
kerékpárút Szabadkígyóson végződő pontjához- 
a Kastély utcában csatlakozik, ahol kerékpáros 
nyom kialakításával és az érintett útburkolati sza- 
kasz felújításával 400 méter hosszúságban kötjük 
össze az Ókígyósi úti főúton haladó kerékpárúttal. 
A Wenkcheim-kastély bejáratánál kialakítottunk  
egy 78 férőhelyes parkolót, melyet Herczeg Tamás  
országgyűlési képviselő, Balogh József szabadkí- 
gyósi és Botyánszki Pál újkígyósi polgármester urak  
adtak át.

A postamúzeum kialakítása is elkezdődött, je- 
lenleg az épület felújítása zajlik. Várhatóan néhány 
hónap múlva látogathatóvá válik a múzeum és a ta- 
nyasi életet bemutató udvarára tervezett állatsimo- 
gató. 

A fejlesztések nem állnak meg, hiszen ezen pályá- 
zat keretében a nemrég átadott parkolóban elektro-
mos autó töltőt telepítünk, településtörténeti kiállító 
terem, istálló és kocsimúzeum, tematikus játszótér 
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.

Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

INGYENES 2022. Szeptember

A Széchenyi 2020 program keretében valósul  
meg a TOP-1.2.1-16-BS1-2021-00014 azonosító- 
számú, „Kulturális-, ökoturisztikai- és örökségi hely- 
színek fejlesztése Szabadkígyóson” című projekt. 
A komplex beruházás nemcsak kulturális és ökotu- 
rizmus területén hozhat minőségi fejlődést, hanem 
a kerékpáros turizmus fellendítéséhez is hozzájárul. 

A projekt célja a Szabadkígyósra érkező látoga- 
tók számának növekedése, a turisztikai mutatószá- 
mok emelkedése és a szezonalitás hatásainak mér- 

séklése, a település szolgáltatási kínálatának bővíté- 
se, amelyek a jelenlegi kínálattal összekötve, a meg- 
lévő és az új célcsoportot megcélozva önálló szol-
gáltatásként is megállja helyét a turizmus kínálati 
piacán.

A projekt keretében Szabadkígyóst Újkígyós vá- 
rossal összekötő meglévő nyomvonalon 1500 méter- 
nyi szakaszon már elkezdődött új pályaszerkezet- 
tel a kerékpárút építése. Szintén folyamatban van 
Szabadkígyós belterületén 2900 méter hosszan a  
meglévő kerékpárút fejlesztése 2 méterre történő 
kiszélesítésével. Szabadkígyós külterületén 220 
méter hosszan új kerékpárút is épül, a Wenckheim 

Komplex turisztikai célú fejlesztés  
valósul meg Szabadkígyóson
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TISZTELT SZABADKÍGYÓSI LAKOSSÁG! 

Az alábbi örömhírt van szerencsém Önökkel 
megosztani! 

Szabadkígyós Község Önkormányzata a Magyar 
Falu Program keretében 2022. évben meghirdetett 
pályázati kiírások közül az alábbiakban nyújtott be 
pályázati kérelmet, és részesült pozitív elbírálásban: 

1. MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszer-
zése Szabadkígyóson elnevezésű pályázaton elnyert 
támogatás összege: 3.000.006 Ft, amely összegből 
a település közterületeinek gondozásához szükséges 
kisgépek vásárlása már meg is történt. 

2. MFP-ÖTIF/2022. Önkormányzati temetők 
infrastrukturális fejlesztése 2022. kiírás keretében 
a temetőnkben lévő Farkas Kriptát, mint a település 

Beszámoló a 2022. évben a Magyar Falu Program 
keretében megnyert pályázatokról 

régi ravatalozóját fogjuk szigetelni, némiképp fel- 
újítani. Az elnyert támogatási összeg: 4.724.945 Ft. 

