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Jegyzőkönyv
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2014. október 22. napján
megtartott alakuló üléséről

Jelen vannak:
Kalcsó Istvánné polgármester
Csumpilla Csaba képviselő
Finna Sándor képviselő
Gyebnárné Avramucz Hajnalka képviselő
Rákócziné Tripon Emese képviselő
Szelezsán Zsolt képviselő
Tarján István képviselő
dr. Medgyaszai László jegyző
dr. Szegvári József a Helyi Választási Bizottság elnöke
Helyi Választási Bizottság tagjai
Intézményvezetők
Meghívottak
Kalcsó Istvánné köszönti a jelenlévőket.
Javasolt napirendi pontok:
1) A Helyi Választási Bizottság beszámolója a választásról
Előadó: dr. Szegvári József HVB elnök
2) A képviselő-testület tagjai és a polgármester eskütétele, megbízó levelek átadása
Előadó: dr. Szegvári József elnök
3) Polgármester javadalmazásának megállapítása
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
4) Polgármesteri székfoglaló
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
5) Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának meghatározása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester

6) Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
7) Bizottsági tagok megválasztása, eskütétele
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
8) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné megállapítja a határozatképességet és ismerteti a javasolt napirendi pontokat,
melyet a jelen lévő képviselők egyhangúan elfogadnak és alakuló ülésük napirendjét az alábbiak szerint állapítják meg:
Napirendi pontok:
1) A Helyi Választási Bizottság beszámolója a választásról
Előadó: dr. Szegvári József HVB elnök
2) A képviselő-testület tagjai és a polgármester eskütétele, megbízó levelek átadása
Előadó: dr. Szegvári József elnök
3) Polgármester javadalmazásának megállapítása
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
4) Polgármesteri székfoglaló
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
5) Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának meghatározása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
6) Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
7) Bizottsági tagok megválasztása, eskütétele
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
8) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
1) A Helyi Választási Bizottság beszámolója a választásról
Előadó: dr. Szegvári József HVB elnök

dr. Szegvári József: Kétegyháza Nagyközségben 2014. október 12. napján lezajlottak az
önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati választások. A polgármester választása tekintetében a szavazásra jogosult 3115 állampolgárból 1806 szavazópolgár adta le szavazatát, ebből 1789 volt érvényes, melynek eredményeképpen;
Kalcsó Istvánné Gyuricska Mária 916 szavazatot kapott, ennek megfelelően Kétegyháza
Nagyközség polgármestere lett, gratulál megválasztásához.
Az egyéni listás képviselő választáson 3115 állampolgárból 1806-an adtak le szavazatot. A
megválasztott települési képviselők:
Csumpilla Csaba 620, Finna Sándor 645, Gyebnárné Avramucz Hajnalka 633, Rákócziné
Tripon Emese 805, Szelezsán Zsolt 529, Tarján István 668.
Gratulál megválasztásukhoz, munkájukhoz erőt, kitartást és jó egészséget kíván.
A nemzetiségi önkormányzati választáson az alábbi eredmények születtek:
Roma nemzetiség:
- Nagy Jánosné;
- Hábencius Éva;
- Balogh Józsefné.
Német nemzetiség:
- Balogh Sándorné;
- Grósz János;
- Papné Regős Ildikó.
Román nemzetiség:
- Finna Sándor;
- Gyebnárné Avramucz Hajnalka;
- Borbély Erika Mária;
- Csóka Ágnes.
Ezt követően tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a nemzetiségi önkormányzatok alakuló üléseit
a közeli napokra hívja össze.
Kalcsó Istvánné megköszöni a tájékoztatást.
2) A képviselő-testület tagjai és a polgármester eskütétele, megbízó levelek átadása
Előadó: dr. Szegvári József elnök
dr. Medgyaszai László tájékoztatja a képviselőket az összeférhetetlensérei és a vagyonnyilatkozat tételére vonatkozó szabályokról.

