
Szabadkígyós Község a Magyar Falu Programban 
a „Faluházak felújítása – 2020” című, MFP-FHF/2020 
kódszámú pályázati kiírás keretében 28.007.991 Forint 
vissza nem térítendő támogatást nyert.

A pályázati támogatásból a Polgármesteri Hivatal 
épülete újult meg, a munkálatok elsődleges célja 
az épület energetikai hatékonyságának növelése 
volt. A munkálatokkal megbízott kivitelező felújí-
totta a 60-as években épült Polgármesteri Hivatal 
tetőszerkezetének héjazatát: a cserép leszedése után 
az avult lécezést újra cserélték, előtte a teljes felületet 
párazáró fóliával terítették be. A gondosan leszedett  
cserepeket újra felhasználták, az esetleges törésekből  
adódó hiányt pótolták. 

A belső térben elvégezték az elektromos hálózat 
teljes rekonstrukcióját, az új vezetékek horonyba elhe- 
lyezett csövekbe kerültek, energiatakarékos lámpa- 

testeket és fényforrásokat helyeztek el. Korszerűsí- 
tették a fűtési rendszert, és kiépítettek egy 15 KW 
kapacitású napelem rendszert, melynek köszönhető- 
en a korábbi elavult konvektoros gázfűtést energiata- 
karékos hűtő-fűtő klímaberendezésekkel váltották ki, 
melyek télen az épület fűtését, nyáron hűtését hivatott  
ellátni.

Beltéren kijavították a sérült falrészeket és kifes- 
tették az egész épület falfelületeit. A pályázat lehető- 
séget biztosított arra, hogy az irodák bútorzata részben  
megújuljon: szekrényeket, íróasztalokat sikerült vásárol-
ni, a nagyterem új szőnyegborítást kapott. Mindezek 
lehetővé teszik, hogy a hivatalban dolgozók munká-
jukat komfortosabban végezzék, az ügyfelek szép, 
kulturált környezetben intézhessék ügyeiket.

Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

INGYENES 2022. október

Művelődési Ház Szabadkígyós

2022. november 11. péntek 18:00

5712 Szabadkígyós,

Kossuth tér 5.

Az előadás ingyenes!
Az előadás a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.
Az aktuális járványügyi szabályok betartása kötelező!

Megújult a polgármesteri 
hivatal Szabadkígyóson
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Szabadkígyós Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 14/2022. (X. 14.)  

önkormányzati rendelete

Fizető várakozóhelyek kijelöléséről és haszná- 
latának szabályozásáról

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pont- 
jában meghatározott feladatkörében eljárva a köv-
etkezőket rendeli el:

1. §
A rendelet célja a Wenckheim kastély körüli köz-

területek tehermentesítése, a parkolni szándékozók 
számára megfelelő forgási sebesség biztosítása, az ide- 
genforgalmi létesítmények elérhetőségének javítása, 
fizető várakozóhelyek kijelölésével és használatuk sza- 
bályozásával.

2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Szabadkígyós köz- 

ség közigazgatási területén található helyi közutakon, 
az önkormányzat tulajdonában álló, közforgalom elől  
el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkok-
ban és egyéb közterületeken kijelölt alábbi várakozási 
övezetekre, beleértve a fizető várakozóhely területén 
külön kijelölt /KRESZ 115.sz. ábra/ a mozgáskorlá-
tozottak számára fenntartott várakozóhelyeket is: 

a) Áchim utca 
b) Lovas köz 
c) Park utca
d) Szabadkígyós belterület 424/2 helyrajzi számú 

közterület teljes területe.

(2) A rendelet hatálya kiterjed minden olyan sze- 
mélygépkocsira, autóbuszra, motorkerékpárra és a ma- 
ximum 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztö- 
megű tehergépkocsira, melyek a 2.§ (1) bekezdésében  
foglaltak szerinti várakozóhelyet használják, kivéve, 
ha jogszabály másképp nem rendelkezik. 