3. MFP-BJA/2022. Önkormányzati járdaépítés/
felújítás támogatása kiírás keretében nyert összeget 
pedig 3 utcánkban (Vörösmarty utca eleje, Iskola utca  
eleje és a Széchenyi utca eleje) kívánjuk felhasználni  
összesen 308 m2-nyi területen, az elnyert támogatás  
pedig 3.006.145 Ft összértékben. 

4. MFP-UHK/2022. Út, híd, kerékpárforgalmi 
létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása 
kiírás keretében pedig a Magtár utca kap szilárd asz- 
faltburkolatot, felújítás keretében, 15.029.144 Ft 
értékben.

5. MFP-ÖTIK/2022. Önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlanok fejlesztése kiírás keretében nyert 
12.450.643 Ft összegből pedig a Polgármesteri Hivatal  
udvarán szeretnénk egy 36 m2-es tárolót építeni a hi- 
vatali járművek elhelyezése érdekében.  

Köszönjük a Magyar Kormány támogatását! 

Köszönjük a Magyar Falu Program által nyújtott 
fejlesztési lehetőségeket! 

Zatykó Katalin  
jegyző 

Augusztus 19-én, az ünnep előestéjén a Szent  
Anna kápolna előtt egy kellemes koncerttel vártuk 
az érdeklődőket. Hajtmann Ildikó és Szák Kocsis 
Péter előadásában a nagy generációk nagy dalaira 
sokan voltak kíváncsiak. A zenei élmények után a  
vendégeknek koktélokkal kedveskedtünk a meleg 
nyári éjszakában. 

Augusztus 20-án államalapító Szent Istvánra a pi-
actéren emlékeztünk.  Ezen a napon kellő figyelmet 
kapott az új kenyér is: kora reggel megérkezett 300 
db cipó, amelyeket Szujó Antal atya ünnepélyesen  
megszentelt. A vendégek szívesen fogadták az aján- 
dékba kapott szentelt cipót. A kenyér megszente- 
lése után Pelyhéné Lipták Gabriella ünnepi köszön- 
tője következett. Sajnos az időjárás miatt az erre 

Így ünnepeltünk augusztus 20-án



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

3

a napra tervezett színes programokat le kellett 
mondanunk, a főzőcsapatok kedvét azonban nem 
vette el a csepergő eső, hiszen a polgárőrök, Krucsai 
János és családja és a Szabadkígyósi SZSC lelkes 
csapata finom ételeket főzött, melyek jutalmául  
egy-egy ajándékcsomagot vehettek át. 

Ezen a napon ünnepelte megalapításának 25 
éves évfordulójáta Szabakígyósért Közalapítvány. 
A kuratórium tagjai: Nyemcsok Pálné, Tábor Ist-
vánné, Süle Katalin, Kiszely Ágnes, Mórocz Sándor,  
Baji Lászlóné emléklapot vehettek át ebből az alka-
lomból. Az alapítványt a Gyulai Harruckern Közokta- 

HÍREK A BÖLCSŐDÉBŐL

A bölcsődében a tavalyi felújítás eredményeként 
két optimálisan berendezett csoportszobában várjuk 
a hat hónapot betöltött apróságokat. Bölcsődei szol-
gáltatást minden olyan szülő kérhet gyermekének, 
aki munkaviszonnyal rendelkezik, vagy a család szo- 
ciális helyzete indokolttá teszi ezt. Jelenleg még mind- 
két csoport rendelkezik szabad kapacitással. 

HÍREK AZ ÓVODÁBÓL

Az óvodában szeptember 1-vel 54 óvodás 3 cso- 
portban kezdte meg a nevelési évet. A tiszta profilú 
kis, középső és nagycsoportos óvodások képzett 
óvodapedagógusok, dajkák és pedagógiai asszisz- 
tens irányításával töltik napjaikat az óvodában. A szé- 
pen rendezett udvar, a kényelmes és jól felszerelt  
csoportszobák megfelelő hátteret nyújtanak a min- 
dennapi gondozó, nevelő munkához. Igény szerint  
a gyermekek 7 órától 17 óráig tartózkodhatnak az óvo- 
dában. 

