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Megérkezett a legidő-
sebb testvér is hozzánk, 
szám szerint a tizenket-
tedik. Lassan jött, mintha 
álmodna közben vagy 
csak eltöprengett az idő 
múlásán, az időn, amely 
fáradhatatlanul pereg, 
mint a hópihék, amikor 
fentről, a láthatatlan ma-
gasból elindulva megér-
keznek és puhán megpi-
hennek a szürke avaron.
Esténként már csak a há-
zak szemei világítanak a 
sötétben, mintha az óri-
ások birodalmában ba-
rangolnánk, akik lustán 
bámulnak ki a csöndes 
utcákra. Elpihennek az 
ablakok, az este megra-
kott kályhák még éppen 
parázslanak, bágyadt 
meleget adva az alvók-
nak.
Hosszú év volt! Öröm 

és csalódás, siker és ku-
darc, szorgos munka és 
megérdemelt pihenés 
tarkította napjainkat. 
Most lezárult valami, 
zárszámadást készítünk, 
elemezzük a hibákat, új 
erőket kutatunk fel, új 
szövetségeket kötünk és 
megyünk tovább fárad-
hatatlanul.
Honnan merítjük az 
erőnket?
Önöktől, Kétegyháza la-
kosaitól, barátainktól, bí-
rálóinktól, de leginkább 
azoktól, akik tenni akar-
nak ezért a kis települé-
sért, hogy el ne vesszen, 
hogy fejlődjön, hogy ott-
honunk legyen.
Az önkormányzati vá-
lasztáson Önök ismét bi-
zalmat szavaztak nekem 
melyet ezúton is megkö-
szönök.

Elkezdtük a munkát. To-
vább haladhatunk együtt 
a fejlődés útján. Kis lépé-
sekkel, de jó irányban.
Terveim között szerepel 
a járdák és utak folya-
matos felújítása, új utak 
és kerékpárút építése, az 
intézmények energetikai 
felújítása, - hogy csök-
kenjenek a működési 
kiadásaink – a szociális 
intézmények felújítása és 
sportfejlesztések megva-
lósítása.
Fontos számomra to-
vábbra is a település bé-
kéjének és nyugalmának 
megőrzése, egymás tisz-
teletben tartása, a nem-
zetiségekkel való együtt-
működés, az idősek, a 
gyermekek, a fogyaték-
kal élők és a szociálisan 
rosszabb helyzetbe ke-
rült személyek segítése.  

Így Karácsony körül ez 
különösen fontos, hogy 
ne érezze magát senki 
magányosnak és elha-
gyatottnak Kétegyházán. 
Forduljunk egymás felé 
szeretettel és megértés-
sel, felejtsük el a koráb-
bi sérelmeket, tudjunk 
megbocsátani, és ha kell, 
akkor segíteni is egymás-
nak. Tiszta szívvel és jó 
lélekkel várjuk együtt a 
Karácsonyt és az Új esz-
tendőt.

Kedves kétegyházi 
Lakosok!

Áldott, békességgel teli 
Karácsonyt és boldog 
újévet kívánok Önöknek, 
Kétegyháza Nagyközség 
Képviselő-testülete ne-
vében.

Kalcsó Istvánné
polgármester

Véget ért az év!

Mindenki karácsonya
A korábbi évek hagyományainak megfelelően december 19. napján,  pénteken 17.00 órai kezdet-
tel szeretettel várjuk Önöket, gyermekeket és kedves családjaikat a Mindenki Karácsonya elnevezésű 
rendezvényünkre a Művelődési Házban. Fellép a Márki Sándor Nemzetiségi Nyugdíjas Klub Énekkara, 
a Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda, a Napsugár Önkormányzati Óvoda, a Márki Sándor 
Általános Iskola, a Kaláris Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Minnie Dance Club, a 
Kétegyházi Románok Kulturális Egyesülete, valamint a Kétegyházi római katolikus 
szentháromság plébánia hittanosai. Jöjjenek el, ünnepeljenek velünk!