3. §
(1) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a megkülönböztető fény- és hangjelző készülé- 
kekkel felszerelt gépjárművekre,

Parkoló rendelet
b) a figyelmeztető jelzést használó kommunális szol- 

gáltató járművekre,
c) segédmotoros kerékpárokra és kerékpárokra,
d) a diplomáciai mentességet élvező személyek 

hatósági jelzéssel ellátott gépjárműveire, 
e) a fegyveres erők és testületek azonosításra alkal- 

mas jelzéssel ellátott járműveire.

(2) Mozgáskorlátozott személyekre vonatkozó 
rendelkezések:

a) a mozgáskorlátozott személy- illetőleg az őt szál- 
lító jármű – a kijelölt fizető parkolóban díjfizetési 
kötelezettség nélkül várakozhat,

b) a jogosultság a mozgáskorlátozott személyt vagy 
az őt szállító jármű vezetőjét illeti meg, amennyi- 
ben rendelkezik külön hatóság által kiállított par- 
kolási engedéllyel és azt a járműben, az első szélvé- 
dő mögött, jól látható módon elhelyezte,

c) a mozgáskorlátozott személy a jogosultságát a par- 
koló üzemeltetőjének felszólítására a jogosult- 
ságot igazoló mozgáskorlátozottak részére kiállí-
tott parkolási igazolvánnyal köteles igazolni.

4. §
(1) A fizetőparkolókat Szabadkígyós Község Önkor- 

mányzata üzemelteti.

(2) A szolgáltatás a várakozó járművek őrzésére 
nem terjed ki. 

(3) A fizető várakozóhelyek területén a gépjármű- 
vekben 3. személy által okozott károkért az Önkor- 
mányzat, mint üzemeltető nem vonható felelősségre. 

(4) A fizető várakozóhelyeket üzemeltetőnek „Ki- 
jelölt várakozóhely” tábla kihelyezése mellett külön 
szöveges tájékoztató táblán – fel kell tüntetnie:

a) a tábla hatálya alatt várakozó díjfizetési kötelezet- 
tséget,

b) a díjfizetési kötelezettség időbeli hatályát,
c) a várakozási díj összegét,
d) a várakozási díj megfizetésének módját,
e) a díj szedésére feljogosított szerv, illetőleg személy  

nevét és címét. 

(5) A 7. § (1) bekezdésében meghatározott díjat, és 
 a megfizetendő pótdíjat az üzemeltető felé kell meg- 
fizetni.

Folytatás az 4. oldalon.
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5. §
(1) A fizető várakozóhelyek üzemeltetési ideje: 

a) Egész évben üzemelő fizető várakozóhelyek 
üzemeltetési ideje: hétfőtől – vasárnapig 9.00 

– 18.00.

b) Idényjelleggel üzemeltetett fizető várakozóhe- 
lyek üzemeltetési ideje: rendezvények idején, eseti  
jelleggel 9.00-18.00.

(2) Várakozni és parkolni kizárólag a kijelölt fizető  
parkolókban, az üzemeltetési idő alatt és jelen rende- 
let szabályai szerint lehet.

(3) Az üzemeltetési időn kívül a fizető parkolókban  
nem kell parkolási díjat fizetni.

6. §
(1) A fizető várakozóhelyek az üzemeltetési idő  

alatt, a helyszínen, a parkoló üzemeltetőjénél megfi- 
zetett díj ellenében használhatók. 

(2) A parkolási díjat a kívánt parkolási időtartamnak  
megfelelő névértéken kell megváltani. 

7. §
(1) A parkolásért, várakozásért fizetendő díjak mér- 

tékét a képviselő testület állapítja meg.

