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BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
Köszégünkben Bohus Györgyné júniusban, Séner
János júliusban töltötte be 90. életévét. Születésnapjuk alkalmából az Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt Emléklapot adott át Zatykó Katalin jegyző
asszony, és virágcsokor kíséretében Süliné Forró
Zsuzsanna alpolgármester asszony köszöntötte Jutka
nénit és Jani bácsit.
Szabadkígyós község nevében boldog születésnapot, és jó egészséget kívánunk a szép kort megélt Bohusné Jutka néninek és Séner János bácsinak.
Márai Sándor soraival köszöntjük őket:
Ajándék

a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,
egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban,
minden pillanatban!
Ajándék ez,
csodálatos ajándék.
A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.”

„És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,

Süliné Forró Zsuzsanna
alpolgármester

A Szociális Alapszolgáltatási Központ
tájékoztatása
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.

Folytatás a 2. oldalon.

tanácsadás is, melyet az Önkormányzat biztosít ingyenesen az Önök részére Dr. Kreidl Márta személyében!

Folytatás az 1. oldalról.

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

A fenti szolgáltatások a szabadkígyósi Szociális
Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatánál vehetők igénybe!

Minden hónap harmadik keddjén 9-14 óráig ingyenes pszichológiai tanácsadást igényelhetnek a
gyermekjóléti ellátásban részesülő gyermekek és
családjaik Dr. Rozsnyai Katalin.személyében.

Anyakönyvi hírekhez továbbra is várjuk jelentkezésüket!
Szociális Alapszolgáltatási
Központ

Havonta egy alkalommal előzetes egyeztetés alapján ingyenes igénybe vehető pszichológia

Az óvodakötelezettségről
zavarja meg óvodánk életét. Az adatok egyeztetéséhez kérem, hozza magával a szükséges okmányokat is!

A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében
a gyermek abban az évben, amelyben augusztus
31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles
részt venni.

Várjuk szeretettel gyermekével együtt!
Farkas Mária
óvodavezető
+3670/3383257

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos
foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a
gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az
időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.).

Ágynemű, törölköző, ovis zsák…Mi kell az oviba?
– óvodai zsák és vállfa (a vállfa fából legyen,
mert az nem olyan könnyen törik) A zsákba kerüljön váltóruha, mindenből kettő, évszaknak
megfelelően: nadrág, póló, pulcsi, zokni, alsónemű, és 2 nejlonzacskó, amibe a levetett, koszos ruha kerül.
– 2 db kis méretű törölköző, hogyha elfelejti hétfőn hozni, legyen egy póttörölköző (jól láthatóan, jellel ellátva)
– a bokát jól tartó váltócipő, ami egyben a tornacipője is lesz (a papucs balesetveszélyes, emiatt sem a teremben, sem az udvaron nem jó.)
Praktikus a szandál, ami jól szellőzik.
– fogkefe
– 2 csomag 100 db-os illatmentes papír zsebkendő
– tornazsákban tornafelszerelés: egy rövidnadrág,
rövid ujjú póló – színét nem határozzuk meg. Külön tornacipő nem kell, amennyiben a gyermek
benti cipője megfelel erre a célra. (Beszerzése:
nagyok szept.15-ig, középsősök okt.1-ig, kicsik
nov.1-ig) Tisztántartásáról a szülő gondoskodik.
– 2 doboz gyerekfogkrém,
– 1 csomag éttermi szalvéta

A 2020/2021-es nevelési évre azokat a gyerekeket kötelező beíratni, akik 2020. augusztus 31-ig
napjáig betöltik a 3. életévüket.
Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• a személyi azonosítót is tartalmazó lakcímkártya,
• TAJ kártya,
• a szülő személyazonosító okmánya és lakcím
kártyája.
• Szakértői Vélemény, amennyiben a gyermek Különleges bánásmódot igényel (Sajátos nevelési
igényű, Beilleszkedési, magatartási és tanulási
nehézséggel küzd)
• tartós betegség esetén orvosi szakvélemény.
Az idei évben augusztus 26-án, szerdán 10.0011.30 óra között a szülők betekinthetnek óvodánk életébe. Egy kis beszélgetés, nézelődés nem

Folytatás az 5. oldalon.