Kalcsó Istvánné polgármester
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2014. október 22. napján Kétegy-
háza Nagyközség régi-új képviselő-
testülete ünnepi-alakuló ülést tar-
tott. Az ülés rendhagyó volt abban 
az értelemben, hogy egyszerre vol-
tak jelen a leköszönő és az újonnan 
megválasztott képviselők.
Az ünnepi ülés Október 23-i meg-
emlékezéssel kezdődött, majd 
Bartolák Pálné volt alpolgármester 
vette át településünk legrangosabb 
elismerését, a Kétegyházáért Em-
lékérmet.
Az önkormányzati választások ered-
ményét dr. Szegvári József a Helyi 
Választási Bizottság elnöke ismer-
tette, majd a képviselők Csumpilla 
Csaba, Finna Sándor, Gyebnárné 
Avramucz Hajnalka, Rákócziné 
Tripon Emese, Szelezsán Zsolt, 
Tarján István, valamint Kalcsó Ist-
vánné polgármester tett esküt.

A polgármester munkájának se-
gítésére, illetve helyettesítésére a 
képviselő-testület társadalmi meg-
bízatású alpolgármestert válasz-

tott, Rákócziné Tripon Emese 
személyében. Munkarendje a Pol-
gármesteri Hivatal munkarendjéhez 
igazodik, feladata a pályázatok figye-
lemmel kísérése, illetve a mezőgaz-
dasági jellegű közmunkaprogramok 
szakmai koordinálása.

A képviselő-testület megalakulását 
követően új bizottságok jöttek létre, 
9-9 taggal.
A gazdálkodást és a beszerzéseket 
felügyeli a Pénzügyi és Közbeszer-
zési Bizottság Finna Sándor elnök-
letével, a fejlesztésekért és a sportért 
a Településfejlesztési és Sportbi-
zottság felel, Szelezsán Zsolt elnök-
lése mellett, fontos feladat hárul az 
Ügyrendi, Humán és Társada-
lompolitikai Bizottságra is, melyet 
Csumpilla Csaba vezet majd.

A Bizottságok nem képviselő tagjai:

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság:
- Bartolák Pálné
- Dehelán Szilvia

- Krisán Györgyné
- Szántóné Csóka Valéria

Településfejlesztési és Sport Bizottság:
- Diláné Szántó Anna
- Putárik Emil
- Kerepesi Zoltán
- Gulyásné Gubis Ildikó

Ügyrendi, Humán és Társadalompolitikai 
Bizottság
- Fekete Gabriella
- Rubás Jánosné
- dr. Nagy Andrásné Nedró Mária
- Abrudán Mária.

A Bizottságok létszámának növelése 
egyértelmű üzenet arra vonatko-
zólag, hogy a képviselő-testület a 
lakosság lehető legszélesebb körét 
szeretné bevonni a település irányí-
tásába, a lakossági kérések, igények 
figyelembevételébe, illetve a dönté-
sekről való tájékoztatásba.
A megválasztott képviselőknek és 
bizottsági tagoknak jó munkát kívá-
nunk.                                                   (J.)

Megalakult az új Testület!
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Hírek sportpályánkról
Korábban több alkalom-
mal hírt adtunk arról a 
kezdeményezésről, me-
lyet 800 kétegyházi la-
kos indított el és a Szak-
iskola által üzemeltetett 
sportpálya és Kastély 
park használatára vo-
natkozott.

A tárgyalásokról, eluta-
sításokról folyamatosan 

beszámoltunk, sőt arról a 
testületi döntésről, hogy 
amennyiben nem sikerül 
a jogos lakossági igénynek 
eleget tenni, saját sport-
létesítményt fogunk épí-
teni.

Néhány napja érkezett a 
hír a Belügyminisztérium-
tól, mely szerint települé-
sünk közel 20 millió forin-

tot nyert sportfejlesztésre. 
Ebből az összegből elkezd-
hetjük az Erkel utcában a 
sportpálya és az ahhoz 
tartozó kiszolgálóhelyisé-
gek megvalósítását.

Ugyanebben az ügyben 
látogatott Kétegyházára 
Román István a Földmű-
velésügyi Minisztérium 
agrárszakképzésért felelő 

helyettes államtitkára. Tá-
jékozódott a sportpályával 
kapcsolatos problémákról, 
megismerte Kétegyháza 
lakosságának jogos kéré-
seit ezzel kapcsolatban, 
majd Kalcsó Istvánné pol-
gármesterrel és Lendvai 
Sándor igazgatóval folya-
tott tárgyalást a lehetsé-
ges megoldásokról.

(J.)
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Testületi hírek
2014. november 25-én meg-
tartotta első ülését Kétegyháza 
Nagyközség Képviselő-testülete. 
Kalcsó Istvánné polgármestert 
kértük, tájékoztassa a település 
lakosságát, milyen témakörök-
ben születtek döntések.