(2) Az egész évben, és az idényjelleggel üzemelő 
parkolók díja bruttó összegben az alábbiak szerint 
alakul:

a) személygépkocsi esetén az első óra díja 700 Ft,
b) amennyiben 1 óránál tovább kívánja igénybe ven- 

ni a parkolót, akkor pedig időtartamtól függetle- 

nül egyöntetűen összesen 1000 Ft igénybevéte- 
lenként,

c) autóbusz esetén pedig az a) pontban meghatáro-
zott díjak háromszorosát kell érteni.

(3) A várakozási díjat a parkolás időtartamára előre  
kell megfizetni.

8. §
(1) A fizető parkolóhelyek szabályszerű igénybe- 

vételét és a parkolási díj megfizetését az üzemeltető 
bármikor jogosult ellenőrizni.

(2) Jogosulatlan használat esetén a várakozási 
díjfizetési felszólítást a gépjármű szélvédőjére kell 
elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni az ellenőrzés 
időpontját, a parkoló helyét, a gépjármű rendszámát, 
valamint a díjfizetésre okot adó esemény megneve- 
zését és a díj megfizetésére vonatkozó információkat. 

(3) A (3) bekezdésben meghatározott módon ki- 
szabott díjat postai készpénz átutalási megbízással 
vagy az értesítésben megjelölt bankszámlájára 
történő átutalással kell teljesíteni. 

(4) A (4) bekezdésben meghatározott módon be- 
szedett díj az üzemeltetőt illeti meg. A (3) bekezdés-
ben meghatározott módon kiszabott díj 30 napon 
túli meg nem fizetése esetén az üzemeltető annak  
behajtása érdekében, saját nevében köteles intéz- 
kedni. Az üzemeltető saját nevében jogosult a fizetést 
elmulasztó gépjármű tulajdonosával, üzemeltető-
jével szemben díjigényt érvényesíteni. 

9. §
Ez a rendelet 2022. október 14-én lép hatályba.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatalban 2022. december 22-től 
(csütörtök) 2023. január 8-ig (vasárnap) igazgatási szünet lesz, a hivatal zárva tart, az ügyfélfoga- 
dás szünetel.

A szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap:  
2022. december 21. (szerda):  8:00 – 12:00 óráig; 13:00 – 16:00 óráig

 A szünet utáni első ügyfélfogadási nap:
2023. január 9. (hétfő): 8:00 – 12:00 óráig; 13:00 – 16:00 óráig

Megértésüket köszönjük!
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal
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Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal áramszünet miatt 2022. 
november 02-án (szerda) zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel. 

Megértésüket köszönjük!
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

A Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 
a TOP-1.2.1-16-BS1-2021-00014 azonosítószámú, 

„Kulturális-, ökoturisztikai- és örökségi helyszínek fej- 
lesztése Szabadkígyóson” című projekt. A komplex  
beruházás nemcsak kulturális és ökoturizmus terü- 
letén hozhat minőségi fejlődést, hanem a kerékpáros 
turizmus fellendítéséhez is hozzájárul. 

A projekt célja a Szabadkígyósra érkező látogatók 
számának növelése, a turisztikai mutatószámok emel- 
kedése és a szezonalitás hatásainak mérséklése, a te- 
lepülés szolgáltatási kínálatának bővítése, amelyek 
a jelenlegi kínálattal összekötve, a meglévő és az új 
célcsoportot megcélozva önálló szolgáltatásként is 
megállja helyét a turizmus kínálati piacán.

A projekt keretében Szabadkígyóst Újkígyós vá- 
rossal összekötő meglévő nyomvonalon 1500 méter- 
nyi szakaszon a végéhez közeledik új pályaszerke- 
zettel a kerékpárút építése. Szintén folyamatban van  
Szabadkígyós belterületén 2900 méter hosszan 
a meglévő kerékpárút fejlesztése 2 méterre történő 
kiszélesítésével. Szabadkígyós külterületén 220 mé- 
ter hosszan új kerékpárút is épül, a Wenckheim ke- 
rékpárút Szabadkígyóson végződő pontjához a Kas- 
tély utcában csatlakozik, ahol kerékpáros nyom kia- 
lakításával és az érintett útburkolati szakasz felú-
jításával 400 méter hosszúságban kötjük össze 
az Ókígyósi úti főúton haladó kerékpárúttal. 

