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Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

INGYENES

2022. július

Még nyáron megkezdődnek a turisztikai és
kerékpárút fejlesztések!

E

redményesen zárultak a közbeszerzési eljárások, mind a turisztikai attrakciók helyszínei,
mind a kerékpár-forgalmi létesítmények vonatkozásában.
· Örömmel értesítjük a Tisztelt Lakosságot tehát,
hogy a Szabadkígyós-Újkígyós közötti kerékpárút felújítása, valamint a Szabadkígyós teljes településen lévő meglévő kerékpárút felújításának
kivitelezése még július végén megkezdődhet!
· Továbbá új kerékpáros és gyalogos forgalmat segítő útszakaszt építünk a Nyugdíjasháztól a Szent
Anna kápolnáig a főút mentén.

Folytatás a 2. oldalon.

· Valamint kerékpáros nyomvonalat kap a Kastély
utca, az aszfaltburkolat felújítását követően.

A turisztikai attrakciók kialakítása is megkezdődik
a nyár folyamán:

· Parkolóhelyeket létesítünk az Áchim utcában, ahol
kényelmesen és kulturáltan parkolhat összesen
78 autó, valamint két autóbusz is helyet kap. Elektromos autó töltő is kialakításra kerül ugyanitt.

· Postamúzeumot létesítünk
· Felújítjuk a Helytörténeti Kiállító Termeinket a Majorban és átalakítjuk a Svájcerájt, ahol helyet kap
majd egy kávézó, és két kiállító tér.

Mindezek kivitelezése várhatóan szeptember
végéig megtörténik.
Mivel az Ókígyósi úton lakókat közvetlenül érinti a felújítás, ezért az érintett lakók a kivitelezés ütemtervének megismerése után értesítve lesznek. Kérem
a munkálatok alatt legyenek türelemmel.

· A fenti helyszínek utcabútorokat kapnak, a kerékpárutak mentén pedig két pihenőhely is várja majd
a kerékpárral közlekedőket.
Nagy örömünkre szolgál, hogy egy ilyen volumenű
fejlesztés érkezhet a településünkre.
Azonban a kivitelezés során kérem a Tisztelt
Lakosságot, türelmes együttműködéssel fogadják
a munkálatokat.

· A fecskeház mellett Tematikus játszóteret építünk,
amelynek a kivitelezése szintén ősz végéig elkészül.

Zatykó Katalin

Kedves babavárók!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 2022. május hónapjától Süliné Forró Zsuzsanna alpolgármester
asszony felajánlásának köszönhetően új eszközök érkeztek a védőnői szolgálathoz, melyeket ingyenesen
tudnak kölcsönözni:
• 2 db csecsemőmérleget, (a babák súlygyarapodásának ellenőrzésére)
• 2 db 2 -lapos légzésfigyelő készüléket, ( a csecsemő légzésének figyelésére)
• 2 gimnasztikai labdát (további fejlődés elősegítéséhez).
Köszönjük a felajánlást!
Boldoczkiné Lóczi Anikó
Védőnő

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETÉS:
Vaszula Nóra, született: 2022. június 14. napján,
édesanyja: Kormányos Anikó Anna, édesapja: Vaszula Norbert
HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötés időpontja: 2022. július 7.,
menyasszony: Borka Elizabet szabadkígyósi lakos, vőlegény: Hován Benjámin János szabadkígyósi lakos
HALÁLESET:
Kovan János volt szabadkígyósi lakos
(született: Békéscsaba, 1949. június 19.) elhunyt 2022. június 14. napján, Gyulán.
Martineczné Csarnai Margit Erzsébet volt szabadkígyósi lakos
(született: Békéscsaba, 1956. január 4.) elhunyt 2022. július 1. napján, Szabadkígyóson.
www.szabadkigyos.hu
E-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu
2