HÍREK AZ ISKOLÁBÓL

A helyi általános iskolában is becsengettek szep-
tember 1-én. A nyolc évfolyamon nyolc osztályban 
112 tanuló kezdte meg a tanévet. 14 kisdiákot 
fogadtunk ünnepélyesen a Szabadkígyósi diákok 
közösségének első osztályába. 

Büszkék vagyunk arra, hogy iskolánkban teljes 
a szakos ellátottság, minden gyermekkel foglalkozó 
pedagógus, továbbá két pedagógiai asszisztens 

tási Intézmény egy 100 szeletes tortával ajándékozta 
meg, melyet a rendezvény résztvevői között osztot- 
tak szét. Nagy sikere volt a közös vacsorának is, az ön- 
kormányzat saját nevelésű marhát vágott erre az 
alkalomra. Dohar Imre, Pallér Sándor segítségével 
marhapörköltet főzött belőle négy bográcsban. 350 
adag marhapörkölt fogyott ezen az estén. 

Az időjárás sem tudta az ünnepi hangulatot el- 
rontani, sikeres és jó hangulatú estét és délutánt 
töltöttünk együtt. Ezúton is köszönjük mindenki- 
nek, aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez.

A bölcsőde, az óvoda és az iskola hírei
rendelkezik a megfelelő szakképzettséggel. Saját 
gyógypedagógus fejleszti az arra rászoruló gyerme- 
keket. A délutáni felkészülésben a napközis foglal- 
kozásokon szintén pedagógus végzettséggel ren-
delkező kolléga segíti a gyerekeket. 

Naponta 8-16 óráig tartózkodnak a gyermekek 
az iskolában. Évfolyamonként igen magas a tanórák 
száma, ezért igyekszünk kikapcsolódást is biztosítani 
számukra az egész évre megtervezett szabadidős 
programjainkon. 

Már megkezdődött az 5. és a 6. osztályosok úszás- 
oktatása. 10 alkalommal a Békéscsabai Lencsési Álta- 
lános Iskolába járnak gyermekeink Szabó Zoltán test- 
nevelő irányításával. 

Az idén is folytatódik a Gyulai Alapfokú Művészeti 
Iskola együttműködésével a művészeti nevelés. Le- 
hetőség van iskolánkban citerázni, hegedülni és kép- 
zőművészeti tanszakra is járni. Továbbra is folytatódik 
a testnevelés órák keretén belül heti két órán a nép- 
táncoktatás, ezentúl a tehetségesek még a művészeti 
iskola keretén belül is táncolhatnak. 

A Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából báb- 
szakkör indul az iskolánkban Szabóné Martinecz 
Melinda vezetésével és a Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház vezetőjének, Lenkefi Zoltánnak a men- 
torálásával. A felső tagozaton folytatódnak a Nem- 
zeti Művelődési Intézet szakkörei (mézeskalácssütés, 
hímzés, gyöngyfűzés, quilling).  

Folytatás az 4. oldalon.
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Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyar- 
ország teljes népességére és az összes lakására 
kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és 
részletes képet ad a népesség számáról, demográ- 
fiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázott- 
ságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és 
vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. 
A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. tör- 
vény írja elő, eredményei mindannyiunk minden- 
napjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági 
döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések  
alapjául szolgálnak.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden ma- 
gyarországi lakcímre szeptember utolsó napjaiban  
postai felkérőlevelet küld. Ez nem névre szólóan 
érkezik a postaládába, a címzésben csak a ház címe 
szerepel. Annak érdekében, hogy a felkérőlevél 
minden háztartásba eljusson, kérjük, még a nép- 
számlálás előtt mindenki gondoskodjon arról,  
hogy háza falán, a kerítésén látható legyen a ház- 
szám, hiszen ezzel megkönnyítik a felkérőleveleket  
kézbesítők munkáját. Nagyon fontos, hogy a felkérő- 
levelet mindenki őrizze meg! A levélben a népszám- 
lálásról szóló hasznos információk mellett egy  
12 jegyű belépési kód is található, aminek segítsé- 
gével minden háztartás önállóan, inteneten keresz-
tül ki tudja tölteni a népszámlálási kérdőíveket 
a népszámlálás honlapján (nepszamlalas2022.hu). 