A Wenkcheim-kastély bejáratánál kialakítottunk 
egy 79 férőhelyes parkolót (77 személygépkocsi és  
két autóbusz részére), melyet Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő, Balogh József szabadkígyósi és 
Botyánszki Pál újkígyósi polgármester urak adtak át.  
A parkolót már birtokba is vették a kastélyba érkező 
látogatók.

A fejlesztések nem állnak meg Szabadkígyóson
A postamúzeum kialakítása is elkezdődött, jelen-

leg az épület felújítása zajlik. Várhatóan néhány hó- 
nap múlva látogathatóvá válik a múzeum és a tanyasi 
életet bemutató udvarára tervezett állatsimogató. 

A fejlesztések nem állnak meg, hiszen ezen pá- 
lyázat keretében a nemrég átadott parkolóban ele-
ktromos autó töltőt telepítünk, településtörténeti  
kiállító terem, istálló és kocsimúzeum, tematikus játszó- 
tér létesül, kerékpáros szerviz- és pihenőpontokat, ma- 
dármegfigyelő helyeket, gazdagon felszerelt, egyedi, 
gyakran tájspecifikus termékekkel ellátott ajándék-
boltot, filmvetítő és információs pontot alakítunk ki,  
látogatóbarát szolgáltatásokkal (kávézó, gyermek-
foglalkoztató, ingyenes WIFI) várjuk majd a kikap- 
csolódni vágyókat.

- gazdagon felszerelt, egyedi, gyakran tájspecifi- 
kus termékekkel ellátott ajándékbolt, filmvetítő és 
információs pont kialakítása

- látogatóbarát szolgáltatások (kávézó, gyermek- 
foglalkoztató, ingyenes WIFI)
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Beszámoló Szabadkígyós Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. szeptember havi döntéseiről
• Helyi önkormányzatok működőképesség megőrzését szolgáló támogatást igényelt a testület

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati támogatására a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi 
XC. törvény 3. melléklet szerinti támogatási előirányzatokra vonatkozóan igényelhető támogatásra 
benyújtotta támogatási igényét.

• Napirenden a költségvetés 
A testület módosította az idei költségvetési rendeletet, és meghallgatta a 2022. évi költségvetés első 
félévi teljesítéséről szóló beszámolót.

• Rendeletet alkottak a képviselők a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának  
szabályozásáról
Rendeletet alkotott a testület az Áchim utcai parkoló üzemeltetésével kapcsolatosan. A rendelet célja 
a Wenckheim kastély körüli közterületek tehermentesítése, a parkolni szándékozók számára meg-
felelő forgási sebesség biztosítása, az idegenforgalmi létesítmények elérhetőségének javítása fizető 
várakozóhelyek kijelölésével és használatuk szabályozásával.

• Döntöttek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő  
csatlakozásról
A képviselő-testület úgy döntött, hogy Szabadkígyós Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához. A képviselő-
testület fenti rendelkezése szerint a 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet előkészítésekor  
a beérkezett igények alapján a támogatás alapjául szolgáló összeget 2023. évi költségvetéséből bizto- 
sítja. Továbbá felkérte a Polgármestert az önkormányzati csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázat  
meghirdetésére.

• Szakmai Programot vizsgáltak felül és SZMSZ-t módosítottak
Felülvizsgálta a testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ tanyagondnoki szolgálata, házi segítség- 
nyújtása és étkeztetése Szakmai Programjait és módosította a SZAK Szervezeti és Működési Szabály-
zatát.