Polgármester Asszony! Milyen fon-
tosabb napirendek szerepeltek az 
ülésen?

Sok, fontos kérdés merült fel, ame-
lyekről már az új testületnek kellett 
tárgyalnia, illetve döntenie. Áttekin-
tettük a 2014. első három negyed-
évére vonatkozó költségvetés telje-
sülését.
A teljes évre jóváhagyott összegek-
nek – átlagosan – 62 %-át használtuk 
fel, így takarékosnak mondható a 
gazdálkodás. A képviselő-testület 
megállapította, hogy feleslegesen 
egyetlen forintot sem költöttünk el, 
a megvalósult útépítések, felújítá-
sok, a közmunkaprogram Kétegyhá-
za és a lakosok érdekeit, komfortér-
zetét szolgálták.
2014. december 31. napján lejár a 
szociális és intézményi étkezte-
tés biztosítására kötött megállapo-
dásunk, így ezt felül kellett vizsgálni 
és dönteni arról, hogy a jelenlegi 
formában folytatjuk-e vagy visszaté-
rünk egy jóval drágább, bár kényel-
mesebb megoldáshoz.
Mivel a vállalkozó – ígéretéhez és a 
szerződésben vállalt kötelezettségé-
hez – híven hiánytalanul és rendsze-
res átvette a közfoglalkoztatás során 
megtermelt terményeket, az étel 
minősége és mennyisége megfele-
lő volt, a képviselő-testület a szer-
ződés meghosszabbítása mellett 
döntött.
Az óvodások 426.- Ft-ot, az iskolások 
az ebédért 309.- Ft-ot, a szociális ét-

keztetést igénybe vevők 480.- Ft-ot 
fizetnek az étkeztetésért.

Szó esett a szociális alapon adható 
tűzifajuttatásról. Milyen feltételek 
mellett igényelhető ez?

Az átmeneti segély feltételrend-
szeréhez kötöttük, a kérelmek be-
nyújtásának határidejét december 
15. napjában határoztuk meg. Az 
eddig beérkezett kérelmek alapján 
döntünk az egy család részére adha-
tó mennyiségről.

Fontos kiemelni, hogy ebben az év-
ben jóval több fát kaptunk, de ehhez 
több mint kétmillió forint önerőt 
– másfél millió forintot a szállításra, 
fél millió forintot saját erőként - mel-
lé kellett tennünk, saját forrásokból.
A szállítás több részletben történik, 
az első kérelmeket – az időjárástól 
függően – január hónapban kezdjük 
teljesíteni. A pontos időpontról min-
den kérelmező értesítést fog kapni.
Azoknak, aki önállóan nem tudják 
megoldani, hazaszállítjuk a tűzifát.

Néhány nappal ezelőtt az Úttörő 
utca 4. szám alatti telephelyen egy 
testületi Szabályzatot ismertettek 
a dolgozókkal. Milyen rendelkezé-
seket tartalmaz ez az anyag?

A korábban érkezett – részben jo-
gos – kritikákra és észrevételekre 
válaszul a képviselő-testület jelentős 
szigorításokat vezet be a közfog-
lalkoztatás területén. Szigorúbban 
fogunk fellépni a mulasztásokkal, a 
munkaterületek engedély nélküli 
elhagyásával, illetve a munkaeszkö-
zök megrongálásával szemben. A 
Szabályzat teljes kártérítésre kötelezi 
a munkaeszközét elhagyó, megron-
gáló munkavállalót, a kártérítés ösz-

szegét a bérből levonjuk, és a tarto-
zás rendezéséig az utolsó havi bért 
visszatartjuk. Természetesen az eljá-
rás nem a munkavállalók és a becsü-
letesen dolgozók ellen irányul, célja 
az önkormányzati vagyon megőrzé-
se és a munkafegyelem erősítése.

Tárgyaltak az egyházak képviselő-
ivel is. Milyen témákat érintettek?

Nagyon jó hangulatú megbeszélést 
folytattunk az egyházak képviselő-
vel. Egyeztettük a temetőkkel kap-
csolatos feladatokat, meghatároztuk 
a szociális temetkezés feltételeit és a 
parcellák helyét.