Kérdőívet kell kitölteni
• mindenkiről, aki Magyarországon él,
• azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál 

rövidebb ideig külföldön tartózkodnak,
• a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 

hónapja Magyarországon tartózkodnak.
A népszámlálás során a lakáskörülményekről is 

nyilatkozunk. Az ország területén minden

NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022:  
FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!

• lakás,
• lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
• közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intéz-

mény összeírása megtörténik.
(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdo- 

nunkban álló, de adott esetben nem lakott, üresen 
álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett 
felkérőlevél alapján.)

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és 
annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a la- 
kásban laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. október 
1-jén fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.

A népszámlálási kérdőívet önállóan, az inter-
neten október 1. és 16. között lehet kitölteni, egy, 
erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felü- 
leten keresztül, amelybe a felkérőlevélben sze- 
replő egyedi, 12 jegyű kóddal lehet belépni. Mind- 
azok, akik október 16-ig online kitöltik a népszám-
lálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek 
részt, amelynek keretében az online kitöltési 
időszak alatt naponta 5 db, egyenként 100 000 
forint értékű ajándékutalványt sorsol ki a KSH 
a kitöltők között. Fontos, hogy a kitöltés végez-
tével kapott, a kitöltést igazoló kódot mindenki  
őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy valóban 
megtörtént az online válaszadás, ki lettek töltve 
a kérdőívek. Azokat a háztartásokat, amelyek 
október 16-ig nem élnek az online kitöltés lehe- 
tőségével, október 17. és november 20. között 
számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten rögzí- 
tika válaszaikat. Akik pedig sem online, sem szám- 
lálóbiztos által nem teljesítik november 20-ig 
az adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 
21. és 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve 
tehetnek ennek eleget. 

Feleljünk, egymásért!

Programtervünkben természetesen szerepelnek 
a nemzeti ünnepekre történő megemlékezés, és 
a hagyományos közösségi programjainkra is nagy  
hangsúlyt fektetünk. (Zárd a napot futással, egészég-
védelmi hónap, szavalóversenyek, családi nap, stb). 

A legnagyobbak, a nyolcadikosok készülnek a pá- 
lyaválasztásra, több olyan rendezvény is segíti őket,  
amely közelebb hozza a szakmákat, a tanulási 
lehetőségeket. Igyekszünk hatékony segítséget 
nyújtani tanulóinknak és szüleiknek a pályaválasz-
tásban. 
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Október 1-jén indul a népszámlálás, hazánk legnagyobb, 
mindenkire kiterjedő statisztikai adatgyűjtése!

Keresse a kitöltéssel kapcsolatos információkat tartalmazó 
postai levelet 2022. szeptember 26-tól a postaládájában!

A kérdőív kitöltése közös érdekünk, és minden 
Magyarországon élő ember számára kötelező!

Töltse ki egyszerűen, interneten a kérdőívet  
október 1. és 16. között a nepszamlalas2022.hu oldalon, 
és nyerjen 100.000 Ft-os ajándékutalványt!

További információt a 

nepszamlalas2022.hu 

oldalon talál.

06 80 080 143 kapcsolat@nepszamlalas2022.hu
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Beszámoló Szabadkígyós Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. június havi döntéseiről
• Beszámolókat hallgattak meg a képviselők

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az Általános Művelődési Központ előző évi munkájáról, 
valamint az önkormányzat 2021. évi kintlévőségeiről és adóbevételeiről szóló beszámolót.