• Döntöttek a képviselők étkezési térítési díj emeléséről
Szabadkígyós Község Önkormányzata a szociális étkezés biztosításáról szóló 2020. november 30. nap-
ján kelt KUKE Vendéglátó Kft-vel kötött megállapodását módosította, és az abban valamint a megálla- 
podás kiegészítésében szereplő díjakat az alábbiak szerint módosította: 
Az időskorúak teljes napi ellátása (napi egyszeri melegétkezés biztosításával) 2022. október 1. napjától:

- normál menü biztosításával 1008 Ft + 27 % áfa
- diétás menü biztosításával 1098 Ft + 27 % áfa.

• Döntés született a „Szabadkígyósért” Közalapítvány kuratóriumi tisztújításáról
Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nyemcsok Pálné, a „Szabadkígyósért” 
Közalapítvány kuratóriuma elnökének, Tábor Istvánné, Baji Lászlóné, Kiszely Ágnes és Lipták Tibor 
a „Szabadkígyósért” Közalapítvány kuratóriuma tagjainak lemondását 2022. szeptember 22-i hatállyal  
elfogadta.
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A kuratóriuma tagjának javasolta a testület megválasztani: Lánczi Ildikót, Pelyhe-Nagy Zsuzsannát, 
Süle Katalint, Tóth Violetta Zsuzsannát és Mórocz Sándort, kuratóriuma elnökének Pelyhe-Nagy Zsu-
zsannát javasolta.
Jóváhagyták a képviselők a „SZABADKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány Alapító Okirat módosítását is.

• Rendeletet módosítottak a képviselők
Módosította a képviselő-testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának 23/2000. (X. 17.) számú 

„SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGÉRT” díj alapításáról szóló rendeletét.

• Kitüntető díj adományozásáról született döntés
Zárt ülésen döntöttek a képviselők arról, idén kiknek adományozzák a „SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGÉRT” 
díjat. Az elismerést a kitüntetettek október 24-én vették át.

• Intézkedési tervet fogadott el a testület
Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az energiaárak nagy- 
mértékű emelkedése miatti következmények enyhítése, valamint az energiahatékonyság növelése 
érdekében intézkedési tervet hoz létre. Az intézkedési terv egyaránt vonatkozik a közintézményekre, 
az önkormányzat tulajdonában álló, közfeladat illetve gazdasági feladat ellátását szolgáló épületekre 
és az önkormányzat használatában lévő épületekre. 

Szabadkígyós Község Önkormányzatának helyi rendeletei a Nemzeti Jogszabálytár oldalán  
(https://njt.hu/) évszám, sorszám, témakör szerint kereshetők, és megtekinthetők. 

Szabadkígyós Község Önkormányzata a Magyar 
Falu Program „Elhagyott ingatlan közcélra történő 
megvásárlása” elnevezésű felhívásának köszönhe- 
tően 5.000.000 forintot nyert, mely összegből a Dózsa  
György utca 6. szám alatti ingatlant vásárolta meg. 
A területet egy vállalkozó közreműködésével kitakarí- 
tottuk, az ott lévő romos lakóépületet lebontottuk,  

Támogatás elhagyott ingatlan hasznosítására
majd tereprendezés után 200 darab császárfával be- 
ültettük. 

Köszönjük Magyarország Kormányának a támo-
gatást. 

Zatykó Katalin jegyző
Szabadkígyós Község Önkormányzata
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A Szociális Alapszolgáltatási Központ alaptevé- 
kenységei az egyes szociális alapszolgáltatások egy- 
másra épülésével, mint házi segítségnyújtás,- szoci- 
ális étkeztetés, valamint a szociális alapszolgáltatási 
központ keretein belül működő önálló, gyermekjóléti 
szolgáltatás működik.

2022. év őszétől bővült a szolgáltatásunk, az ön-
állóan működő Tanyagondnoki szolgáltatási tevékeny- 
ség működésével.

A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos hely- 
zetű, szolgáltatáshiányos egyéb külterületi lakott hely,  
Szabadkígyós egyes településrész esélyegyenlő- 
ségének növelése, az ott élők életfeltételeinek 
javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és 
a szociálisalapellátások kiépítésének elősegítése, 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
Tájékoztatás

szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, 
valamint a jobb életminőség elérése. 

