
INGYENES 2020. FEBRUÁR

Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

Ezzel a dallal köszöntöttem szombaton (február 
15-én) a Művelődési Házban a sportbál vendé-
geit, meg a településünk focistáit, akik úgy gon-
dolták, hogy újra örömet akarnak szerezni a fut-
ballszerető helyi szurkolóknak. 

Régen volt ebben a teremben sportbál. Hi-
ányzott ez nekünk, mint ahogy hiányoztak a pá-
lyánkról a felnőtt meccsek is. Árva volt a pá-
lyánk zöld füve nélkülük. 

Örömünkre, már újra van felnőtt csapatunk 
is! Boldog voltam, amikor néhány hónapja 
Szabó Zoltán képviselő úr – fiatal barátom – 
egy névsorral a kezében elmondta nekem, hogy 

ezek a fiúk szeretnék újra feléleszteni a helyi 
felnőtt csapatot azért, mert hiányzik nekik a já-
ték. Nekünk meg hiányzott a játékuk. 

Öröm látni a pályán a lelkesedésüket! 
Az utóbbi hónapokban bebizonyították, hogy 
nem felejtették el a focit. 

Kedves Játékosok! Mi sem felejtettünk el tite-
ket! Hiányoztatok a pályáról! Sok sikert kívánok 
nektek a magasabb osztályban is! 

Örülünk mindannyian, hogy újra itt van, újra 
itt van a nagy csapat! 

BALOGH JÓZSEF
polgármester

Újra itt van, újra itt van a nagy csapat!
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Beszámoló Szabadkígyós Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. évi január havi döntéseiről
Megállapították a Polgármester 

2020. évi szabadságát
A képviselő-testület Balogh József polgármes-
ter 2020. évi szabadságát 46 napban állapította 
meg.

Elfogadták a DAREH 
taggyűlésről szóló beszámolót

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Szász 
Zsolt képviselő DAREH Társulás taggyűléséről 
szóló beszámolóját elfogadja.

Egyetértettek a Szabadkígyósi Általános 
Iskola kötelező felvételi körzetével

A képviselő-testület egyetértett a Szabadkígyósi 
Általános Iskola Szabadkígyós település közigaz-
gatási területére kiterjedő kötelező felvételi 
körzetével. 

Döntöttek 
a Szabadkígyósi Polgárőr Egyesület 

kérelmével kapcsolatban

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Sza-
badkígyósi Polgárőr Egyesület támogatási ké-
relme a soron következő Pénzügyi-gazdasági Bi-
zottság ülésén kerül megtárgyalásra a 2020. évi 
költségvetés tárgyalása során. 

Döntöttek 
az Újkígyósi Kézilabda Club 

támogatásának elszámolásáról

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az Újkí-
gyósi Kézilabda Club támogatásának elszámo-
lása a Pénzügyi-Gazdasági Bizottság soron kö-
vetkező ülésén kerül megtárgyalásra. 

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2020. évi költségvetéséről
KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre minden érdeklődőt tisztelettel meghív.

Ideje: 2020. február hó 27. (csütörtök) 16 óra
Helye: Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

BALOGH JÓZSEF
polgármester

Kedves Szabadkígyósi Lakosok! 
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. 

január 22-én a Bölcsőde fejlesztése Szabadkí-
gyóson című TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00013 
azonosító számú benyújtott pályázatunk pozi-
tív elbírásálban részesült, és ennek köszönhe-
tően 80.000.000 Ft, azaz nyolcvan millió forin-
tot nyert a településünk. 

E pályázatnak köszönhetően két bölcső-
dei csoportszobát és az ahhoz tartozó mos-
dókat tudjuk felújítani, korszerűsítésre kerül 
a tornaszoba, a bejárat, és a fogadó helyisé-
gek. Továbbá lehetőségünk lesz két napozó-
terasz kialakítására, amely közvetlenül a két 

csoportszobából lesz megközelíthető, valamint 
felújítjuk a bölcsőde játszóterét, és parkját. 
A kerítésen kívül pedig parkolók kialakítása, va-
lamint kerékpár- és babakocsi tárolók is szere-
pelnek a tervekben. 

Az építési engedély kiadását követően amint 
kiválasztjuk a kivitelezőket, a pályázat megvaló-
sítása megkezdődhet. 

