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Megvalósult a Major sétány
turisztikai fejlesztése
Szabadkígyós Község Önkormányzata 2019. októberében 10 millió forint támogatásban részesült
a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület „Kisléptékű turisztikai fejlesztések” című helyi felhívására
a Majorban „Major sétány” kialakítására. A projekt
keretében sor került a Szent Anna kápolna környékén a parkosításra, padok elhelyezésére, parkoló kialakítására, valamint aszfalt burkolattal látták el az
utat a Templomtól a Múzeum épületéig, valamint
a régi posta épületéig.

BALOGH JÓZSEF polgármester

Pályázatot nyertünk
a bölcsőde épületének férőhely bővítésére
Szabadkígyós Község Önkormányzata 80 millió forintot nyert a TOP program keretén belül a bölcsőde
épületének férőhely bővítésére. A pályázat fő célja fejleszteni a 3 éven aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátást, a kisgyermekek számára esztétikus és egészséges környezet
megteremtése, mely által a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérését is segítjük. A bölcsődei ellátás 12 fővel bővül a projekt eredményeként, így
a felújításnak köszönhetően összesen 24 gyermek fogadására lesz alkalmas az intézmény. A tervezett épületbővítés, felújítás és eszközbeszerzés hozzájárul ahhoz, hogy az intézménybe járó bölcsődések optimális
környezetben töltsék napjaikat, ergonómiai szempontoknak megfelelő bútorok biztosítsák a mindennapi kényelmüket. A gondozó-nevelő munkát végző

pedagógusok és segítők részére rendelkezésre állhatnak azok az eszközök, melyek a kisgyermekek egészséges testi fejlődéséhez hozzájárulnak, kiegyensúlyozott személyiséggé válnak. A tervek szerint augusztus
15-ig tartanak a munkálatok, így szeptemberben már
birtokba vehetik a bölcsődések a megújult épületrészt.

Zatykó Katalin jegyző

Korszerűsítjük a belvízelvezető árokrendszert
Szabadkígyós Község Önkormányzata a TOP
program keretén belül 120 millió forintot nyert
a település belvízelvezető árokrendszerének korszerűsítésére. A pályázat célja a belterületre hullott csapadékvizek elvezetése, és a település belterületének védelme a külterületeken keletkezett
vizek káros hatásaitól. A Jókai Mór, a Bartók Béla
és a Medgyesi utcák esetében nincs összefüggő
árokrendszer, ezért nagyobb esőzések idején

a házak előtt kialakított terephajlat a nagyobb
mennyiségű csapadékot nem tudja betárolni és
levezetni, így a víz felgyülemlik. A csapadékvíz
nem tud a megfelelő módon és gyorsan távozni,
ezért az árkok megtelnek és az onnan túlcsorduló
víz a házak előtt felgyülemlik, így közlekedésre alkalmatlanná válnak a járdák és a házak lábazata
Folytatás a 2. oldalon.

mivel nincsen összefüggő rendszer kiépítve, így a
projekt keretében a Jókai Mór, a Bartók Béla és
a Medgyesi utcákban a nyílt árkok kiépítése fog
megtörténni a kapubejáróknál átereszek beépítésével vagy a már meglévők cseréjével, esetleges
felújításával, az Ókígyósi utcában a már meglévő
árokrendszer szilárd burkolattal történő ellátása
valósul meg, annak kitisztítását, rendbetételét
követően.

Folytatás az 1. oldalról.

folyamatosan ázik. Az Ókígyósi utca vízelvezető
csatornája gyűjti össze és vezeti el a közutakról
lefolyó csapadékvizet, ez a fő befogadója néhány
merőlegesen becsatlakozó csatornának. A csatorna gyakran felszaporodik, eliszapolódik, növényzettel benő, így felgyülemlik a nagyobb esőzésekkor a csapadékvíz és visszaduzzasztást okoz,
veszélyeztetve a becsatlakozó utcák csatornáinak
kiöntését. A projektben szereplő utcák árokrendszerének vízelvezető képessége nem megfelelő,
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Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi június havi döntéseiről
Elfogadták a Tűzoltóparancsnokság beszámolóját
A képviselő-testület a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.
Elfogadták a Szabadkígyósért Közalapítvány beszámolóját
A képviselő-testület a Szabadkígyósért Közalapítvány 2019. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.
Elfogadták a civil szervezetek tájékoztatóit
A képviselő-testület a Vöröskereszt Helyi Szervezete, a Nagycsaládosok Egyesülete és a Szabadkígyósi
Szabadidő SC 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóit elfogadta.
Utólagosan jóváhagyták a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatokat
A képviselő-testület utólagosan jóváhagyta Szabadkígyós Község Polgármestere a 40/2020.(III.11.)
Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
Folytatás a 3. oldalon.
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Folytatás a 2. oldalról.