A tanyagondnoki szolgáltatás segítségével megva- 
lósulhat Szabadkígyós Önkormányzatának azon célja,  
hogy a Major és a környező településrészeken élők, 

- Apáti, Cseretelepi, Makkoshát és Máv tanyák, Tan- 
gazdaság, Kétvasútköze külterületként, és Kastély 
Major egyéb belterületi lakott helyként -ne szen- 
vedjenek hátrányt az ellátásokban. Minden alapellá- 
tás napi szinten elérhető legyen számukra. Ilyen pél- 
dául az egészségügyi ellátás, vagy a közösségi életbe 
való becsatlakozás.

A tanyagondnoki szolgálat az önkormányzat saját 
rendelete, az1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 39. § (1)-
(3) bekezdés, valamint a helyi szükségletek alapján.

Magyarország Kormánya eltökélt a magyar vidék 
fejlesztése és fejlődése mellett, ezért 2018-ban meg- 
hirdette a Magyar Falu Programot, ami egy olyan lehe- 
tőség, mellyel az 5000 fő lakosságszám alatti tele- 
pülések élhetnek. A program célja a kis lélekszámú 
települések infrastrukturális fejlesztése és szolgál-
tatási lehetőségeinek bővítése. 

A pályázatnak köszönhetően Szabadkígyós Köz- 
ség Önkormányzata a Tanya- és Falugondnoki buszok  
beszerzése alprogramban 14.999.998 forint támo- 

Munkába állt a pályázaton nyert 
tanyagondnoki busz

gatást nyert, melyből egy Renault típusú, 9 személyes  
autóbusz vásároltunk a Szociális Alapszolgáltatási 
Központ tanyagondnoki szolgálatához. A tanyagond-
noki szolgálat a működési engedély birtokában 2022.  
október 1. napjával megkezdte a működését. 

Köszönjük Magyarország Kormányának a támo- 
gatást! 

Zatykó Katalin jegyző
Szabadkígyós Község Önkormányzata
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A szolgáltatás során az önkormányzat rendeleté-
ben a falugondnoki szolgáltatás számára meghatáro-
zott közvetlen, személyes szolgáltatások közül alap- 
feladatnak minősül

a) a közreműködés
- az étkeztetésben,
- a házi segítségnyújtásban,
- a közösségi és szociális információk szolgál- 

tatásában;

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biz- 
tosítása, így

- a háziorvosi rendelésre szállítás,
- az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
- a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segéd- 

eszközökhöz való hozzájutás biztosítása;

c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállí- 
tása, így

- az óvodába, iskolába szállítás,
- az egyéb gyermekszállítás.

A tanyagondnoki szolgáltatás számára meghatáro-
zott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegé- 
szítő feladatnak minősülnek a lakossági szolgálta- 
tások, így

- a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős 
tevékenységek szervezése, segítése,

- az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, 
lakossági igények továbbítása,

- az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) be- 
kezdés a) pontjában meghatározottakon kívüli 

egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgál-
tatások biztosításában való közreműködés.

A szolgáltatás során tanyagondnoki szolgáltatás 
számára meghatározott, az önkormányzati feladatok 
megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül

- az ételszállítás önkormányzati intézménybe,
- az önkormányzati információk közvetítése a la- 

kosság részére,
- a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kap- 

csolatos teendők ellátása.

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

Tanyagondnokunk Andrási Tünde, elérhetősé- 
ge hétfőtől - péntekig 7 óra 30-tól 15 óra 30 percig 
a 06 70 / 333-5877 telefonszámon.

A tanyagondnoki szolgáltatásról felvilágosítást 
bővebben intézményünkben is kérhet.

