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Kedves Szabadkígyósi Lakosok!
Ez a 20. éve, hogy Szabadkígyóson községi ünnepély keretében ünnepeltük meg az 1956-os
forradalom és szabadságharc évfordulóját. Az
ünnepségeinken eddig többnyire az általános iskolánk tanulói idézték fel az 1956-os eseményeket többnyire a szüleikből álló közönség részére,
azon felnőttek részére, akik koruk miatt már nem
élhették át azokat a történéseket, amiket 1956.
október 23-án és az utána következő történelmi
napokban megélt a magyar nemzet. Kevesen élnek már közöttünk olyanok, akik fiatalon, de tanúi voltak a magyar nemzet óriási bátorságának,
tanúi voltak annak a hősies küzdelemnek, amelyet a bátor magyar nemzet vívott a világ egyik
csendőrével, az elnyomó szovjet hadsereggel
szemben. Minden október 23-i ünnepségünkön
a gyerekek emlékeztek meg a magyarok heroikus
küzdelméről. Írott anyagokból és a tanárok szavaiból tanulták meg és elevenítették fel 56 hősi
cselekedeteit, s ezáltal az ő elméjükben és szíveikben is rögzült az, amit a magyar embereknek
sohasem szabad elfelejteni, azt a hatalmas küzdelmet, amit a pesti srácok és a vidéki városok
forradalmár fiai vívtak az orosz tankok ellen. Az
akkori Európában a magyarok bátor küzdelme világraszóló volt.
A mostani járványhelyzet miatt nem hívtunk
össze felnőtt szülői közönséget azért, hogy láthassuk, hallhassuk, miként emlékeznek a fiaik,
lányaik az 56-os hősökre. Most a gyermekeink a
tanáraik közvetítésével osztálykeretben ünnepelték meg az 1956-os forradalom 64. évfordulóját.
Nagyon fontos ez, mert egyetlenegy generáció
szívéből sem hiányozhat az 1956-os forradalom
emléke.
Köszönöm a pedagógusainknak (Pelyhéné
Lipták Gabriella, Nagypál Márta, Nagy Éva Gabriella), hogy a tanulóink helyett most ők adtak
méltó megemlékezést a nemzeti ünnepünkről.
Köszönöm a kábeltévénk üzemeltetőjének, Gyebnár Károlynak, hogy ennek a szép ünnepnek a
hangulatát eljuttatja a falunk minden otthonába.
Hiszem, hogy a veszélyhelyzet elmúltával ezután

már a gyermekeinkkel együtt ünnepelhetjük
majd az 1956-os forradalom évfordulóit.
Minden év október 23-án van egy visszatérő
kötelessége a polgármesternek. A képviselő-testület 2000-ben, a 23. számú rendeletében kitüntetés létesítéséről döntött. Elismerést ad azon
személy, vagy személyek részére, akik huzamosabb ideje kiemelkedő tevékenységet folytatnak
a település közösségei érdekében. A jelöltek közül a kitüntetett, vagy kitüntetettek kiválasztásáról minden esetben a képviselő-testület dönt.
Ebben az évben két személy munkájának elismerését tartotta fontosnak a testület.
Szabadkígyósért Emlékplakettel – mely Szőke
Sándor szobrászművész munkája - kívánta elismerni a testület Páger Józsefné tevékenységét.
Págerné Annuska 33 éven át (1973. szeptembertől 2005. augusztusig) dajkaként segítette az
óvoda munkáját a Szabadkígyósi Óvodában. Vigyázta, óvta, szerette a cseperedő gyermekeinket. Óvodások nemzedékei nőttek fel gondoskodó munkája által. Nyugdíjazását követően is
keresi, hogy hogyan lehet segítségére az embereknek. Már 8 éve annak, hogy a katolikus templomunk gondnokaként végzi a reá háruló feladatokat. Jegyzi a keresztelésre jelentkezőket, nyitja,
zárja, óvja a templomunkat. Mindezt önzetlenül,
szeretetből, a hitéért végzi. Emellett aggódó szeretettel kíséri felnőtt gyermekeinek és unokáinak
az életét. Köszönet ezért neked mindazok nevében, akik hálásak vagyunk az elkötelezettségedért, a kedvességedért, ami belőled sugárzik.
Ekker Attila elismeréséről is döntött a testület.
Ekker Attila általános iskolás éveit Szabadkígyóson töltötte, majd a középiskola elvégzése után
sem tétlenkedett és vállalkozásba kezdett, ami
mára egy stabil és erőteljes céggé nőtte ki magát.
Ekker Attilának nagyon sokat köszönhet a Szabadkígyósi Szabadidő Sportklub. Az odaadás és lelkiismeretes munka jellemzi. Gyerekkora óta hajtja
a sport, a labdarúgás szeretete. Játékosként és
Folytatás a 2. oldalon.