dr. Szegvári József felkéri a képviselőket az eskütételre. Ezt követően előolvassa az eskü
szövegét és kiveszi az esküt a képviselőktől.
Az eskü elmondását követően a képviselők aláírják az esküokmányt.
Ezt követően felkéri Kalcsó Istvánné polgármestert az eskü letételére. Az eskü letételét követően Kalcsó Istvánné aláírja az esküokmányt.
Ezt követően átadja a megbízóleveleket a képviselőknek, majd a polgármesternek.
Megállapítja, hogy a megbízólevelek átadásával valamennyi törvényi feltétele megvan annak,
hogy Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a munkáját elkezdje. Kéri - Kétegyházán
élő választópolgárként -, hogy az eskü szövegének a településükre vonatkozó részét öt évre
tegyék magukévá, és minden igyekezetükkel Kétegyháza Nagyközség lakóinak javát szolgálják.
dr. Szegvári József megállapítja, hogy Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete ezennel
megalakult.
3) Polgármester javadalmazásának megállapítása
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
dr. Szegvári József tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a polgármester illetményét a
képviselő-testületnek kell megállapítania jogszabályban meghatározottak szerint.
Az illetmény összege bruttó 448.726.- Ft, a feladat ellátásával kapcsolatos költségtérítés ezen
összeg 15 %-a.
Ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
7 képviselő 6 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogad és a következő határozatot
hozza:
117/2014. (X.22.) számú határozat
polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározásáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete Kalcsó Istvánné főállású polgármester illetményét
448.726.- Ft-ban
határozza meg.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Medgyaszai László jegyző
Határidő: azonnal
4) Polgármesteri székfoglaló
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné néhány gondolatban összegzi a választás eseményeit, és rövid tájékoztatást
nyújt az előttük álló feladatokról.
Megígéri, hogy a korábbi évekhez hasonlóan minden igyekezetével a település, illetve lakosai
érdekét fogja szolgálni.

Gratulál a képviselők megválasztásához, azt kívánja, hogy legyen erejük és kitartásuk a következő négy évben együtt, egymást segítve dolgozni.
Elképzeléseit, terveit röviden összefoglalja, tekintettel arra, hogy mindig nyíltan fordult a
lakosok felé, az általa követett irányt őszintén tárta fel minden érdeklődő felé.
Nagyon fontosnak érzi az intézmények további fejlesztését, a munka törvényességének biztosítását. Mindent meg kell szerezniük a településnek, de ezt csak a jogszabály adta lehetőségek keretein belül lehet megtenni.
Fontosnak érzi a civil szervezetekkel, egyházakkal való jó kapcsolat kialakítását, illetve a létező kötődések megtartását. E nélkül nem érezhetik jól magukat a település lakosai.
Nagyon magas a településen a hátrányos helyzetűek aránya, sok a munkanélküli, így a jövőben tovább fogják folytatni a közfoglalkoztatást, meg kell teremteniük a munkafeltételeket, át
kell gondolni a fejlesztéseket, eszközöket kell biztosítani. A dolgozni nem képes lakosok –
idősek, gyermekek – számára elegendő fedezetet kell teremteni annak érdekében, hogy időben és megfelelő módon tudjanak segíteni.
Korábban bevezették a Bursa Hungarcia pályázatot, a visszajelzések nagyon pozitívak, így ezt
a jövőben is folytatni szeretnék. Meg kell őrizniük a fiatalokat, olyan helyzetet kell teremteniük, hogy a végzett diákok itt maradjanak, letelepedjenek, megakadályozzák a lakosságszám
csökkenését.
5) Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának meghatározása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné Rákócziné Tripon Emese képviselőt javasolja társadalmi megbízatású alpolgármesternek.
A titkos szavazás lebonyolítására ad hoc bizottságot kell létrehozniuk. A bizottság tagjainak
javasolja: Szelezsán Zsoltot elnöknek, Tarján Istvánt és Finna Sándort tagoknak.
Ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
7 képviselő egyhangú igen szavazattal elfogad és a következő határozatot hozza:
118/2014. (X. 22.) számú határozat
ad hoc bizottság létrehozásáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete ad hoc bizottságot hoz létre az alpolgármesteri választás lebonyolítására.
A Bizottság tagjai Szelezsán Zsolt elnök, Tarján István és Finna Sándor bizottsági tagok.
A képviselő-testület felkéri a bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására.
Felelős: dr. Medgyaszai László jegyző
Határidő: azonnal
Ezt követően a szavazás lebonyolításának időtartamára szünetet rendel el.

