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Lezárult az uniós támogatásból megvalósuló
szennyvízhálózat II. ütemének bővítése
Kétegyházán
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata uniós támogatást nyert a Környezet és Energia
Operatív Program keretén belül megjelent Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati
konstrukcióban. A 352 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházással a Kossuth, a
Rákóczi, a Széchenyi és a Béke utcákban valósult meg a szennyvízelvezetés.
A projekt 2011 júliusában indult a támogatási szerződés megkötésével. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezajlása után a nyertes ajánlattevő, a BÓLEM
Építőipari Kft. megkezdte munkálatait, majd
2012. november 7-én megtörtént az újonnan
megépült csatornahálózat műszaki átadása.
A beruházás eredményeképpen 4080,4 m gerinccsatorna épült összesen 365 ingatlan érintésével.

be az önkormányzat.
A gerinccsatorna megépítése után a lakossági rácsatlakozások ideje következett el, amely folyamatosan haladt. A projekt lezárását a pályázatba
betervezett 75 %-os rákötési arány eléréséhez kötöttük.

A projekt megvalósítása alatt az önkormányzat
2013 márciusában tanulmányt nyújtott be a 84,02
%-os támogatási intenzitás 10 %-kal történő megemelése érdekében, amelyet a közreműködő szervezet elfogadott. Az erre vonatkozó támogatási
szerződés-módosítás 2013. június 14-én lépett hatályba. A projekt futamideje során 10 kifizetési kérelmet és 5 projekt előrehaladási jelentést nyújtott

A pályázat eredményeként összesen 4080,4 m
hosszú csatornahálózat épült 365 ingatlan érintésével, mellyel a település közel 50 %-ánál sikerült
a szennyvíz elvezetését szakszerűen megoldani a
korábbi, I. ütemet is beleértve.

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
Cím: 5741 Kétegyháza, Fő tér 9.
E-mail: ketegyhaza@ketegyhaza.hu
www.ketegyhaza.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A lakossági észrevételek kezelésére zöld számot
hoztunk létre, amely továbbra is aktív. A hívható
szám: 06-80-922-039.

További információk a www.ketegyhaza.hu weboldalon találhatók.
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Kis lépésekkel, de jó irányban...
Mint a megfontolt hegymászó, aki magnéziumporos ujjaival tapintja ki a
következő fogást és lassan,
óvatosan, de célját mindenkor szem előtt tartva
tör egyre feljebb, úgy halad képviselő-testületünk
is azon az úton, amelyet
meghatározott önmaga
számára. Van, hogy kicsit
visszalép, majd gyorsan
előre kettőt, éppen, ahogyan azt Kétegyháza érdeke megkívánja.
összesen 283! főt foglakoztattunk, kifizetve több mint
Településünk
polgármes- negyed milliárd! forintot
terével, Kalcsó Istvánné- bérekre. A munkavégzésval beszélgettünk tervekről, hez 63 millió forint éreredményekről, kudarcokról, tékben biztosítottunk eszKétegyházáról.
közöket,
nyersanyagokat.
Szédítő számadatok, elkéPolgármester
Asszony! pesztő eredmények egy sokHogyan értékeli az első ra hivatott, szorgalmas teleháromnegyed évet?
pülésen.
Kis lépésekkel, de jó irány- A projektek keretében képban haladunk. Kihasználunk zéseket szerveztünk, nöminden kínálkozó lehetősé- vénytermesztést, tartósítást,
get arra, hogy gazdagítsuk kosárfonást oktattunk olyan
Kétegyházát,
fejlesszünk, tudást nyújtunk, amelyet
építsünk, szépítsünk, foglal- munkatársaink a közeljövőkoztassunk. Ismerjük a helyi ben hasznosíthatnak.
problémákat, a munkahelyek A növénytermesztők novhiányát, a mindennapi ke- ember 27. napján tesznek
nyérért való aggódást.
záróvizsgát.
Mint ahogy minden évben,
2013-ban is az egyik leg- Ezek valóban megdöbfontosabb célkitűzésünk a bentő számadatok! Úgy
foglalkoztatás növelése volt. tudom,
tulajdonosválÚjabb és újabb pályázatokon tás volt a Szakiskolánál.
veszünk részt, lassan nem Mennyiben érintette ez a
lesz olyan dolgozni akaró kastély parkjára vonatkokétegyházi lakos társunk, zó elképzeléseket?
akinek ne tudnánk munkale- Széles körű lakossági kezhetőséget biztosítani.
deményezés támasztotta alá
azt a törekvésünket, mely az
Három nagy projektet va- Almássy kastély parkjának és
lósítottunk meg, melyekben a sportpályának önkormány-
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zati tulajdonba, de legalábbis
használatba kerülését célozta
meg. Kalcsó Istvánné korábban több alkalommal tárgyalt ebben a kérdésben az
érintett szakemberekkel, legutóbb Budapesten, a Szakiskolát fenntartó minisztérium
államtitkárával. A megbeszélés során tájékoztatást nyújtott Kétegyháza polgárainak
kéréséről és határozott intézkedéseket kért. Ebben a kérdésben a képviselő-testület
minden megoldásra nyitott,
semmilyen kompromisszum
elől nem zárkózik el. A következő lépés a minisztériumra vár, ezt követően tudunk döntéseket hozni.
Felvetődött az utcanevek
megváltoztatása is. Mi indokolja ezt?
Az önkormányzatokról szóló törvény írja elő, hogy közterület nem viselheti olyan
személy nevét, aki a XX.
századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában részt vett,
vagy nem tartalmazhat olyan
kifejezést vagy olyan szerve-

zet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerre közvetlenül utal.
A képviselő-testület néhány
utca tekintetében állásfoglalást kért a Magyar Tudományos Akadémiától, majd
felkérte a Finna Sándor
képviselő Úr által vezetett
Ügyrendi Bizottságot álláspont kialakítására. A Bizottság döntését követően meg
kívánjuk vitatni ezt a kérdést
az érintett lakossággal és
csak ez után fog a képviselőtestület állást foglalni. Fontos kiemelni, hogy bármilyen
döntés születik, a felmerülő
kiadásokat a Kormány megtéríti úgy a lakosoknak, mint
az önkormányzatnak.
Számíthatnak-e a rászorult családok tűzifára ezen
a télen?
Igen, ez valóban így van. Sajnos kicsit kevesebbet, mint
tavaly, de mindenképpen
segíteni fogunk a rászorultaknak. Nem hagyjuk, hogy
bárki fázzon az otthonában!
A kérelmek elbírálása szociális alapon történik, a kiosztást a fa megérkezését
követően azonnal megkezdjük. Ennek időpontja sajnos
még bizonytalan, ugyanis a
kijelölt erdőgazdálkodóknál
nem áll rendelkezésre elegendő fa. Azt azonban ígérhetem, hogy ezt a feladatot
minden más elé helyezem és
semmilyen késlekedést nem
fogunk sem okozni, sem
megengedni.
Sok sikert és jó, hasznos
munkát kívánunk! (J.)