Ekker Attila, mint felnőtt edző is aktívan részt vett
a Klub életében. 2015-ig kisebb megszakításokkal a Szabadkígyósi Szabadidő Sportklub felnőtt
csapatának vezetőedzője volt. 2010. Aranyszínnel
kerül a Klub krónikás könyvébe: A felnőtt csapat
Ekker Attila játékos-edző nagyszerű szakmai munkájának és lelkesedésének köszönhetően nagy
fölénnyel megnyeri a Békés Megyei I.- osztályt.
2014-ben ezt megismételték és gazdagodhatott
ismét az aranyérmek sora. Azt gondolom, Ekker
Attila nemcsak megtesz minden tőle telhetőt, hanem amit csinál, azt színvonalasan végzi. Az ismertetett eredményei méltóvá teszik arra, hogy
Szabadkígyós büszke legyen fiára, és megkapja a
Szabadkígyósért Emlékplakett címet.

Folytatás az 1. oldalról.

edzőként is sokszor megmutatta tehetségét. Fiatalon kezdte labdarúgói pályafutását és az évek,
évtizedek alatt sokszor öregbítette Szabadkígyós
hírnevét. Napjainkban is a Szabadkígyósi Öregfiúk
csapatának lelkes résztvevője, akik veretlenül tartanak előre. Megszámlálhatatlan alkalommal tett
a Sportklubbért, a közösség kialakításáért. 20092010-ben önzetlenül segédkezett és szerepet vállalt a Sportklub öltözőjének felépítésében, a pálya
szebbé tételében. Az Önkormányzatnak és a rengeteg segítőnek köszönhetően az ott sportolók
2010. május 1-től egy gyönyörű közegben folytathatják munkájukat. Edzőként végig járta minden korosztály lépcsőfokát. A kétezres években a
serdülő- és ifjúsági csapataival legendás győzelmeket arattak és megszerezték az aranyérmeket.

BALOGH JÓZSEF
polgármester

A Szociális Alapszolgáltatási Központ
tájékoztatása
Ruha
Nagyon sok ruhaadomány érkezett szolgálatunkhoz az utóbbi időben, sajnos tárolásra nincs
lehetőségünk, ezért kérjük Önöket, hogy további
ruhafelajánlásukat Békéscsabán, a Fövenyes út
1/A. szám alá legyenek szívesek bevinni, ott is szívesen fogadják.

szeretném a lakosság együttműködését kérni. Egy
fórum keretében, természetesen a közegészségügyi járványhelyzetre tekintettel a megfelelő óvintézkedések mellett, 2020. november 21- én 15
órától szeretném meghívni a lakosság azon tagjait
a helyi művelődési házba, akik úgy érzik, hogy ötleteikkel, javaslataikkal Szabadkígyós jövő nemzedékének gyarapításában segíteni tudna. Mindezt az
Önkormányzat felé továbbítani szeretném.
Téma: Mivel tudnánk Szabadkígyóst vonzóvá
tenni a fiatalok számára?
Legfőbb célom Községünkben a nagycsaládos
tendenciát növelni, hogy minél többen szeressenek itt lakni, letelepedni és mindemellett nagycsaládot alapítani. 2020 decemberében pedig az
idősebb lakóinkat szeretném egy fórum/ kerekasztali megbeszélésre meghívni. Szeretnénk többek közt, ha azon időseink, akiknek nincs olyan
családtagja, aki gondoskodna róluk, elmondják
véleményüket, tapasztalataikat, kéréseiket, hogy
milyen segítséget fogadnának az Önkormányzattól, hogy miben tudnánk még segíteni őket
a közeljövőben, mi az, amire szükségük volna.