Tanyagondnokunk bemutatkozására és a szolgálat 
ismertetésére egy fórum keretében lesz lehetőség, 
melyre Tisztelettel meghívjuk

2022. NOVEMBER 09-én 09 órára
Szabadkígyós Község Önkormányzat

Tanácstermébe.

Süliné Forró Zsuzsanna
Szociális Alapszolgáltatási Központ

Intézményvezető

5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7. 
Tel.: 06/66/247-580  

Email.: szak@oroscom.hu

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap kere- 
tében „civil közösségi tevékenységek és feltéte-
leinek támogatása” (2021.) pályázat (FCA-KP-1- 
2021/1-001262) keretein belül a Szabadkígyósi Pol-
gárőr Egyesületnek lehetősége nyílt megvásárolni 
új irodáját a Szabadkígyós József Attila u. 1/1. alatt 

Új helyen 
a Szabadkígyósi Polgárőr Egyesület irodája

a Fecskeháznál. A pályázatban elnyert 6.000.000 Ft  
támogatásnak köszönhetően új, kulturált helyen le- 
hetnek a polgárőrök, illetve rendezett helyen tudunk 
fogadóórákat tartani a lakosság részére.

Balogh András 
Szabadkígyósi Polgárőr Egyesület elnöke
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Szabadkígyós község képviselő-testülete a 2000. 
évben – most 22 éve – a 23/2000. számú rende-
letében kitüntetés létrehozásáról döntött azon sze-
mélyek részére, akik huzamosabb ideje kiemelkedő 
tevékenységet folytattak vagy folytatnak a település 
közösségei érdekében. A jelöltek közül a kitüntetett 
vagy kitüntetettek kiválasztásáról minden esetben 
a képviselő-testület dönt. 

A testület az idén Tábor Istvánné kitüntetésére tett  
javaslatot:

Az 1970-ben évben került Szabadkígyósra a Me- 
zőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképzőbe 
fiatal élelmiszeripari mérnökként. Generációkat ta- 
nított kémiára, majd a sütő tanműhely vezetője, ezt 
követően műszaki igazgatóhelyettes lett. 2002-ben 
a Kétegyházi Középiskola igazgatóhelyettese, majd 
2011-ig az iskola igazgatója volt. A rendszerváltás után  
1990-től két cikluson át 1998-ig önkormányzati kép- 

„SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGÉRT”
viselőként tevékenykedett. A helyi kábeltelevízió 
létrehozásának lelkes támogatója, szervezője, részt- 
vevője volt. Hét éven át készített riportokat a falu 
közéletének résztvevőivel. Tudósított a falu minden 
fontos eseményén, az ő közvetítései jelentettek ez- 
időtájt hiteles tájékoztatást a kábeltelevízió nézői szá- 
mára. 

Tábor Istvánné, kedves Ibolya, a képviselő-testület 
nevében köszönöm a munkáját!

A testület Gyebnár Károly kitüntetésére is tett 
javaslatot:

Gyebnár Károly - ő a falu Karcsija – 2000 óta a ka- 
meramanja a mi kábel-televíziónknak. Az, hogy őt 
így nevezzük, az a közvetlen, szerény modorának kö- 
szönhető, és azt is jelenti, hogy befogadták és elisme- 

rik őt az emberek. Egyaránt otthon van a hálózatépítő,  
a műsorszerkesztő munkában. És soha nem marad le  
egyetlen fontos eseményünk rögzítéséről sem. Több 
mint két évtizede ő a mi történelmünk krónikása, 
és ha valaki majdan a 3. évtized elejének történetét 
akarja kutatni, az fontos kútfőre talál Gyebnár Károlynál.

Kedves Karcsi – engedd meg ezt a bizalmaskodást 
nekem, gratulálok és köszönöm!

Balogh József
polgármester
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ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETÉS:

Plavecz Olivér Gyula, született: 2022. szeptember 8. napján,  
édesanyja: Csík Julianna, édesapja: Plavecz Zsolt.

