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Kopogtat az év vége
Véget ért a nyár, lassan vele ballag az ősz is, átadják helyüket a csöndet, békességet hozó, ajándékozó télnek. Karácsonyi készülődés, gyertyaláng, az otthon melege, gyermekeink, unokáink kacagása,
izgatott várakozása és számvetés, a jövő év tervezése, az el nem végzett feladatok újragondolása
tölti ki napjainkat. Micsoda mozgalmas évzárás!
Kedves kétegyházi
Lakosok!

számvetést készítünk. Mi
sikerült, mi nem, mi az,
ami lehetett volna jobb
is. szebb is vagy sikeresebb.

egyre szűkösebb anyagi pülésünk javára, az Önök
körülményekhez, tettük, és kedves családjaik öröamit tennünk kellett.
mére.
Mint ahogy a festő hátFogadják sorainkat szeralépve szemléli művét,
Újságunkban igyekez- retettel, forgassák hírújhibákat keresve vagy éptünk összefoglalni és ságunkat figyelemmel.
pen elismerően csettint- Hosszú év volt, de helyt bemutatni az elvégzett
ve egy-egy jobban sike- álltunk, átvészeltük az munkát, mindazt, amit jó
Kalcsó Istvánné
rült ecsetvonásnak, mi is évet, alkalmazkodtunk az szándékkal tettünk telepolgármester

Szakmai beszámoló
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján az
óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására a „Mudin Fivérek Sportés Szabadidőközpont kialakítása” címmel. A vissza nem térítendő támogatás összege 19 387 419 Ft.
A közbeszerzést követően a Szabó és Társa Bt.vel 2015.04.22-én vállalkozási szerződés került
megkötésre. A kivitelezés jó ütemben haladt. A
jelen pályázattal igényelt
támogatásból egy 60x90
m nagyságú sportpálya került kialakításra,
gyomirtással, humuszterítéssel, talaj-előkészítéssel, hengerléssel, végül
gyepesítéssel, az ehhez
kapcsolódó munkadíjat
a közfoglalkoztatásból
valósítottuk meg. A pályázat megvalósításához
közfoglalkoztatottakat
foglalkoztattunk. A pálya

körül 5 m magas labdafogó kerítés került kiépítésre. A pálya két oldalán
1,2 m magas nézőtéri
korlát lett elhelyezve, 2,5
m-ként. A pálya körül a
játéktér megvilágítására
4 db nagynyomású világítótestet helyeztünk
el. A beruházás megvalósításának járulékos
költségeit, a tervezés, a
közbeszerzés és a műszaki ellenőrzés költségeinek 90 %-át is a támogatásból
fedeztük.
Mivel a fejlesztéshez a
sportegyesület szakmailag nagyban hozzájárul,
ezért a terület a megva-

lósulást követően „hazai
pályaként” is funkcionálna, több településnek
adva helyet a sportolásra. A működtetés költségeit úgy igyekszünk
csökkenteni, hogy a pálya fenntartásának, karbantartásának, fűnyírásnak a feladatait szintén
közfoglalkoztatottakkal,
valamint a lakosság és a
sportegyesület összefogásával valósítjuk meg.
A fejlesztési elképzelések
a pályázat tárgyát képező
beruházással még nem
merültek ki. Más pályázati forrásból öltözőt kívánunk kialakítani a meg-

lévő épületből, amely az
előírásoknak és az MLSZ
elvárásainak maradéktalanul megfelel. A pálya
nyugati oldalán szintén
lakossági összefogással
lelátót építünk, ahol a
szurkolók helyet kaphatnak majd. A sportlétesítmény melletti közterületen parkolót alakítunk ki,
a járművek szabályos és
biztonságos elhelyezése
érdekében. A létesítmények kialakításánál figyelemmel leszünk az esélyegyenlőségi előírásokra,
a részleges akadálymentesítést mindenütt megvalósítjuk.
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Sikeres közmunkaprogramok Kétegyházán

Kétegyházán több éve folytatnak értékteremtő, termelő munkát a közmunkaprogramok keretén belül. A siker egyik záloga – a felelősségteljes tervezés és szakmai végrehajtás után -, a pályázatokat kiíró,
és koordináló szervekkel, így a Belügyminisztériummal, és a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatalának Foglalkoztatási Főosztállyal való eredményes munkakapcsolat kialakítása és ápolása.
A település vezetése a
község adottságait figyelembe véve az elmúlt
évek alatt jól átgondolt
tervek alapján foglalkoztatott helyi lakosokat a
közmunka
keretében.
A
munkaprogramban
évente eltérő létszámú
dolgozó vett részt, mely
humánerőforrások létszáma alapvetően az
évenkénti tervekhez igazodott, de természetesen
a létszám kialakításoknál
több tényezőt is figyelembe vettünk elsősorban a munkanélküliek
szociális helyzetét a településünkön. 2005-ben
az Önkormányzat erején
felül vállalta 280 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatását, mert a települé-

sen más munkalehetőség
nem áll rendelkezésre.
A 2015. évi START mezőgazdaság közmunkaprogram keretén belül
150 főt alkalmazunk. Elsősorban kapás növényeket termesztettünk kézi
munkaerő alkalmazása
céljából. A megtermelt
javakat főként konyhai és
segélyként történő felhasználásra adtuk át. Kézi
munkaerő alkalmazásával jelentősen csökkent a
vegyszerek felhasználása,
ezáltal egészségesebb
alapanyagokat tudtunk
megtermelni.
Többek
között
zöldségféléket,
így burgonyát, zöldbabot, zöldborsót, retket,
csemegekukoricát, petrezselymet, sárgarépát,