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított
felhatalmazás alapján saját jogkörében hozott határozatokat.
Megállapították a 2019. évi
összevont maradványt
A képviselő-testület a 2019. évi összevont maradványt mindösszesen 136.784.742 Ft-ban állapította meg.
Felhasználására a 2020. évi költségvetés terhére az alábbi szerkezetben tett javaslatot,
a 2019. évi maradványt az alábbi feladatokra javasolta engedélyezni:
2019. évi beszámoló alapján az önkormányzat összevont maradványa
136 784 742
2020. évi költségvetés fejlesztések fedezetére betervezett
91 557 718
Alaptevékenység maradványa:
45 227 024
Pályázatot nyújtottak be
rendkívüli önkormányzati támogatásra
A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 6. pont és az I. 9. pont, továbbá a megjelent pályázati kiírás
alapján a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása pályázati kiírásra, továbbá felhatalmazta a Polgármestert a fentiekkel kapcsolatos
további intézkedések megtételére.
Módosították a 2019. évi
költségvetési rendeletet
A képviselő-testület módosította Szabadkígyós Község 2019. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletét.
Megalkották a 2019. évi
zárszámadásról szóló rendeletet
A képviselő-testület megalkotta Szabadkígyós Község 2019. évi zárszámadásáról szóló
önkormányzati rendeletét.
Szabadkígyós Község Önkormányzatának helyi rendeletei a Nemzeti Jogszabálytár oldalán évszám,
sorszám, témakör szerint kereshetők, és megtekinthetők.
Szabadkígyósi
Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Szabadkígyósi
Általános Iskolás Szülők!
magukkal. A NYILATKOZAT KITÖLTÉSE minden általános iskolás gyermek részére KÖTELEZŐ, abban az
esetben is, ha nem igényelnek étkezést. Kérjük, vegyék ezt figyelembe!

A 2020/2021-es tanévre szóló iskolai étkezési
nyilatkozatokat 2020. augusztus 3-tól augusztus
7-ig tudják kitölteni az IKSZT-ben. (Az IKSZT jelenleg az iskola épületében található.) Ezeken a napokon 08:00-15:30-ig várjuk Önöket. A kedvezményre
való jogosultsághoz az igazolásokat kérjük, hozzák

IKSZT
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Tisztelt Lakosság!
A Békés Megyei Kormányhivatal bővítve az ügyfélszolgáltatás lehetőségét,
a kormányablakkal nem rendelkező településen is biztosítja a helybeni ügyintézést
a Békéscsabai Járási Hivatal Mobilizált Ügyfélszolgálata keretében.
Tájékoztatjuk leendő Ügyfeleinket, hogy
2020. augusztus 6. (csütörtök) 9.00 órától 14.30 óra közötti időben
Szabadkígyós, Kossuth tér 5. szám alatti Művelődési Ház parkolójában
a Kormányablak Busz a lakosság szolgálatára áll.
Az akadálymentesített Mobilizált Ügyfélszolgálaton lehetőség van valamennyi,
a Kormányablakokban intézhető ügytípus intézésére, így többek között
személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, útlevél, vezetői engedély, ügyfélkapu
vagy akár mozgáskorlátozott parkolási igazolvány ügyintézésre is. A Mobilizált Ügyfélszolgálaton
biztosított a bankkártyás fizetés, de a bankkártyával nem rendelkező ügyfelek az esetleges
eljárási költséget akár postai csekken is megfizethetik a helyi postán.
Kérjük szíveskedjenek ellenőrizni okmányaik érvényességét,
hogy a fenti ügyfélszolgálati időben helyben elintézhessék ügyeiket!
Békés Megyei Kormányhivatal

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
- Szabadkígyós- hulladékszállítás Ügyfélkapcsolati pont helyszíne: 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.Polgármesteri Hivatal épületében
Ügyfélfogadási idő:
2020 augusztus
10.

2020 szeptember
7.

Nap megnevgezése
Hétfő

Időpont
10:45-12:45h

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetőségeken várjuk megkeresését:
Telefonon: +36/66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Személyesen vagy postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
(hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)
A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Zrt.