• Módosult a Településszerkezeti Terv
Szabadkígyós Község Képviselő-testülete módosította a 44/2005.(IV.25.) Kt. határozattal elfogadott 
Településszerkezeti Terv tervlapjait.

• Árajánlatokat értékeltek
Aszfaltozási és járdaépítési munkák vonatkozásában beérkezett árajánlatokat értékeltek a képviselők.
Az ajánlatok közül a Fischer Trade 2011 Kft árajánlatát fogadták el, ez alapján a Magtár út, valamint 
a Vörösmarty utca, a Széchenyi utca és az Iskola utca egy-egy szakasza újul meg.

• Módosították a nyugdíjasház bérbevételének közérdekű kötelezettségvállalása címén fizetendő 
díjat
Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező (Szabadkígyós, Ma-
jor 4.) Nyugdíjasház bérbevételének közérdekű kötelezettségvállalás címén ( Ptk. 593. §-tól az 596. 
§-ig) fizetendő díjat 1.200.000,-Ft azaz Egymillió-kétszázezer forint, két fő esetén 800.000,- Ft/fő azaz 
Nyolcszázezer forint/főben határozta meg.

• Döntött a testület pályázat benyújtásáról szociális célú tüzelőanyag támogatásra 
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támoga- 
tásáról szóló pályázati kiírás alapján az önkormányzat benyújtotta támogatási igényét 630 mázsa bar-
nakőszénre. 

• Meghatározták az inkubátorház bérbeadási eljárásának szabályait
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő testülete úgy döntött, hogy a Szabadkígyós Község Pol-
gármesteri Hivatal által üzemeltetett inkubátorház és raktárépület vonatkozásában a Polgármesteri 
Hivatal részéről az inkubátorházat bérlő vállalkozások kiválasztása megkülönböztetés mentes, nyílt és 
átlátható kiválasztási eljárásban fog történni a pályázati felhívás alapján. 

• Rendeletet alkotott, rendeleteket módosított a testület
A képviselő-testület megalkotta a házasságkötések létesítése, valamint családi események engedély-
ezésének szabályairól és a többletszolgáltatások ellentételezéséért fizetendő díjakról szóló 10/2022. 
(VII.29) önkormányzati rendeletét, módosítottaa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.), 
valamint a szociális alapszolgáltatások igénybevételéről és a térítési díjakról szóló 13/2019. (XI.29.) 
önkormányzati rendeletét

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

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulója

1. Szabadkígyós Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel (EMET) együttműködve kiírja a 2023. évre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára 
a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan. (“A” TÍPUSÚ 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS).

2. Szabadkígyós Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel (EMET) együttműködve kiírja a 2023. évre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 
kívánó fiatalok számára (“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS).

Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER-Bursa rendszer) az alábbi 
linken érhető el:

Pályázói felület: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázatról a https://kormany.hu/ ésaz https://emet.gov.hu/bursa-hungarica-programrol/ 
oldalakon tájékozódhat.

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. 

A Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal postacíme:
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.

A pályázat elektronikus rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának 
határideje: 2022. november 3.

Tisztelettel:
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

2022. szeptember 1 napjával változott az 1990.  
évi C. törvény, amely alapján az egyszerűsített ipar- 
űzési adóalap megállapítására való jogosultsága  
törvény erejénél fogva megszűnt. 

2022. szeptember 1. napjától tehát csak egyéni 
vállalkozó választhatja a KATA adózási módot.

Az a vállalkozó, aki továbbra is a KATA adózást  
választja, legkésőbb 2022. október 15-ig köteles azt  

Tájékoztató felhívása KATA adózás változásáról  
Bejelentési Kötelezettség

bejelentenia helyi önkormányzat adóhatóságánál, 
a tételes KATA adózás újbóli választásának meg-
jelölésével.

A bejelentés kizárólag ügyfélkapun keresztül tehe- 
tő meg.

