Iktatószám:
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Jegyzőkönyv
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2015. május 6. napján
megtartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak:
Kalcsó Istvánné polgármester
Rákócziné Tripon Emese alpolgármester
Gyebnárné Avramucz Hajnalka képviselő
Finna Sándor képviselő
Tarján István képviselő
Szelezsán Zsolt képviselő
dr. Medgyaszai László jegyző
Kalcsó Istvánné köszönti a jelenlévőket.
Javasolt napirendi pontok:
1) Nyári gyermekétkeztetés megszervezése
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
2) Szociális kiegészítő támogatás igénylése
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
3) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné megállapítja a határozatképességet és ismerteti a javasolt napirendi pontokat
azzal, hogy egyrészt tárgyalják meg egy kisebb terület megvásárlását annak érdekében, hogy a
létesítendő sportpályához egy futópályát is csatolni tudjanak, másrészt vitassanak meg néhány
aktuális kérdést is.
Ezt követően, javasolja Tarján István képviselőt felkérni a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Javaslatát a jelen lévő képviselők egyhangúan elfogadják és az ülés napirendjét a következők szerint
állapítják meg:
Napirendi pontok:
1) Nyári gyermekétkeztetés megszervezése
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
2) Szociális kiegészítő támogatás igénylése
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
3) Telekügyek megtárgyalása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester

4) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
1) Nyári gyermekétkeztetés megszervezése
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné tájékoztatja a képviselő-testületet a gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázati
lehetőségről és kéri, hogy fogadják el az előterjesztett határozati javaslatot. A szükséges
felméréseket elvégezték és ez alapján készítették elő az anyagot, melyet a holnapi napon fognak
postára adni.
Abrudán Andrea részletes tájékoztatást nyújt. 156 gyermekre lehet támogatást igényelni önerő
nélkül, de van további 9 fő is, aki szeretné igénybe venni az étkezést. Elutasítani senkit nem lehet,
így biztosítani kell a hiányzó 186.560.- Ft-ot. Az állami támogatás 440.- Ft/nap.
Kalcsó Istvánné ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet
a jelen lévő képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
69/2015. (V.6.) számú határozat
nyári gyermekétkeztetésről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2015. évi nyári
gyermekétkeztetés biztosítására, 156 gyermek, 53 munkanapon keresztül történő napi
egyszeri étkezetésére, 3.637.920.- Ft összegben.
A keretszámon felüli 8 fő gyermek étkeztetésére 186.560.- Ft-ot biztosít költségvetése
terhére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére, továbbá nyilatkozatok, megállapodások aláírására, felhatalmazza a
polgármestert a szükséges önerő rendelkezésre állására vonatkozó nyilatkozat
megtételére.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
2) Kiegészítő támogatás igénylése
Előadó: Kalcsó Istváné polgármester
Kalcsó Istvánné részletes tájékoztatást nyújt az anyagról. A korábban meghozott általános
tartalmú határozatot egy kis kiegészítéssel küldték el a tegnapi napon, így kéri a testületet, hogy
lejárt határidejű és végrehajtott döntésként fogadja el, hogy a 47/2015. (III.24.) számú határozat
szövege a következő:
„Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete kiegészítő állami támogatást igényel a
forrással le nem fedett kötelező feladatok ellátására így különösen a helyi rendeletben
szabályozott települési támogatások kifizetésére, és Kétegyháza Nagyközség
Önkormányzata működőképességének megőrzésére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések és
jognyilatkozatok megtételére, dokumentumok előkészítésére és benyújtására.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
dr. Medgyaszai László jegyző
Határidő: azonnal.”
Ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:

70/2015. (V.6.) számú határozat
határozat kiegészítése
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete kiegészítő állami támogatás igényléséről
szóló határozatot a következő szöveggel hagyja jóvá:
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete kiegészítő állami támogatást igényel a
forrással le nem fedett kötelező feladatok ellátására így különösen a helyi rendeletben
szabályozott települési támogatások kifizetésére, és Kétegyháza Nagyközség
Önkormányzata működőképességének megőrzésére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések és
jognyilatkozatok megtételére, dokumentumok előkészítésére és benyújtására.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
dr. Medgyaszai László jegyző
Határidő: azonnal.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal.
3) Telekügyek megtárgyalása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné tájékoztatja a képviselő-testületet a kialakítandó sportpályával kapcsolatban
felmerült lehetőségekről. Néhány kétegyházi lakos felajánlotta, hogy méltányos összegért
értékesítene egy-egy kisebb földterületet, melyen ki lehetne alakítani egy futópályát is.
A szakemberek felmérték a lehetőségeket. Az átlagtelekár, 250.- Ft/m2. Két ingatlan esetében
meg kellene vásárolni 448 és 408 m2-t. A harmadik ingatlan esetében területcserét kell
végrehajtani.
Mivel ez a lépés az önkormányzat érdekében áll, javasolja elfogadni.
Összességében úgy véli – mivel a saját pályájukat építik – mindenben támogatni kell a
Sportegyesületet. Az Egyesület minden eddig elnyert pályázati támogatást felajánlott az
önkormányzat részére, de az önerőt nem tudja biztosítani.
Ezt fel kell vállalniuk, hiszen végre a sajátjukat építik és a jövő tavaszra megnyugtatóan
rendeződik a sportolás kérdésköre.
Sajnos a jelenlegi építkezéshez sok kisebb dolog hiányzik, de ezt részben közmunkások
bevonásával, részben költségvetési forrásból fedezik.
Képviselői felvetésre válaszolja, hogy a másik pályáról nem mondtak le, de minisztériumi döntés
szükséges, addig viszont lépniük kell. A pályázati források elvesznek, felhasználásukról dönteni
kell. Nem tudnak várni tovább.
Az új pálya része lesz az iskolai oktatásnak, de természetesen a település lakosai is használni
tudják majd.
Tarján István kérdezi, hogy miért nem használják a sportcsarnokot a sportolók?
Kalcsó Istvánné: Olyan magas bérleti díjat kér a Szakiskola a terembérletért, hogy senki nem
tudja megfizetni.
Megjegyzi, hogy a Szakiskola vezetőivel egyszerűen nem tudnak szót érteni. Ha korábban –
javaslata szerint – elkezdték volna a saját pálya építését, régen készen lenne és használhatnák.
Kiemeli, hogy elvileg adhatnának támogatást a Szakiskolának, önerő gyanánt bizonyos
pályázatokhoz. Ez azonban nem cél és legalább használati jog nélkül nem fordíthatnak forrást
más tulajdonában álló ingatlanhoz.