étkezési paprikát, fokhagymát, paradicsomot,
salátát, uborkát, vöröshagymát termesztettünk.
A pályázatból nagyobb
értékű munkaeszközök
beszerzését biztosítottuk,
mint például vetőgép,
szárzúzó, 2 db fűkasza
ezzel segítve a folyamatosra tervezett növénytermesztésünket.
Az önkormányzat a 2016.
évi programban közel 18
ha-on folytat majd gazdálkodást. A település
ebben az évben első alkalommal kendermagtermesztést is betervezett. A
növény termesztése új
kihívás elé állítja a program szakmai vezetését,
mivel speciális agrárismereteket követel, továbbá

igen magas a kézi munka igénye. Ugyanakkor a
biztos piac reményében,
az elkövetkezendő évek
jó perspektívát mutatnak
a kendertermesztéssel
kapcsolatban.
A program sikeressége
érdekében Kétegyháza
Nagyközség Önkormányzata az NFA-tól vagyonkezelésbe 5 éves időtartamra kapott állami földeket.
Az értékteremtő közösségi munka csak úgy lehet gazdaságos és eredményes, de legfőképpen
hosszú távon is fenntartható, ha a program
keretein belül megfelelő
tapasztalattal rendelkező
mezőgazdasági szakembereket is alkalmazunk.

2015. november
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Kétegyháza Nagyközség
Önkormányzata
vissza nem térítendő
támogatás segítségével tulajdonában és
üzemeltetésében lévő
négy épületének energetikai fejlesztését valósította meg.
A fűtési energiaigény
csökkentése érdekében
az Egészségügyi centrum, a Közfoglalkoztatottak telephelye, a Községháza és az Üzemeltetési
iroda épületeinek külső
határoló felületeinek hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje valósult
meg. A projekt során a
megnevezett épületek
valamennyi homlokzatát
és padlásfödémjét hőszi-

getelték, valamint a külső
nyílászárókat cserélték. A
projekt által az épületek
hőveszteségének csökkentését várják, amelynek
köszönhetően csökken
a fűtéshez szükséges felhasznált földgáz mennyisége, ezúton is felhívva a
figyelmet az energiatakarékosság és a kibocsátott
üvegházhatású
gázok
mennyiségének csökkentésének jelentőségére. A
projekt eredményeként
az épületek költséghatékonyabb fűtése válik lehetővé.

leteinek energetikai korszerűsítése c. kiemelt projekt lehetővé teszi, hogy
az Európai Uniós irányelveknek
megfelelően
a magyarországi közintézmények teljesítsék az
előírt energiafogyasztáscsökkentést. A projektnek
köszönhetően Kétegyháza Nagyközség ÖnA Középületek kiemelt kormányzatának fűtésre
jelentőségű épületener- fordított kiadásai jelentőgetikai fejlesztése – Két- sen csökkennek, ezáltal
egyháza
Nagyközség is elősegítve a település
Önkormányzata középü- fenntartható fejlődését.

A Környezet és Energia
Operatív Program keretében Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
75.687.200 forint vissza
nem térítendő támogatást nyert el a fenti fejlesztés megvalósítására.
A projekt megvalósulásának kezdete: 2015. 09. 01.
A projekt megvalósulásának vége: 2015. 11. 30.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT A KÉTEGYHÁZI MÁRKI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA KOMPLEX ENERGETIKAI
KORSZERŰSÍTÉSE
A Környezet és Energia Operatív Program keretében, az Európai Unió Kohéziós Alapjának 93 millió
forintos támogatásával október végén fejeződött be a Kétegyházán a Márki Sándor Általános Iskola
energetikai korszerűsítése. A beruházás során kicserélték a nyílászárókat, utólagos hőszigeteléssel
látták el homlokzatokat és padlásfödémet.
A Márki Sándor Általános Iskola kisebb épülete több mint száz éves, még a főépület a nyolcvanas évek
közepén adták át. Az eltelt időszakban az épületek számos korszerűsítésen esetek át, azonban ezek az
átalakítások az épületek hőszigetelését és energiahatékonysági jellemzőt alapvetően nem módosították.
A műszaki állapotfelmérés rámutatott, hogy az épület filtrációs hővesztesége magas, így jelentős energiamegtakarítás érhető el a hőszigetelés javításával és a nyílászárók korszerűsítésével. Az előzetes energetikai
számítások alapján a beruházással évente mintegy 635 GJ energia takarítható meg, és közel 42 tonnával
kevesebb CO2 egyenértékű üvegházhatású gáz kerülhet a légkörbe. Ennek nyomán jelentős üzemeltetési
megtakarítás elérhető el, valamint nő épület komfortossága és javul a megjelenése is.
A beruházás rövid idő alatt, 2015. augusztus-október folyamán valósult meg, október végén a műszaki
átadás is megtörtént. A beruházás során az oktatás végig folyamatos volt az épületben, az iskola működését
a párhuzamosan folyó munkák nem akadályozták.
A Márki Sándor Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése című projektet az Európai Unió
Kohéziós Alapja 93.334.998 forinttal támogatta.
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