Nagy örömünkre szolgál tehát, hogy hamaro-
san lehetőségünk lesz egy megújult, és megsz-
épült Bölcsődében fogadni a település legkiseb-
beit.  

Zatykó Katalin jegyző

www.szabadkigyos.hu
E-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu

Folytatás a 3. oldalon.
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www.szabadkigyos.hu
E-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu

Kezdeményezték a Településrendezési 
Terv módosítását

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6)-
ben foglalt felhatalmazás alapján a 028/12 és 
028/14. helyrajzi számú területeket a jelenleg 
tartó 3,5 milliárd Forint értékű Wenckheim Kas-
tély rekonstrukció kapcsán a további fejleszté-
sek területbiztosítása érdekében kiemelt fej-
lesztési területekké nyilvánítja. 

A képviselő-testület hozzájárult a hatályos 
Településrendezési Eszközök 2020. évi módosí-
tási eljárásának elindításához. Megállapította, 
hogy a Településrendezési Eszközök jelen mó-
dosítását elindító településfejlesztési döntés 
összhangban van Szabadkígyós község hatályos 
településfejlesztési koncepciójával, annak mó-
dosítása nem válik szükségessé. Előírta, hogy a 
módosítással a település biológiai aktivitásér-
téke nem csökkenhet. Továbbá kötelezte a Pol-
gármestert, hogy a tervezésre kössön Tervezési 
megbízási szerződést.

Folytatás a 4. oldalon.

Folytatás a 2. oldalról.

Kérjük, ne hagyja elveszni a felajánlható adója 1 %-át, gondoljon egyesületünkre!
Adószámunk: 18376696-1-04

KÖSZÖNJÜK! 

Szabadkígyósi Nagycsaládos Egyesület

Továbbra is minden hónap második szerdá-
ján 9-11 óráig ingyenes jogi tanácsadást nyújt 
Dr. Vári Ádám ügyvéd.

Minden hónap harmadik keddjén 9-14 óráig 
ingyenes pszichológiai tanácsadást igényelhet-
nek a gyermekjóléti ellátásban részesülő gyer-
mekek és családjaik.

Havonta egy alkalommal előzetes egyeztetés 
alapján ingyenes igénybe vehető pszichológia 

tanácsadás is, melyet az Önkormányzat biztosít 
ingyenesen az Önök részére!

A fenti szolgáltatások a szabadkígyósi Szoci-
ális Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálatánál vehetők igénybe! 

Anyakönyvi hírekhez várjuk jelentkezésüket!

Szociális Alapszolgáltatási Központ

Új szolgáltatás indul márciustól!
Antal Margarita Zoé tanácsadó szakpszichológus 

magánrendelést biztosít az Önök részére!
Rendelési ideje: hétfő: 17.00-20.00 óráig • péntek: 8.00- 11.00 óráig a Művelődési ház 

interjú szobájában. Előzetes időpontkérés: +36 30/54-24-741-es telefonszámon.

Felhívás
Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy Sza-
badkígyós településen az avar és kerti hulladék 
nyílttéri égetése – vasárnap és ünnepnapok ki-
vételével – március 1-től április 30-ig, október 
1-től november 30-ig hétfőtől szombatig na-
ponta 18.00 – 21.00 óra között engedélyezett, 
más napon és időpontban az égetés tilos! Tilos 

az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles idő-
járás esetén. A megjelölt időpontban sem vé-
gezhető égetés a település területére is érvé-
nyes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom 
ideje alatt. A település területén az avar és kerti 
hulladék ártalmatlanításáról, hasznosításáról 