Gyűjtő doboz
A családsegítő szolgálatunk kapcsolatban áll
olyan családokkal, akik olykor- olykor, megélhetési gondokkal küzdenek, s ezen családok részére
nagy segítség lenne, ha tartós élelmiszerrel tudnánk segíteni. Ezért arra gondoltunk, hogy november - december hónapban a családsegítő
szolgálatunk a Község boltjaiban (egyeztetve a
boltvezetőkkel) kihelyez adománygyűjtő dobozokat, melybe tartós élelmiszert gyűjtenénk azon
rászorulóinknak, akik a családsegítő szolgálattal
megállapodásban vannak. Természetesen a célba
érésről tájékoztatni fogjuk Önöket.
Köszönjük, szíves hozzájárulásukat!
Fórum
Mint a nagycsaládosok egyesületének elnöke,
és mint alpolgármester (önkormányzati képviselet)

Folytatás a 3. oldalon.
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– idős emberek támogatása szociális intézmény
keretei között (beszélgetés, szoba rendezése,
étkezésben segítés, ágynemű áthúzása);
– felolvasás, beszélgetés, séta, egyéb, a mentális egészséget támogató tevékenységek;
– egyéb szociális tevékenység.
Egyúttal kérem azon időseinket, akik szeretnék,
hogy önkénteseink felkeressék, hívjanak bátran!
Elérhetőségeink: 06 66 247-580
vagy a 06 70 45 95 362 telefonszámok.
Segítsük egymást Szabadkígyós Községben!

Folytatás a 2. oldalról.

Az időpontról a következő számban értesítem
Önöket.
Önkéntesség
Intézményünk - a Szociális Alapszolgáltatási
Központ- lehetőséget biztosít önkéntesek fogadására. Várjuk az érettségi előtt állók diákokat, akik
az 50 órás közösségi szolgálatot nálunk szeretnék
teljesíteni az alábbi szociális tevékenységekkel:
– idős emberek segítése egyénileg otthonukban (bevásárlás, beszélgetés, közös főzés, takarítás, udvar rendbe tétele, favágás stb.);

Szociális Alapszolgáltatási Központ
Süliné Forró Zsuzsanna

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötés időpontja: 2020. október 16, menyasszony: Karancsi Mónika szabadkígyósi lakos,
vőlegény: Gyöngyösi Attila szabadkígyósi lakos
SZÜLETÉSEK:
Lipták Ilona Katalin, született: 2020. szeptember 04. napján,
édesanyja: Liptákné Szerb Ilona Katalin, édesapja: Lipták Richárd
Pribojszki Emma, született: 2020. szeptember 28. napján,
édesanyja: Pribojszkiné Máté Krisztina, édesapja: Pribojszki Zsolt András
Gera Zétény, született: 2020. október 04. napján,
édesanyja: Gera-Kiss Tünde, édesapja: Gera László
HALÁLESET:
Bacsa Lajos, volt szabadkígyósi lakos (született: 1946.05.19.)
elhunyt 2020. október 05. napján, Szabadkígyóson

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi szeptember havi döntéseiről
Elismerésben részesült
Juhász Henrietta polgárőr
A képviselő-testület a Szabadkígyósi Polgárőr
Egyesület tagját, Juhász Henrietta polgárőrt kiemelkedő munkájáért elismerésben részesítette.