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatalban takarítási és karbantartási
munkák miatt 2022. augusztus 8-tól (hétfő) 2022. augusztus 12-ig (péntek) igazgatási szünet lesz,
a hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük!
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. június havi döntéseiről
• Beszámolókat, tájékoztatókat hallgattak meg a képviselők
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Szabadkígyósért Közalapítvány és a Szabadkígyósi
Szabadidő SC 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a Polgármesteri Hivatala munkájáról összeállított beszámolót.
• Gyermekétkeztetési megállapodást kötöttek
Szabadkígyós Község Önkormányzata elfogadta a Pannon Menza Kft árajánlatát és igénybe vette
gyermekétkeztetési szolgáltatását. A megállapodás időtartama 2022. július 1-től 2022. december 31.
napjáig szól.
• Módosították az orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos feladatellátási szerződést
Csaba Ügyeleti Kft 2022. II. félévétől 750Ft/fő/év szolgáltatási díj ellenében biztosítja a lakosság ügyeleti ellátást.
• Kihirdették Szabadkígyós turisztikai célú logójának kialakítására kiírt pályázat nyertesét
Szabadkígyós turisztikai célú logójának kialakítása pályázat második körös felhívásának nyerteseként
Pintér Zoltánt (5661 Újkígyós, Kis u. 14/2.) hirdették ki.
• Döntött a testület egy ingatlan értékesítéséről
Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Szabadkígyós külterület 028/14 hrsz-ú ingatlant értékesíti. A telek eladási ára minimum az ingatlan értékbecslése alapján megállapított összeg, 2.500.000 Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint.
• Megállapodást kötöttek társulás megszüntetéséről
A képviselő-testület határozott arról, hogy a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2022. december 31. napjával szűnjék meg, és ezen időponttal kerüljön sor a nyilvántartásokból történő törlésére.
• Rendeletet alkotott, rendeleteket módosított a testület
A képviselő-testület újra alkotta a közterület-használat rendjéről szóló rendeletét -7/2022(VI.30),
módosította a gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló rendeletét (8/2022(VI.30.),
a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról valamint az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló rendeletét – 6/2022(VI.30.).
Szabadkígyós Község Önkormányzatának helyi rendeletei a Nemzeti Jogszabálytár oldalán
(https://njt.hu/) évszám, sorszám, témakör szerint kereshetők, és megtekinthetők.
www.szabadkigyos.hu
E-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu
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Tájékoztató

S

zabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete új rendeletet alkotott a közterület-használat rendjéről. A 7/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján közterületen üzemképtelen jármű – ha a közúti közlekedés szabályairól
szóló rendelet másként nem rendelkezik – nem tárolható, arra vonatkozóan közterület-használati engedély nem adható.
A rendelet 9. §-a alapján – többek között - nem
adható közterület-használati engedély:
· tűz-és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására – a tűzijáték kivételével,
· környezetszennyező, egészséget károsító tevékenységre,
· sátorgarázs létesítéséhez,
A. Sorszám
1.

· azon kérelmezőnek, akinek az önkormányzattal
szemben lejárt tartozása van (közterület-használati díj, bérleti díj, helyi adó stb.) mindaddig, amíg
tartozását ki nem egyenlíti,
· zöldterületre, ha a tervezett használat az ott élő
növényállomány rongálásának, károsításának
elkerülését nem biztosítja, kivéve a területen
húzódó közművek javításához, létesítéséhez nélkülözhetetlen munkálatokat,
· tüzelő 48 órát meghaladó tárolására,
· élő állat legeltetéséhez, tartásához,
- építési törmelék közterületen való elhelyezéséhez,
A közterület-használati engedéllyel rendelkező
a közterület használatért a táblázatban meghatározott mértékű díjat köteles fizetni:

B. Közterület-használat jellege,célja
a közterületben 10 cm-t meghaladóan benyúló kirakatszekrény,
hirdető-berendezés, fényreklám, figyelmeztető-, tájékoztató,
cég- illetve címtábla, védőtető, előtető és üzleti ernyőszerkezet,
bármilyen reklámberendezés
önálló hirdető-berendezés, molinó, alapzatos zászlórúd

C. Díjtétel
6.000 Ft/m2/év

500 Ft/m2/hó

6.

árusító fülke, asztal, pavilon, stand, építmény vagy berendezés,
gépjármű-felépítmény, egyéb az áru bemutatására szolgáló
eszköz közterületi elhelyezéséhez, büfé kocsi ideiglenes
közterületi elhelyezése
alkalmi, idényjellegű és mozgó árusításra, javító-és szolgáltató
tevékenységre,
kiállítás, vásár, sport-, kulturális-és egyéb magáncélú
rendezvényekhez, az azokhoz kapcsolódó vendéglátó,
szórakoztató tevékenységekre,
mutatványos, cirkuszi tevékenységre, utcai zenélésre,

7.

utcai árusító és egyéb automaták felállításához, fennmaradásához

4000 Ft/m2/hó

8.

vendéglátó előkert, kerthelyiség, terasz céljára, nem vendéglátó
helyek előtti közterületen kerti kiülő paddal, árnyékolóval történő,
továbbá asztalok és székek elhelyezéséhez,
építési, felújítási munkával kapcsolatos állvány, építőanyag,
építéshez szükséges segédeszközök és segédszerkezetek,
gépek 48 órát meghaladó közterületi elhelyezéséhez
Teher- és különleges gépjárművek, valamint ezek vontatmányainak
elhelyezése

3000 Ft/m2/év

2.
3.

4.
5.

9.
10.