A képviselő-testület felajánlot-
ta segítségét a temetőgondozási 
munkálatok elvégzésében, azonban 
ezt az egyházak nem igénylik rend-
szeresen. Erre a feladatra egy vállal-
kozóval állnak szerződésben, ennek 
díját pedig a temetkezési költségek 
tartalmazzák. Mivel a vállalkozó 
szerződés alapján dolgozik, az ön-
kormányzat besegítésével nem az 
egyházak vagy a lakosság, hanem 
a vállalkozó költségeit csökkentené, 
ilyen célra pedig a lakossági adókat 
nem szabad elkölteni.

Tehát az egyházak nem tartanak 
igényt rendszeres segítségre?

Pontosan! Természetesen ez nem 
zárja ki, hogy egy-egy alkalommal, 
nagyobb ünnepek előtt ne nyújt-
sunk segítő kezet, ha kéréssel fordul-
nak hozzánk. Ez egyébként hosszú 
évek gyakorlata, együttműködé-
sünkkel soha probléma nem volt.

Készült egy beszámoló a helyi 
adókról is. Milyen megállapításo-
kat tartalmaz ez az anyag?
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Az adómorál javult, a lakosság 80-90 
%-a teljesített adókötelezettségét. 
A korábbi évek kintlévőségei kisebb 
mértékben csökkentek, erre vonat-
kozóan 2015. évre intézkedéseket 
hagyunk jóvá és a behajtást feladatul 
tűzzük a Hivatalnak, illetve a jegyző-
nek.

Változik-e lakossági kommunális 
adó mértéke 2015-ben?

A képviselő-testület áttekintette a 
környező – hasonló lakosságszámú 
- települések adóbevételeit és adóit. 
Medgyesegyházán a vállalkozók által 
fizetett saját adóbevétel meghalad-
ja a 80 millió forintot, így ott a la-
kosságnak külön nem kell telekadót 

fizetni. Nálunk a vállalkozói adó 23 
millió forint, a lakosság által fizetett 
kommunális adó 8,5 millió forint egy 
évben. Ez havi 540.- Ft-ot jelent egy 
családnak.

Ezekből a bevételekből fedezzük a 
pályázatok, a fejlesztések, útépítések, 
járdaépítések önerejét, de ebből az 
összegből kell kigazdálkodni a közel 
300 közfoglalkoztatott foglalkozta-
tásának önkormányzatunkat terhelő 
részét is. Ennek ellenére 2015. évben 
nem tervezzük a lakossági kommuná-
lis adó emelését, de a hiányzó forráso-
kat más típusú adó bevezetésével kell 
pótolnunk A Kormány elvárja, hogy a 
települések önfenntartóak legyenek, 
egy sor kötelező feladatot nem vagy 

csak részben finanszíroznak le.

A lakosság egy jelentős része vissza-
térítést kapott kézhez az általuk egy 
összegben befizetett szennyvíz hoz-
zájárulásból. Milyen feltételek mel-
lett utalták vissza ezeket az díjakat?

Az egy éves időtartam alatt befizetett 
szennyvíztársulati hozzájárulás legfel-
jebb 25 %-át, a rendszeres szociális 
ellátásban részesülők visszakapják, 
de csak akkor, ha nem vettek igénybe 
egyéb támogatást, például adó vagy 
egyéb – lakás-takarékpénztári – ked-
vezményt. 

Köszönjük a válaszokat!             (J.)

Sport híreink

Nagy László mester vezetésével, harcművészeink – Egeresi Gergő, Csobán Péter, Kreisz Márió, Micura Róbert, 
Ficere István - kiváló eredményt értek el Szegeden. 

2014. november 8-án Mudin Íjászversenyt rendezett a Turul Hagyományőrző Íjász Szakkör. Ennek keretében megkoszorúz-
ták a Mudin testvérek emléktábláját a róluk elnevezett Sportcsarnok falán. Sikereikhez szívből gratulálunk.

Támogatás a tanulóknak
Kétegyháza új képviselő-testülete folytatja a korábbi hagyományt és anyagi támogatást nyújt a tanulni vágyó 
kétegyházi fiatalok számára. Novemberi ülésén döntött a Bursa Hungarica Ösztöndíjra benyújtott kérelmekről. Az 
ülésen 10 tanuló részére, összesen havi 30.000.- Ft támogatást állapított meg a testület, az eredmények a település 
honlapján elérhetőek, az ösztöndíjak kifizetése a megszokott rendben történik.

Jó tanulást és eredményes vizsgákat kívánok!
Kalcsó Istvánné polgármester


