 26.)
számú önkormányzati rendeletét a települési
képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről nem módosítja.

Pénzügyi-gazdasági
bizottságot választottak

Döntöttek az iskolai körzethatárokról

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi- gazdasági Bizottságot
választott, melynek
Elnöke: Szász Zsolt
Tagjai: Szabó Zoltán, Botyánszkiné Vida Anna
képviselők
Külső tagok: Dunai Jánosné, Pelyhéné Lipták
Gabriella

A képviselő-testület egyetért a Szabadkígyósi
Általános Iskola Szabadkígyós település közigazgatási területére kiterjedő kötelező felvételi
körzetével.

Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottságot választottak

A képviselő-testület a beérkezett árajánlatok
alapján a Kaiser Aszfalt Kft árajánlatát fogadta
el, bruttó 29.365.478 Ft értékben, továbbá felhatalmazta a Polgármestert, az árajánlatban
szereplő Kft-vel való szerződés megkötésére,
a műszaki ellenőrrel történő szerződés megkötésére, valamint a további intézkedések megtételére, a beruházás lebonyolítására.

Értékelték a beérkezett árajánlatokat
aszfaltozási munkákra a Munkácsy, Eötvös és
a Bartók B. utca (1. fele) vonatkozásában

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szociális, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottságot választott, melynek
Elnöke: Botyánszkiné Vida Anna
Tagjai: Lánczi Ildikó, Szabó Zoltán képviselők
Külső tagok: Mazula Hajnalka, Pelyhéné Nagy
Zsuzsanna

Folytatás a 8. oldalon.
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Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. október havi döntéseiről
Folytatás a 7. oldalról.

Értékelték a beérkezett árajánlatokat
aszfaltozási munkákra a Batthyány, Lehel és
a Bartók B. utca (2. fele) vonatkozásában
A képviselő-testület a beérkezett árajánlatok
alapján a Kaiser Aszfalt Kft árajánlatát fogadta

el, bruttó 17.186.402 Ft értékben. Felhatalmazta a Polgármestert, az árajánlatban szereplő Kft-vel való szerződés megkötésére, a műszaki ellenőrrel történő szerződés megkötésére,
valamint a további intézkedések megtételére,
a beruházás lebonyolítására.

Tájékoztatás szociális célú tüzelőanyag
támogatással kapcsolatban
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szociális tüzelőanyagra vonatkozó rendkívüli települési támogatási kérelmeket a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatalban 2019. december 16-án,
16 óráig nyújthatják be.
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás mezőgazdasági összeírásról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Szabadkígyós településen kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági összeírást hajt végre. Az összeírók
november 25-e és december 15-e között keresik fel a mintába került, a webes önkitöltéssel nem élő háztartásokat. Az összeírási
munkát a településen Varga Magdolna kérdezőbiztos végzi. A háztartásokat véletlenszerűen,

matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel választották ki. A válaszadás a mintába kerültek számára kötelező, ezzel hozzájárulnak az
agrárium jellemzőinek széles körű megismeréséhez. A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra használják fel. Köszönjük
együttműködésüket!
Szabadkígyósi
Polgármesteri Hivatal

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal
2019. december havi ügyfélfogadási rendje
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az ünnepekre való tekintettel a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje a következőképpen alakul:
2019. december 7. (szombat) munkanap
8.00-11.00 óráig
2019. december 14. (szombat) munkanap
8.00-11.00 óráig
2019. december 23. (hétfő) munkanap
8.00-14.00 óráig

2019. december 24–29.
(keddtől vasárnapig) ünnep miatt zárva
2019. december 30. munkanap
8.00-16.00 óráig
2019. december 31. munkanap
8.00-10.00 óráig
Szabadkígyósi
Polgármesteri Hivatal