1200 Ft/m2/hó

250 Ft/m2/nap
800 Ft/m2/nap
600 Ft/m2/nap

350 Ft/m2/hó
20 Ft/m2/nap

A fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
A rendelet teljes szövege itt érhető el: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/659849
www.szabadkigyos.hu
E-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu
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Ingyenes Jogi tanácsadás
Augusztus 17-én, szerdán 9-11 óráig ingyenes jogi tanácsadással várja Önöket dr. Vári Ádám ügyvéd.
A további hónapokban a megszokott módon, minden hó második szerdáján 9-11 óráig várja
Önöket a Szabadkígyósi Szociális Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál.
(Művelődési Ház)
Előzetes időpont egyeztetés szükséges:
Telefonos elérhetőségek: 06/70/45-95-362, 06/66/247-580
Email: szakinfokigyos@gmail.com

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

T

öbb bejelentés érkezett az utóbbi időben
a lakosság részéről azzal kapcsolatosan, hogy
a DAREH Bázis Zrt. munkatársai nem ürítették ki
a kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő edényt,
azaz a sárga kukát. Megkerestük a szolgáltató illetékesét, aki arról tájékoztatott, hogy a szelektív hulladékot azért nem vitték el kollégáik, mert a kukában
üveg hulladékot találtak. Nyomatékosan felhívták
a figyelmünket arra, hogy a sárga színű szelektív hulladékgyűjtő edénybe üveghulladék nem dobható.
Az üveghulladékot az erre a célra kihelyezett edényekbe kell dobni, ami a Művelődési Ház oldalában, vagy az Ókígyósi út 162. számnál (Reál Élelmiszerüzlet) található.

Mit NEM lehet beledobni?
· üveget (befőttes, italos üveg, bontott ablaküveg, stb.)
· élelmiszerrel szennyezett műanyagot, műanyag csomagolóanyagot, flakont, műanyag dobozt
· házhoz rendelős ételdobozokat: élelmiszerrel
szennyezettek, ezért kommunális hulladéknak
minősülnek!
· alufóliát és egyéb alumínium származékú csomagoló anyagot (pl.: bizonyos csokispapírok, zabkása
csomagolóanyagok stb.)
· hungarocellt
· CD-lemezt, magnó- és videokazettát
· nejlonharisnyát
· ét- és motorolajos flakont
· tisztitószeres flakont
· hajfestékes flakont
· veszélyes hulladékkal szennyezett flakont
· potenciálisan fertőző hulladékot

Mit lehet beledobni a sárga kukába?
· üdítős (öblítés után), ásványvizes és vissza nem
váltható PET-palackokat
· műanyag csomagoló-, és élelmiszer-csomagoló
anyagokat öblítés után, tisztított állapotban
· fóliát
· szatyrokat, tasakokat
· fém italos dobozokat (pl.: sörös, üdítős) öblítés
után
· konzervdobozokat tisztítás után
· samponos, tusfürdős, krémes, testápolós flakonokat és dobozokat tisztított állapotban

A fém- és műanyaghulladékok elkülönítése utólag,
válogatóműben történik.
FONTOS! Üveghulladékot ne helyezzenek a sárga
gyűjtőedénybe, mert a szolgáltató nem fogja kiüríteni
a kukát, nem fogja a hulladékot elszállítani!
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket.
Polgármesteri Hivatal

Kérik a műanyag flakonokat és a fémdobozokat
lapítva helyezzék a kukába, hogy kisebb helyet
foglaljanak!

www.szabadkigyos.hu
E-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu
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A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy a személyes ügyintézés
helyett az elektronikus formában, postai úton történő ügyintézést részesítsék előnyben!
ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
- Szabadkígyós - hulladékszállítás –
Ügyfélkapcsolati pont helyszíne:
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7., Polgármesteri Hivatal épületében
Ügyfélfogadási idő:
2022. július

2022. augusztus

4.

8.

2022. szeptember Nap megnevezése
5.

Hétfő

Időpont
11:00-13:00

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetőségeken várjuk megkeresését:
Telefonon:			
+36/66/447-150
E-mail-ben:			
ugyfelszolgalat@grnkft.hu, uzletiugyfel@grnkft.hu,
				
szallitasi-informaciok@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.

2022. évi augusztusi havi hulladékgyűjtési naptár
2022.

kommunális hulladék

zöld hulladék szállítás

szelektív
/minden hó második péntekén/

31. hét

augusztus 01. / augusztus 03.

32. hét

augusztus 08. / augusztus 10.

33. hét

augusztus 15. / augusztus 17.

34. hét

augusztus 22. / augusztus 24.

35. hét

augusztus 29. / augusztus 31.

augusztus 12.
augusztus 18.