Hován Benett, született: 2022. szeptember 09. napján,  
édesanyja: Hován Elizabet, édesapja Hován Benjámin János.

Susánszki Hunor, született: 2022. szeptember 14. napján,  
édesanyja: Susánszkiné Falusi Zsanett, édesapja Susánszki Tibor.

Juhász Botond, született: 2022. szeptember 18. napján,  
édesanyja: Juhászné Grim Anita, édesapja Juhász András.

Mucsi Elizabet, született: 2022. október 05. napján,  
édesanyja: Mucsi Zoltán Csabáné, édesapja Mucsi Zoltán Csaba.

HALÁLESET: 
Ragályi Pál volt szabadkígyósi lakos  

(született: Gyula, 1956. május 25.) elhunyt 2022. szeptember 15. napján, Békéscsabán. 
Galisz János volt szabadkígyósi lakos  

(született: Gyula, 1968. február 26.) elhunyt 2022. szeptember 21. napján, Szabadkígyóson. 
Gyucha Györgyné Gyaraki Ilona volt szabadkígyósi lakos  

(született: Újkígyós, 1949.01.14.) elhunyt 2022. október 2. napján, Gyulán.

“Az évek elröppennek, akár a pillanat.  
Ugyanakkor egyes pillanatok évekig tartanak.”

Szabadkígyóson, 2022. szeptember 23.-án  
ünnepelte 50. házassági évfordulóját  

Süli Bertalan és neje Elekes Margit.
Szeretettel gratulálunk nekik!



2022. évi november havi hulladékgyűjtési naptár
2022. kommunális hulladék zöld hulladék szállítás szelektív 

/minden hó második péntekén/

44. hét október 31. / november 02.

45. hét november 07. / november 09. november 11.

46. hét november 14. / november 16. november 17.

47. hét november 21. / november 23.

48. hét november 28./ november 30.

GYULAI HULLADÉKUDVAR ÜNNEPI NYITVATARTÁSI RENDJEÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gyulai hulladékudvar 2022. október 15-én (szombaton) és  
2022. október 29-én (szombaton) 8:00 – 18: 00 óráig tart nyitva.

A gyűjtőudvar 2022. október 30-án (vasárnap), október 31-én (hétfőn) és  
november 1-jén (kedden) ZÁRVA tart.

2022. november 2-án (szerdán) a hulladékudvar - a megszokott nyitva tartási rend szerint  
7:00 – 16:00 óráig - tart nyitva.

Megértésüket köszönjük!
DAREH BÁZIS 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Áramszünet

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. értesíti az ügyfeleit, hogy szolgáltatásuk javítása érdeké-
ben hálózati munkákat végez október és november hónapban, emiatt áramszünetek várhatók. 
A szolgáltatás szüneteltetéséről valamennyi ügyfelet levélben (akinél erre mód van, emailben 
is) értesítettek. A tervezett áramszünetekről Szabadkígyós Község honlapján (https://sza-
badkigyos.hu/ ), közösségi oldalán (https://www.facebook.com/szabadkigyos), az MVM 
honlapján (https://www.mvmnext.hu/aram/pages/online/aramszunet.jsf?id=1300480), 
valamint a polgármesteri hivatal faliújságjára kihelyezett tájékoztatókból informálódhatnak.

Tájékoztatja a szolgáltató az ügyfeleket, hogy áramfejlesztő berendezést az MVM Démász Áram- 
hálózati Kft. nem tud biztosítani. Ha az ügyfél a tervezett áramszünet ideje alatt aggregátort fog 
használni, azt legkevesebb 5 nappal az áramszünetet megelőzően kell bejelenteni a hozzaferesi.
iroda@mvmdemaszhalozat.hu e-mail címen. Saját tulajdonú vagy bérelt aggregátor használata 
kizárólag az MVM Démász Áramhálózati Kft-től előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján 
történhet.

A szünetelésből eredő következményekért az MVM Démász Áramhálózati Kft. felelősséget 
nem vállal.