Kérem a Tisztelt Adózóinkat, hogya határidő be- 
tartásár a legyenek fokozottan figyelemmel! 

Szabadkígyós Község Önkormányzat Helyi Adóhatósága
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Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszol-
gálatot az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítvány, akik egy pszichiátriai kórházban, in-
tézetben szenvedtek sérelmet: egészségkárosodást, 
megaláztatást, igazságtalan kényszerkezeléseket 
vagy akár egy szeretett családtag elvesztését.

Az elmúlt 25 év során az alapítványt több ezren 
keresték fel ilyen panaszokkal, így szinte nincs olyan 
pszichiátriai jogsértési eset, amelyben ne tudnák, 
mi a teendő. Jogsértés esetén kivizsgálásokat indí- 
tanak, és eljárnak a megfelelő hatóságoknál.

Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai ke- 
zelések miatt elveszti egy szerettét, gyakran magára 
marad a gyásszal és a veszteséggel, pedig felelősség- 
re vonással elejét vehetjük, hogy másokkal is meg- 
történhessenek hasonló esetek. A pszichiátriákon  
átélt traumák, lekötözések, kényszerkezelések szin- 
tén életre szóló megrázkódtatást okozhatnak, mely 
esetekben sokszor ugyanígy kiharcolható az igaz- 
ságszolgáltatás. A jogvédőknek számtalan esetben 
sikerült már elérniük, hogy az elkövetőt elmarasztal- 
ják, illetve hogy a károsult kártérítést kapjon.

JOGSEGÉLY 
PSZICHIÁTRIAI JOGSÉRTÉSEK ESETÉN

Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szer- 
vezet, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
(CCHR) hazai csoportjaként működik. Magyarország- 
on is sok még a teendő, hiszen hazánkban is hasz- 
nálnak még elektrosokkot, szállítanak kényszerrel 
a pszichiátriára embereket – a megalázó bánásmód-
dal, az emberi jogok elhanyagolásával kapcsolatban  
az Alapvető Jogok Biztos a (Ombudsman) is számos al-
kalommal felemelte már a szavát a hazai pszichiátriák 
kapcsán. Mindezek még ma is rendszeresen sértik 
a pszichiátriai kezeltek emberi jogait, ezért nagy 
szükség van egy olyan jogsegélyszolgálatra, amely 
kifejezetten az ilyen sérelmek esetén nyújt segítséget.

Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenve-
dett a pszichiátrián, kérje az alapítvány segítségét!

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítvány

+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 
(minden hétköznap 9.30–17 óráig)
panasz@cchr.hu info@cchr.hu
www.emberijogok.hu

Tájékoztatás rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság feltételeinek 

átmeneti változásáról
A Kormány a veszélyhelyzet ideje alatta rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultság jövedelmi feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről szóló 344/2022. (IX. 9.) 
Korm. rendelete szerint  2022. szeptember 10. napjától:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot meg kell állapítani, ha a gyer- 
meket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj minden- 
kori legkisebb összegének a 180%-át, (2022. évben 51.300 Ft)

-a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza,
-a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
-a nagykorúvá vált gyermek megfelel a feltételeknek;
Az előzőekben felsoroltak alá nem tartozó esetben, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 165%-át nem haladja meg, (2022. évben 47.025 Ft) és az igénylő az ellátásra való 
jogosultság jövedelmi és vagyoni feltételeinek egyébként megfelel.