Döntöttek a babazászló kihelyezésével
kapcsolatban
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a településen történő gyermekszületés esetén a babazászló
Folytatás a 4. oldalon.
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Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához, és a 2021.
évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet előkészítésekor a beérkezett igények alapján a támogatás
alapjául szolgáló összeget 2021. évi költségvetéséből biztosítja. Továbbá felkérte a Polgármestert az
önkormányzati csatlakozási nyilatkozat aláírására és
a pályázat meghirdetésére.
Elfogadták a Szabadkígyósi Szabadidő SC
támogatásának elszámolását
A képviselő-testület a 2020. február 28-án tartott ülésén döntött a Szabadkígyósi Szabadidő SC
támogatásáról 2.000.000,- Ft-os összegben viszsza nem térítési kötelezettséggel és előfinanszírozással, mely a benyújtott beszámolójuk alapján
kerül elszámolásra A benyújtott elszámolás megfelel a támogatási szerződésben foglaltaknak, a benyújtott számla másolatokban szereplő kiadások
a szervezet feladatainak megvalósítására kerültek
felhasználásra, tevékenységének megfelelő tartalmúak. A képviselő-testület a Szabadkígyósi Szabadidő SC pályázati elszámolását jóváhagyta, a pályázatot lezártnak tekinti.
Módosították a 2020. évi költségvetési
rendeletet
A képviselő-testület módosította Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.)
számú önkormányzati rendeletét.

Folytatás a 3. oldalról.

a gyermek születésének napjától számítva egy hétig
kerül kihelyezésre a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal előtt.
A 2020. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
szóló beszámolót elfogadták
A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés I.
féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta,
az első félév gazdálkodási tapasztalatait az II. félévi
gazdálkodás során figyelembe kell venni.
Elfogadták a gyermekvédelmi beszámolót
A képviselő-testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi ellátásáról szóló átfogó
értékelést megtárgyalta és elfogadta.
Elfogadták a Szociális Alapszolgáltatási Központ
beszámolóját
A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ 2019. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

Módosították a Szociális Alapszolgáltatási
Központ Szakmai Programját
A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási
Központ Szakmai Programját elfogadta, továbbá felhatalmazta Balogh József polgármestert a további
szükséges intézkedések megtételére.
Jóváhagyták az Alföldvíz Zrt. Gördülő
Fejlesztési Tervét
A képviselő-testület úgy döntött, hogy az ALFÖLDVÍZ
Zrt., mint vízközmű-szolgáltató 2021-2035. időszakra
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja. A képviselő-testület továbbá felhatalmazta a Polgármestert
a további szükséges intézkedések megtételére.
Csatlakoztak a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer
2021. évi pályázati fordulójához
A képviselő-testület úgy döntött, hogy Szabadkígyós Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa

I. Étkeztetésért
fizetendő térítési díjak

Ellátási forma

Módosították a szociális alapszolgáltatások
igénybevételéről és a térítési díjakról szóló
rendeletet
A képviselő-testület módosította a szociális
alapszolgáltatások igénybevételéről és a térítési
díjakról szóló 8/2020.(IX.25.) számú rendeletét,
melynek értelmében az alábbi térítési díjak meghatározására került sor.

Térítési díj napi összege
(nettó)

Térítési díj napi összege
(bruttó=nettó+27%ÁFA)

512 Ft

650 Ft

512 Ft

650 Ft

559 Ft

710 Ft

Szociális étkeztetést
és házi segítségnyújtást
igénybe vevők esetén
Szociális étkeztetés igénybe
vétele helyben fogyasztás
és elvitel esetén
Szociális étkeztetés
igénybe vétele házhoz történő kiszállítással

Folytatás az 5. oldalon.
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Folytatás a 2. oldalról.

II. Házi segítségnyújtásért
fizetendő személyes térítési díjak

Az intézményi térítési díjak mértéke: 500 Ft + Áfa, azaz összesen 635 Ft/óra.
Ellátási forma

Térítési díj napi összege
(nettó)

Térítési díj napi összege
(bruttó=nettó+27%ÁFA)

0 Ft

0 Ft

315 Ft

400 Ft

787 Ft

1000 Ft

Házi segítségnyújtás személyi gondozás esetén
Házi segítségnyújtás szociális segítés esetén
Házi segítségnyújtás szociális segítés esetén

Szabadkígyós Község Önkormányzatának helyi rendeletei a Nemzeti Jogszabálytár oldalán
évszám, sorszám, témakör szerint kereshetők, és megtekinthetők.

Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 53/2020.(IX.24.) számú
határozatával döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2021. évi fordulójához való csatlakozásról.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulója:
1. Szabadkígyós Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan.
("A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS).
2. Szabadkígyós Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ("B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS).
A két pályázat esetében használatos kötelező nyilatkozat minta (Nyilatkozat szociális rászorultság igazolásához) a www.szabadkigyos.hu oldalról letölthető, illetve személyesen a Polgármesteri
Hivatalban igényelhető. A pályázatokat az adott kiírásnak megfelelően az EPER-Bursa rendszerben
elektronikusan, illetve a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a kötelező mellékletekkel együtt papír alapon a települési önkormányzatnál is be kell nyújtaniuk a pályázóknak. Kérjük, figyelmesen olvassák el a kiírásokat! A pályázat elektronikus rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5.
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal postacíme:
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.
A programról bővebb információ, valamint az "A" típusú pályázati kiírás és a "B" típusú pályázati
kiírás az alábbi linken elérhető: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

www.szabadkigyos.hu
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Tájékoztatás szociális célú
tüzelőanyaggal kapcsolatban
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy háztartásonként szociális célú tüzelőanyag – BARNAKŐSZÉN – iránti kérelmet nyújthatnak be a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatalban a rendelkezésre
álló barnakőszén mennyiség erejéig, legkésőbb
2020. december 11. napjáig. A szociális célú tüzelőanyag támogatásként megállapított menynyiségű tüzelőanyag átadása átvételi elismervény
ellenében történik, a kérelem benyújtásához jövedelemigazolás szükséges. A tüzelőanyag háztartásonként kizárólag egy alkalommal igényelhető.
– A tüzelőanyag biztosításával nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapításakor
előnyt élveznek azok a kérelmezők, akik
a) aktív korúak ellátására
b) időskorúak járadékára
c) lakásfenntartási támogatásra
d) gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

– Nem jogosult a szociális célú tüzelőanyag
támogatásra az a kérelmező, akinek a háztartása egyáltalán nem fűthető az odaítélhető tüzelőanyaggal.
– Nem részesülhet szociális célú tüzelőanyag támogatásban az a személy:
a.) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az 57.000-ft-ot, egyedül élő
esetén a 71.250-Ft-ot,
b.) olyan vagyontárggyal rendelkezik, amelynek
értéke az 1.425.000 Ft-ot meghaladja, és amelynek
hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal rendelkező lakhatási és megélhetési feltételeit.
– Ha a kérelmező – vagy a háztartásában élő
személy – bizonyítottan létfenntartását veszélyeztető helyzetben van és ezt hitelt érdemlően igazolja, a „szociális célú tüzelőanyag támogatás”
kérelem mellékleteként, akkor egyedi elbírálással jövedelemhatártól függetlenül is jogosult lehet
szociális célú tüzelőanyagra.
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Közművesített utcában belterületi építési telket
értékesít Szabadkígyós Község Önkormányzata
Szabadkígyós Község Önkormányzata a Vágóhíd
utcában 2 darab építési telket értékesítésre meghirdet. A kivett beépítetlen területek övezeti besorolása falusias lakóterület. A telkek helyrajzi száma
1102/1 és 1102/2, területük 1258 m2 és 1253 m2.
Vételár: 900.000 Ft

Érdeklődni személyesen a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatalban Zatykó Katalin jegyzőnél, illetve a 06-66/247-186 telefonszámon, valamint a
jegyzo@szabadkigyos.hu email címen lehet.
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Megérkezett az influenza elleni védőoltás
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a háziorvosi rendelőbe megérkeztek az influenza elleni
védőoltások, melyek térítésmentesen igényelhetők. Az influenzavírus fokozottabb veszélyt jelent
a kisgyermekek, az idősek, a várandósok és a krónikus tüdőbetegséggel küzdők (pl.: asztmások,
COPD-sek) a cukorbetegek, daganatos betegek

számára, így nekik különösen ajánlott a védettség megszerzése. A vírus elleni védettség kialakulásához 2-3 hét szükséges. Amennyiben szeretné
magát beoltatni, kérjük, jelezze igényét Dr. Berczi
István háziorvosnál, vagy Dr. Gurbity Gábor háziorvosnál.
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal
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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. november 12. (csütörtök)
9.00 órától 13.00 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