www.szabadkigyos.hu
E-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu
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Államalapító
Szent István Ünnepe
2020. augusztus 19.
19.00 Nyár esti dallamok a Szent Anna kápolna előtt
Hajtmann Ildikó és Vozár-M. Krisztián Sanzonestje

A sanzonest után legyen a vendégünk egy hűsítőre
a múzeumban!
Szörpök és bor alapú koktélok kóstolója Rácz Erika
Befőzdéjéből

2020.augusztus 20. (PIACTÉR)

14.00 gyermekprogramok: BÁBIKA Játszóház • ugrálóvár • lovaskocsikázás
Családi főzőverseny, melyre várjuk a csapatok
jelentkezését! (70/387-0960)
15.00 A Hanta Banda együttes zenés gyermekműsora
17.00 Kenyérszentelés és kenyérosztás
17.30 Legyen a vendégünk egy tányér paprikás
krumplira!
18.00 A főzőverseny eredményhirdetése
19.00 BIBUCI együttes koncertje

Szeretettel várunk mindenkit! Töltsük együtt ezt a két délutánt!
Törekszünk a higiéniás előírások maximális betartására, melyet kérünk
vendégeinktől is! • A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
A rendezvények szervezője: Szabadkígyós Község Önkormányzatának
Általános Művelődési Központja

Az ovis zsák tartalmát érdemes rendszeresen átnézni, a hazakerült, illetve kinőtt ruhákat pótolni. Az
ovis zsákba csak a váltóruhák kerüljenek, az aznapi
pulóvert, sapkát stb. tegyük az öltözőszekrény polcára, hogy ne keveredjenek.
Egész napos óvoda esetén szükséges:

Folytatás a 2. oldalról.

– 1 darab rajzmappa, amibe a gyerekek munkáját
gyűjtjük, év végén haza adjuk.
– kézzel, vagy géppel írt szülői nyilatkozat arról,
hogy gyermeke egészséges, családjában nem
szenved senki fertőző betegségben.
Nagy segítség, ha minden ruhadarabra - a cipőkre
is - és a fogkefére rá van rajzolva a gyermek jele. Erre
a célra egy alkoholos filc vagy textilfilc is tökéletesen
megfelel. Legtöbbször nem is azért kerül sor átöltözésre, mert a gyerek bepisil, hanem azért, mert étkezéskor valaki megrántja a terítőt, amikor például orrot fújni megy, és ráborul a folyadék.
Gyakran előfordul, hogy hiába veszünk ki a zsákból egy tiszta pólót, a kicsik sírva állítják: ez nem az
övék. Ha ilyenkor meg tudom mutatni a címkéjében
a jelét, hogy „Nézd csak, itt a jeled, anya rajzolta!”az legtöbbször meg is oldja a problémát.

– gyermek méretű ágynemű egy táskában (jellel
ellátva!), amiben 2 hetente haza adjuk az ágyneműt,
– kényelmes pizsama,
– lehetőleg kisméretű, puha anyagból készült,
tiszta alvóka. Tudjuk, hogy ez nagy kincs, nehezen válnak meg tőle, de időnként az alvókát is
meg kell füröszteni.
Kellemes készülődést kívánok!
Farkas Mária
óvodavezető

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötés időpontja: 2020. augusztus 01.,
menyasszony: Lipták Anita szabadkígyósi lakos, vőlegény: Rapos János dombegyházi lakos
Házasságkötés időpontja: 2020. augusztus 07.,
menyasszony: Fodré Andrea békési lakos, vőlegény: Gazsó József Gergő újkígyósi lakos
SZÜLETÉSEK:
Farkas Botond, született: 2020. július 17. napján,
édesanyja: Farkasné Huszka Alexandra, édesapja: Farkas Ferenc

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi július havi döntéseiről
Elfogadták
a Szabadidő SC támogatásának elszámolását

Elfogadták az ÁMK beszámolóját
A képviselő-testület az Általános Művelődési Központ munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

A képviselő-testület a 2020. február 28-án tartott ülésén döntött a Szabadkígyósi Szabadidő
Sport Club támogatásáról vissza nem térítési kötelezettséggel és előfinanszírozással, mely a benyújtott beszámolójuk alapján kerül elszámolásra
A benyújtott elszámolás megfelel a támogatási
szerződésben foglaltaknak, a benyújtott számla