Amennyiben a fenti feltételeknek megfelel, kérelmet nyújthat be Szabadkígyós Polgármesteri 
Hivatalában, mely kérelemhez jövedelem igazolás csatolása szükséges. Bővebb tájékoztatást 
személyesen, vagy a 66/247-186/17 telefonszámon kérhet.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
„Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek  
elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva”  2. ütem

RRF-6.2.1
A támogatás formája: 100% Vissza nem térítendő támogatás

Ki pályázhat?
1. Aki az ingatlanban (legalább rész) tulajdonnal rendelkezik (2021.08.30-i állapot) 
2. Aki megfelel a jövedelem előírásoknak (nyugdíjas is)   
3. Az ingatlanban tulajdonos személyek 2020.évi 1 főre jutó jövedelme 0.- Ft és 4 850 000.- Ft  

         között volt

Támogatható tevékenységek:
1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer (szaldó 

elszámolással) 
     max. bruttó 2 900 000.- Ft

2. Tetőszerkezetre helyezett, a tervezett fűtési rendszer ellátását célzó napelemes rendszer 
létesítése ( max. 5 kwp ) fűtési rendszer elektrifikálása levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszi-
vattyúval villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere

max. 11 300 000.- Ft

2. ütem 

Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 2022.11.28. 
17:00 órától 2022.12.16. 24:00 óráig 

Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megye 2022.11.28. 17:00 
órától 2022.12.16. 24:00 óráig

 Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs- 
Szatmár-Bereg megye 2022.12.05. 17:00 órától 2022.12.23. 24:00 óráig 

Budapest és Pest megye 2022.12.05. 17:00 órától 2022.12.23. 24:00 óráig

Részletek: https://napelem.palyazat.gov.hu/lakossag/felhivas
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Békéscsabai Járási Hivatal

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 

A TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉD ÜGYFÉLFOGADÁSA SZABADKÍGYÓSON
2022. SZEPTEMBER 1-TŐL MEGSZŰNIK 

Ügyintézés céljából várjuk Önöket az ország bármely kormányablakában, 
illetve a Békés megyében is rendelkezésre álló

Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatokon (Kormányablakbusz). 

A buszok menetrendje az alábbi útvonalon érhető el online:
https://kormanyablak.hu/hu > Mobilizált Kormányablakok > Békés megye

Megértésüket köszönjük!

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETÉS:

Pribojszki Petra, született: 2022. augusztus 03. napján,  
édesanyja: Pribojszkiné Máthé Krisztina, édesapja: Pribojszki Zsolt András

Mihalik Zalán, született: 2022. szeptember 06. napján,  
édesanyja: Mihalik Cintia, édesapja: Mihalik Krisztián

HALÁLESET: 
Hegedűs Sándor János volt szabadkígyósi lakos  

(született: Békéssámson, 1958. október 9.) elhunyt 2022. július 25. napján, Békéscsabán. 
Dohar László volt szabadkígyósi lakos  

(született: Újkígyós) elhunyt 2022. július 22. napján, Szabadkígyóson. 
Kovács Andrásné Csizmadia Ilona volt szabadkígyósi lakos  

(született: Pusztaottlaka) elhunyt 2022. augusztus 24. napján, Békéscsabán. 
Gábor Jánosné Balta Flóra volt szabadkígyósi lakos  

(született: Pusztaottlaka, 1934.július 16.) elhunyt 2022. szeptember 14. napján, Békéscsabán.
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Szabadkígyós Község Képviselő-testülete júliusi 
ülésén rendeletet alkotott, mellyel a házasság-
kötések létesítését, valamint családi események 
engedélyezésének szabályait és a többletszol-
gáltatások ellentételezéséért fizetendő díjakat 
szabályozza. A 10/2022. (VII.29) önkormányzati 
rendelet alapján:

3. Az anyakönyvi és családi  
esemény létesítésének szabályai

3. §

(1) A Polgármesteri Hivatal hivatali munkaidőben 
biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához al-
kalmas hivatali helyiséget, amely Szabadkígyós Község  
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 5712 Szabad- 
kígyós Kossuth tér 7. szám alatt található anyakönyv-
vezetői irodája, házasságkötő terme.

(2) A Polgármesteri Hivatal hivatali munkaidőben 
biztosítja a családi események helyszínéül szolgáló 
hivatali helyiséget, amely a Szabadkígyós Község 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 5712 Sza- 
badkígyós Kossuth tér 7. szám alatt található házas- 
ságkötő terme.