A szavazatszámláló bizottság lebonyolítja a titkos szavazást, majd a szavazás eredményét az
elnök ismerteti a jelenlévőkkel.
A képviselő-testület az eredmény megállapítását követően a következő határozatot hozza:
119/2014. (X.22.) számú határozat
társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete Rákócziné Tripon Emese képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja, tiszteletdíját
201.927.- Ft-ban, költségtérítését a tiszteletdíj 15 %-ában határozza meg.
Az alpolgármester munkarendje a polgármesteri hivatal munkarendjéhez igazodik, feladata a pályázatok figyelemmel kísérése, illetve a mezőgazdasági jellegű
közmunkaprogramok szakmai koordinálása.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Medgyaszai László jegyző
Határidő: azonnal
Rákócziné Tripon Emese a megbízást elfogadja.
dr. Szegvári József felkéri a megválasztott alpolgármestert az eskü letételére. Az eskü letételét követően Rákócziné Tripon Emese aláírja az esküokmányt.
6) Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
dr. Medgyaszai László tájékoztatja a képviselő-testületet a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának szükségességéről és a tervezet tartalmáról.
Kalcsó Istvánné szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a jelen lévő 7 képviselő
egyhangú igen szavazattal elfogad és a következő rendeletet alkotja:
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
17/2014.(X.22.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete és szerveinek
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2008. (IV.30.) számú rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7) Bizottsági tagok megválasztása, eskütétele
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné tájékoztatja a jelenlévőket a Bizottságok külsős tagjaira tett javaslatról. A
jelöltek a jelölést elfogadják, személyükben – nyilatkozataik szerint – összeférhetetlenség nem
áll fenn.

Ezt követően szavazásra teszi fel a nem képviselő bizottsági tagok személyét, melyet a jelen
lévő 7 képviselő egyhangú igen szavazattal elfogad és a nem képviselő bizottsági tagokat a
következők szerint állapítja meg:
120/2014. (X.22.) számú határozat
a Bizottságok nem képviselő bizottsági tagjairól
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az egyes bizottságok nem képviselő
bizottsági tagjait a következők szerint határozza meg:
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 képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Medgyaszai László jegyző
Határidő: azonnal
dr. Szegvári József felkéri a megválasztott nem képviselő bizottsági tagokat az eskü letételére. A bizottsági tagok az eskü letételét követően aláírják az esküokmányt.
Kalcsó Istvánné javaslatot tesz a bizottsági elnökök személyére, majd szavazásra teszi fel a
megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő 7 képviselő egyhangú igen szavazattal elfogad és a következő határozatot hozza:
121/2014. (X.22.) számú határozat
a Bizottságok elnökeinek meghatározásáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az egyes bizottságok elnökeit a következők szerint határozza meg:
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság: Finna Sándor
Településfejlesztési és Sport Bizottság: Szelezsán Zsolt

Ügyrendi, Humán és Társadalompolitikai Bizottság: Csumpilla Csaba
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Medgyaszai László jegyző
Határidő: azonnal
Kalcsó Istvánné ezt követően megköszöni dr. Szegvári József és a Helyi Választási Bizottság munkáját.
Ezt követően javasolja, készíttessék elő a képviselő-testület gazdasági programját, majd szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő 7 képviselő egyhangú igen szavazattal elfogad és a következő határozatot hozza:
122/2014. (X.22.) számú határozat
Gazdasági Program előkészítése
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az Önkormányzat Gazdasági Programjának előkészítésére és a képviselő-testület januári
ülésére való előterjesztésére.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: 2015. január 31.
8) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné ezt követően megköszöni a munkát és bezárja az ülést.
Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