Rágcsálók elszaporodásának megakadályozása
A rágcsálók kisebb-nagyobb mértékben 

megjelenhetnek a településeken, a telepü-
lések közterülettel határos utcáiban. Ahol ál-
lattartás folyik, és termények, takarmányok 
vannak az udvaron vagy a melléképületek-
ben, szinte biztos, hogy megjelennek. Az el-
hagyatott, gondozatlan udvarok, romos mel-
léképületek nyújtanak búvóhelyet számukra, 
ahonnan eljárnak táplálékért a szomszédos 
udvarokba. Irtásuk mindig az ingatlan tulaj-
donosának feladata. A rágcsálók ártalma be-
jutásuk megakadályozásával, életfeltételeik 
megváltoztatásával, táplálékuk megvonásával 
védhető ki. A hulladék, ételmaradék és házi 
szemét gyűjtésének, tárolásának megfelelő 
módja (zárt, hézagmentes szemétgyűjtő), va-
lamint azok folyamatos elszállítása, és a tisz-
taság biztosítása a rágcsálók életfeltételeit 
rontja. A fészkelésre alkalmas zugok megszün-
tetése, a fellelhető patkány és egérlyukak be-
tömése, az épületek környékén található lom, 
törmelék, téglarakás, fa és építőanyagok, 
széna – vagy szalmakazlak elszállítása vagy 
megszüntetése, a fészkelő helyek zavarása, 

bolygatása ugyancsak életfeltételt rontó té-
nyező. Mérgezett csalétkek, vagy csapda al-
kalmazásával, állandó kihelyezésével az eset-
leges bekerülő rágcsálók még elszaporodásuk 
előtt elpusztíthatók. Zárt helyiségekben a kü-
lönféle riasztószerek, így a petróleum és a kát-
rány a patkányok távoltartására alkalmazható. 
Amennyiben a házilagos kivitelezés nem ve-
zet eredményre, illetve a rágcsálók nagymérvű 
elszaporodását észlelik, akkor egy egészség-
ügyi kártevőirtással hivatásszerűen foglalkozó 
szakvállalkozást szükséges megkeresni az ir-
tási feladatok elvégzésére. Ne hagyjuk soha fi-
gyelmen kívül azt a körülményt, hogy azon a 
területen, ahol a kártevők egyszer már megje-
lentek, és elszaporodtak, ott kedvező életfel-
tételeket találtak, így az elvégzett irtás után is 
lehetőség van újbóli megtelepedésükre. Az ir-
tás csak akkor adhat tökéletes eredményt, ha 
az rendszeresen ismétlődik, vagy ha azzal egy-
idejűleg az ártalom megelőzésére is kellő fi-
gyelmet fordítunk.

Szabadkígyósi 
Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk a szabadkígyósi lakosokat, hogy 
a komposztáló edények továbbra is igényelhe-
tők a Polgármesteri Hivatal titkárságán hivatali 
munkaidőben. 

Az edény igényléséhez személyi igazolvány 
és lakcímet igazoló hatósági igazolvány szüksé-
ges. Az edény igénylése és házhoz történő ki-
szállítása díjmentes. Amennyiben a komposztá-
lás mellett döntenek, abban az esetben a kész 

komposzt elhelyezéséről saját maguknak kell 
gondoskodniuk, és a házhoz menő zöldhulladék 
szállítást már nem vehetik igénybe! Háztartá-
sonként egy edény igényelhető. A komposztáló 
edény igénylésére jogosult minden szabadkí-
gyósi lakos. 

Szabadkígyósi 
Polgármesteri Hivatal

elsősorban komposztálással kell gondoskodni. 
Az égetés során a helyben (telken belül, il-
letve azt határoló közterületen) keletkezett 
avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az 
égetés folyamatának gyorsítására éghető fo-
lyadék, (pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező, 
vagy bűzös segédanyag nem használható. 
Az égetést telken belül kell végrehajtani, köz-
területet e célra igénybe venni tilos. Az ége-
tendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommu-
nális, ipari eredetű, vagy veszélyes hulladékot 
(pl. műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy 
ezek maradékait).

Az szabadtéri égetés minden formában nagy-
mértékben környezetszennyező és nagyfokú 
egészségkárosodáshoz vezet. 

Továbbá nem csupán a szabadtéri égetés le-
het káros, hanem a kazánokba, kandallókba 
való tüzelés is az, amennyiben az egészségre és 
a környezetre káros anyagokkal tüzelünk. 

Ezért kérem a Tisztelt Lakosság Minden Tag-
ját, hogy kerülje a rongyokkal, műanyaggal, hul-
ladékkal való tüzelést!

ÓVJUK MEG A FALU TISZTA LEVEGŐJÉT, 
VIGYÁZZUNK EGYMÁS EGÉSZSÉGÉRE!

Zatykó Katalin jegyző 

Folytatás a 3. oldalról.
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