4. §

Az anyakönyvi eseményt úgy kell megszervezni 
és lefolytatni, hogy kifejezze annak méltóságát.

5. §

(1) Munkaidőn túl anyakönyvi eseményt létesíteni, 
vagy családi eseményt lebonyolítani kizárólag pén- 
teki munkanapon 13 órától 18 óráig lehetséges. 

(2) Munkaidőn valamint hivatali helyiségen kívül  
anyakönyvi eseményt létesíteni – az anyakönyvi eljá- 
rásról szóló törvényben maghatározott munkaszüneti 
napok, valamint amennyiben valamelyik munkaszü- 
neti nap pénteki napra esik, az azt követő szombati 
nap kivételével – csak szombati napokon 10 órától 18  
óráig lehet.

(3) Munkaidőn- és hivatali helyiségen kívül csalá- 
di eseményt lebonyolítani – az anyakönyvi eljárásról 
szóló törvényben maghatározott munkaszüneti na-
pok, valamint amennyiben valamelyik munkaszüne- 
ti nap pénteki napra esik, az azt követő szombati nap  
kivételével – csak szombati napokon 10 órától 14 órá- 
ig lehet.

Új rendelet szabályozza a házasságkötéseket
6. §

(1) Hivatali helyiségen kívül anyakönyvi és csalá- 
di esemény lebonyolítása a Polgármesteri Hivatal 
épülete előtt levő Kossuth téren, a szabadkígyósi 
Wenckheim kastély épületében vagy parkjában, va- 
lamint a jegyző által jóváhagyott helyszínen lehet- 
séges. 

(2) Hivatali helyiségen kívül anyakönyvi és csalá- 
di esemény csak munkaidőn kívül létesíthető, kivéve,  
ha rendkívüli körülmény áll fenn. Rendkívüli körül- 
mény különösen a felek valamelyikének mozgáskor- 
látozottsága, közeli halállal fenyegető egészségi álla- 
pota esetén a szociális intézményben vagy lakáson 
lebonyolított anyakönyvi esemény.

(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi és 
családi esemény létesítésénél az anyakönyvvezető 
akkor közreműködik, ha meggyőződött arról, hogy a 
felek által megjelölt külső helyszín alkalmas az anya- 
könyvi esemény ünnepélyes és méltóságteljes lebo- 
nyolítására.

(4) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi és csa- 
ládi esemény engedélyezése során figyelemmel kell 
lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett anyakönyvi 
eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyisé-
gen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

(5) Szabadtéren anyakönyvi és családi esemény 
kizárólag április 1. és szeptember 30. napja közötti 
időben engedélyezhető azzal a feltétellel, hogy ked-
vezőtlen időjárási viszonyok (zápor, zivatar, jégeső, 
szélvihar, 18 Celsius fok alatti, 30 Celsius fok feletti 
hőmérséklet esetén) – az anyakönyvi iratok, illetve 
az anyakönyvvezető védelme érdekében – az anya- 
könyvvezető jogosult a házasságkötés helyszínét 
megváltoztatni.

A rendelet teljes szövege a Nemzeti Jogsza-
bálytár oldalán található. 
(https://or.njt.hu/eli/v01/725581/r/2022/10)



2022. évi IV. negyedéves hulladékgyűjtési naptár

A körzetek részletes utcajegyzéke a www.dareh.hu honlapon található.

2022. kommunális hulladék zöld hulladék szállítás szelektív 
/minden hó második péntekén/

40. hét október 03. / október 05.

41. hét október 10. / október 12. október 13. október 14.

42. hét október 17. / október 19.

43. hét október 24. / október 26. október 27.

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.

49. hét december 05. / december 07. december 9.

50. hét december 12. / december 14. december 15.

51. hét december 19. / december 21. 
/ december 23.

52. hét december 28.

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. október 2022. november 2022. december Nap megnevezése Időpont

3. 14. 5. Hétfő 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.