Megtárgyalták az Önkormányzat
Adóhatóságának 2019. évi beszámolóját
A képviselő-testület a Szabadkígyós Község Önkormányzat Adóhatóságának 2019. évi kintlévőségeiről
és adóbevételei alakulásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

Folytatás a 6. oldalon.
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Folytatás az 5. oldalról.

másolatokban szereplő kiadások a szervezet feladatainak megvalósítására kerültek felhasználásra, tevékenységének megfelelő tartalmúak.
Döntöttek a Szabadidő SC támogatásáról
A képviselő-testület a Szabadkígyósi Szabadidő
Sport Club számára a helyi fiatalok sportolási lehetőségének biztosítására 500.000.-Ft-os vissza
nem térítendő támogatást nyújt, Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.28.)
számú önkormányzati rendeletének „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre”
(rovat: K512) előirányzata terhére, előfinanszírozással. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási
szerződés megkötésére és aláírására.
Elfogadták a Nagycsaládos Egyesület
támogatásának elszámolását
A képviselő-testület a 2019. november 28-án tartott
ülésén döntött a Szabadkígyósi Nagycsaládos Egyesület támogatásáról vissza nem térítési kötelezettséggel és előfinanszírozással. A benyújtott elszámolás megfelel a támogatási szerződésben foglaltaknak,
a benyújtott számla másolatokban szereplő kiadások
a szervezet feladatainak megvalósítására kerültek felhasználásra, tevékenységének megfelelő tartalmúak.
Pályázat benyújtásáról döntöttek
A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a „2020. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”

című pályázati felhívásra, az alábbiak szerint:
A megvalósítás helyszíne a Zrínyi utca utolsó 328
m-es szakasza, a 622. hrsz-ú belterületi út egy része. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a „2020.
évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati felhívás keretében
benyújtott pályázathoz a szükséges 1.378.329 Ft önrészt az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
terhére biztosítja, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a pályázat lebonyolítására, az eljárás lefolytatására, a szükséges szerződések megkötésére, a
szükséges intézkedések megtételére.
A Magyar Falu Program pályázatairól döntöttek
A képviselő-testület felhatalmazta Balogh József
polgármestert, hogy a Magyar Falu Program keretében az alábbi felhívásokra nyújtson be pályázatot a
jogszerű határidőn belül:
• MFP 2020 - Önkormányzati kerékpárút építése
• MFP 2020 - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása
• MFP 2020 - Építési telek kialakítása, közművesítés
• MFP 2020 - Temetői infrastruktúra fejlesztése
• MFP 2020 – Faluházak (Polgármesteri Hivatal)
felújítása
Továbbá a képviselő-testület felhatalmazza Balogh József polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges terveket, árajánlatokat, és az
ehhez szükséges beszerzéseket lefolytassa, a szükséges szerződéseket megkösse.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatalban takarítási és karbantartási munkák miatt
2020. augusztus 17-től (hétfő) 2020. augusztus 19-ig (szerda) igazgatási szünet lesz,
a hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.

Kiemelten fontos ügyben telefonos ügyelet az
alábbi számon érhető el: 06- 70/332-3500
Megértésüket köszönjük!
Polgármesteri
Hivatal

Pályázati felhívás
Szabadkígyós Község Önkormányzata pályázatot hirdet, Szabadkígyós, József Attila utca 1/1 szám
alatti szociális bérlakásban megüresedett földszinti
2 számú 35,9 m2-es 1 szobás lakás határozott idejű
bérbevételére.
Pályázati feltételek:
• A pályázó (ajánlattevő) és vele együtt költözők
havi nettó munkabérre, a munkáltató által kiállított előző 3 havi nettó jövedelem igazolás alapján.
• Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 175.000
forintot nem haladja meg.

• A beköltöző havi bérleti díjat tartozik fizetni a
lakbér mértéke 230,- Ft/m2/ hó, amely a lakás
m2 alapján kerül meghatározásra.
A pályázatok benyújtásához szükséges nyomtatványok, bővebb információ a Polgármesteri Hivatal 12-es
irodájában kérhető. A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. szeptember 18. A pályázatok elbírálásának
időpontja: szeptember havi Képviselő-testületi ülés.
Szabadkígyósi Polgármesteri
Hivatal