Kedves Szülők!
A Magyar Államkincstár 2020. november 9.
napján 09:00-12:00 óra között Szabadkígyóson,
az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT)
épületében az életkezdési támogatással, a Babakötvénnyel és a Kincstári Start értékpapír-számlával kapcsolatos tájékoztatás, ügyintézés céljából
kitelepülést szervez, melynek során a szülőknek
lehetőségük lesz a Start-számla megnyitására, illetve az ehhez kapcsolódó ügyintézésre.
A számlanyitáshoz szükséges dokumentumok
az alábbiak:
• 2005. december 31. napja után született
gyermekek esetében a szülő, vagy hozzátartozó
személy-azonosságának (személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány, útlevél, vagy
kártyaformátumú gépjárművezetői engedély) és
lakcímének igazolására szolgáló okmányok, továbbá a gyermek eredeti lakcímkártyájának vagy

annak hiteles másolatának bemutatása, a gyermek neve és személyazonosító adatainak közlése,
adóazonosító jelének ismerete;
• 2006. január 1. napja előtt született gyermekek esetén a szülő vagy hozzátartozó és – a szülő
egyetértő nyilatkozatával – a 16. életévét betöltött gyermek személyazonosságának és lakcímének igazolására szolgáló okmányok bemutatása,
a gyermek neve és személyazonosító adatainak
közlése, a gyermek eredeti lakcímkártyájának
vagy annak hiteles másolatának bemutatása és
eredeti adóigazolványának vagy azt igazoló hivatalos dokumentum bemutatása. Ezen gyermekek
Kincstári Start-számlájára a számlanyitást követő
30 napon belül legalább 25.000 forint befizetést
kell teljesíteni. A 16. életévét betöltött gyermek
Folytatás a 8. oldalon.

www.szabadkigyos.hu
E-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu
–7–

Folytatás a 7. oldalról.

számlanyitásához a szülő egyetértő nyilatkozata
szükséges.
• Hozzátartozói számlanyitás esetén szükséges
közölni a családi pótlékra jogosult szülő személyazonosító adatait, a szerződésben nyilatkozni kell
a gyermekkel fennálló hozzátartozói kapcsolatról,

továbbá arról, hogy a szülő jogosult a gyermek
után családi pótlékra. (Hozzátartozónak minősül
többek között a szülő, nagyszülő, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér.)
Minden érdeklődőt, érintettet szeretettel várnak!
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Kisgyermeket nevelők
munkaerőpiaci visszatérésének támogatása
(GINOP-5.3.11-18)
A Magyar Államkincstár vissza nem térítendő
támogatást nyújt a kisgyermeket nevelő szülők
munkaerőpiaci visszatérésének támogatása céljából. A Kincstár azon, gyermekük után családtámogatásban már részesült szülők számára biztosít - legfeljebb havi 40 ezer forint összeghatárig
- támogatást, akik 20 hetesnél idősebb kisgyermeket nevelnek, és munkaerőpiaci visszatérésük
érdekében gyermeküket a munkavégzés idejére
családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, nem önkormányzati fenntartású bölcsődében vagy nem önkormányzati fenntartású mini
bölcsődében helyezik el. A támogatás a gyermek
óvodai nevelésének megkezdéséig nyújtható.

A kisgyermeket nevelő több gyermekre tekintettel is igényelhet támogatást, amennyiben a pályázati felhívásban foglaltak több gyermek esetében is teljesülnek. A támogatási kérelem kizárólag
elektronikus úton, a Kincstár által biztosított
elektronikus űrlapon, ügyfélkapus azonosítást követően nyújtható be. A támogatásban azon szülők
részesülhetnek, akik a támogatási igény benyújtásakor inaktív munkaerőpiaci státuszúak. A támogatásról részletes tájékoztatót a http://www.
allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/bolcsodei-tamogatas oldalon olvashatnak.
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy a személyes
ügyintézés helyett az elektronikus formában, postai úton történő ügyintézést részesítsék előnyben!
E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu • Telefon: 66/447-150
ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
- Szabadkígyós- hulladékszállítás –
Ügyfélkapcsolati pont helyszíne: 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.
Polgármesteri Hivatal épületében
Ügyfélfogadási idő:
2020. november 2. hétfő 10:45-12:45 óráig • 2020. december 14. hétfő 10:45-12:45 óráig
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.