Amennyiben engedélyeznék a Szakiskola részéről a használati jogot, minden további nélkül
elkezdték volna a beruházást. Megjegyzi, hogy a korábbi vezetés megadta a hozzájárulást, de a
mostani igazgató nem hajlandó erre.
Finna Sándor javasolja az érintett területek teljes terjedelemben történő megvásárlását.
Kalcsó Istvánné úgy véli, erre jelenleg nincs forrásuk, de később visszatérhetnek a kérdésre.
Ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők öt igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadnak és a következő határozatot
hozzák:
71/2015. (V.6.) számú határozat
terület biztosításáról futópálya építéséhez
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a kialakítandó sportpálya területének
növelése érdekében az 1546 és 1545. hrsz-ú ingatlanokból, megvásárol összesen 856
m2 területet 250.- Ft/m2. áron.
Ezen túlmenően a képviselő-testület területcserét kezdeményez az 1544. hrsz-ú
ingatlan tulajdonosával, és - amennyiben szükséges - a minimális telekméret
kialakításához szükséges földterületet értékesíti, a vonatkozó jogszabályok keretei
között, jelképes összegért.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére, továbbá nyilatkozatok, megállapodások aláírására.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a telekalakítással kapcsolatos eljárás
kezdeményezésére és lebonyolítására.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
3) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt egy kétegyházi lakos kérelméről, mely szerint a Kölcsey utcai
vízmű telep kaszálása fejében rendben tartaná az előtte fekvő közterület rendbetételét.
Ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
72/2015. (V.6.) számú határozat
közterület kaszálásáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete engedélyezi Tripon György részére a
Kölcsey utcai vízmű telep kaszálását az előtte lévő közterületrész rendben tartása
fejében.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Kalcsó Istvánné tájékoztatja a képviselőket a Márki Sándor Általános Iskola energetikai
pályázatáról, melyet megnyertek. A határidő nagyon rövid, így a szükséges eljárásokat azonnal el
kell indítani. A szakemberek az elektronikus formában történő megjelenésre várnak, ezt követően
azonnal indulnak.
A beruházás végeztével legalább 15-20 %-os megtakarítást kell tapasztalni. A jelenlegi fogyasztás
elfogadhatatlan, a kazánok elavultak, a szigetelés hiányzik, így a beruházás mindenképpen
indokolt.

Ezen túlmenően van egy újabb pályázat az óvodai étkeztetésre vonatkozóan. Eszközöket lehetne
beszerezni, de ehhez beruházás is szükséges, az igényelt támogatás legalább 50%-a erejéig. A
holnapi napon egyeztetni fognak a mérnökkel és megvizsgálják egy kisebb étkező kialakításának
lehetőségét.
A támogatás maximális mértéke az adóerő képesség alapján lesz meghatározva, így – vélhetően –
nem lesz túlzott önerő meghatározva.
Erről a kérdésről még tájékoztatni fogja a képviselőket, kidolgozzák a szükséges forrásokat is és amennyiben szükséges - rendkívüli ülést tartanak.
A korábbi döntésnek megfelelően Pedagógus és Közszolgálati napot rendeznek. A Pedagógus
Napot természetesen minden, a településen működő oktatási, nevelési intézmény részére
szerveznék meg.
Finna Sándor: A nemzetiségi önkormányzat tart Pedagógus Napot, így kéri ezt figyelembe
venni.
Kalcsó Istvánné: Két ünnepséget nem kellene tartani. Így javasolja június 5. napján egy közös
ünnepséget rendezni, egy szerény megvendégeléssel egybekötve.
Finna Sándor: Egyezteti ezt a kérdést a nemzetiségi önkormányzattal.
Kalcsó Istvánné: A Gyermeknapot a Művelődési Ház rendezi, javasol 100 ezer forintot
biztosítani a programok megszervezésére.
Ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
73/2015. (V.6.) számú határozat
gyermeknap megszervezéséről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete 100 ezer forintot biztosít a május 31.
napján (vasárnap) megrendezendő Gyermeknap megszervezésére a Művelődési Ház
részére.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Kalcsó Istvánné tájékoztatja a képviselőket a Kisjenői Kupa programról, melyre a delegációt
Finna Sándor vezeti, kéri a képviselőket, akinek van ideje és kedve, vegyen részt a rendezvényen.
Tájékoztatja a képviselőket a külterületi utak feltöltésének munkálatairól. A gazdák támogatják a
munkát, összességében kedvezőnek tartják az elképzelést. Egyeztetést fog folytatni ebben az
ügyben.
Kéri a képviselőket, tájékoztassák a lakosságot erről a témáról.
Ezt követően megköszöni a munkát és bezárja az ülést.
Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző
Tarján István
képviselő

