Iktatószám:

/2015.
Jegyzőkönyv
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2015. június 23. napján
megtartott üléséről

Jelen vannak:
Kalcsó Istvánné polgármester
Rákócziné Tripon Emese alpolgármester
Gyebnárné Avramucz Hajnalka képviselő
Tarján István képviselő
Szelezsán Zsolt képviselő
Csumpilla Csaba képviselő
dr. Medgyaszai László jegyző
Csoportvezetők
Intézményvezetők
Kalcsó Istvánné köszönti a jelenlévőket.
Javasolt napirendi pontok:
1) Beszámoló a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
2) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
3) 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
4) Mobilitási Hét megszervezése
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
5) Közterületek tulajdonba kérése
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
6) Használati engedély és tulajdonosi nyilatkozat a sportpályára vonatkozóan
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
7) Local Agenda 21 felülvizsgálata és jóváhagyása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
8) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester

Kalcsó Istvánné megállapítja a határozatképességet és ismerteti a javasolt napirendi pontokat
azzal, hogy tárgyalják meg a mozgáskorlátozottak támogatási kérelmét és még néhány aktuális
kérdést.
Ezt követően, javasolja Csumpilla Csaba képviselőt felkérni a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Javaslatát a jelen lévő képviselők egyhangúan elfogadják és az ülés napirendjét a következők szerint
állapítják meg:
Napirendi pontok:
1) Beszámoló a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
2) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
3) 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
4) Mobilitási Hét megszervezése
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
5) Közterületek tulajdonba kérése
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
6) Használati engedély és tulajdonosi nyilatkozat a sportpályára vonatkozóan
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
7) Local Agenda 21 felülvizsgálata és jóváhagyása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
8) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
1) Beszámoló a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt a két ülés között történt eseményekről és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről.
Nagyon sokat dolgoztak a két ülés között, de jó ütemben haladnak a feladatokkal. A
szennyvízberuházás lassan lezárul. Megkereste az Alföldvíz Zrt. annak érdekében, hogy
egyeztessék a rekonstrukciós munkálat. Ez külön forrást nem igényel, a bérleti díj képezi a
fedezetet.
Terveznek a szennyvízrendszer tekintetében is rekonstrukciót, de ennek részleteit még nem
dolgozták ki. Korábban volt lehetőség arra, hogy a már meglévő hálózatra is fordítsanak
összegeket, ezt jelenleg más módon oldják meg.
Részt vett egy tárgyaláson Budapesten, a téma egy varroda építése volt, amely 10 magyarországi
településre terjed ki. Az elképzelés hosszú távra vonatkozik, hiszen néhány év alatt szociális
szövetkezeti formát szeretnének kialakítani, így a dolgozók sem közfoglalkoztatott, hanem piaci
bérrel lennének foglalkoztatva. Amennyiben a termelés rentábilisnak bizonyul, kiveszik a

projektet a közfoglalkoztatásból. Az indulás kisebb átalakításokkal és beruházással jár, de ennek
ellenértékét a Minisztérium megtéríti.
Lezárult egy HURO ellenőrzés, pici hibákon kívül semmilyen probléma nem jelentkezett.
Tárgyalt a térfigyelő kamerákat kiépítő vállalkozóval és a korábban felajánlott 40.000.- Ft + Áfa
havi átalány díjat 10.000.- Ft-ra sikerült mérsékelni. A felülvizsgálat így negyedévente fog
megtörténni ezzel biztosítják a folyamatos üzemelést. A szükséges adatvédelmi feladatokat a
hivatalban a jegyző végzi el.
Egyeztettek a sportpálya ügyében, elindították a szükséges területek megvásárlását. Maga a
beruházás jól halad, időben készen lesznek.
Megtartották a Pedagógus Napot, nagyon jól sikerült, átadták a megítélt kitüntetéseket is.
Részt vett a Kaláris művészeti iskola záró rendezvényén, nagyon élvezték a műsort és külön
gratulált a felkészítő tanároknak is.
Lezajlottak az évzárók és a ballagások, úgy véli, az intézmények nagyon komolyan vették a
rendezvényeket, méltó módon ünnepeltek.
Ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
87/2015. (VI.23.) számú határozat
beszámoló a két ülés között történt eseményekről és tett intézkedésekről,
valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a két ülés között történt eseményekről
és tett intézkedésről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
3) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt az anyagban foglaltakról, majd szavazásra teszi fel a
megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő képviselők egyhangú igen szavazattal
elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
88/2015. (VI.23.) számú határozat
a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
3) 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Vatrán Éva néhány gondolatban tájékoztatja a képviselőket az anyagban foglaltakról.
Szelezsán Zsolt tájékoztatja a jelenlévőket a Bizottság állásfoglalásáról.
Kalcsó Istvánné ezt követően szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő rendeletet alkotják:
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

14/2015.(VI.26.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) számú rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4) Mobilitási Hét megszervezése
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Szelezsán Zsolt tájékoztatja a jelenlévőket a Bizottság állásfoglalásáról, javasolja helyszínként a
Művelődési Ház környékét.
Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt az anyagban foglaltakról. Korábban több alkalommal és
sikeresen rendezték meg ezt a programot, úgy véli, ebben az évben sem kellene ebből kimaradni.
Rákócziné Tripon Emese ismerteti az elképzeléseket a programmal kapcsolatban, javasolja,
hogy valósítsák meg az elmondottakat. Pályáznak egy összegre, melyet ki lehet egészíteni,
amennyiben a képviselők ezt helyesnek látják. A rendezvény szeptember 18. napján lenne.
Javasol egy kisebb kiegészítést hozzárendelni a pályázati forráshoz.
Csumpilla Csaba támogatja a projektet és kéri, minél többen vegyenek részt a rendezvényen.
Kalcsó Istvánné szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
89/2015. (VI.23.) számú határozat
a Mobilitási Hét megszervezéséről
Kétegyháza Nagyközség képviselő-testülete csatlakozik az Európai Mobilitási Héthez, felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A rendezvény 2015. szeptember 18. napján kerül megrendezésre és a képviselőtestület csekély forrást hagy jóvá a pályázati forrásokon túlmenően.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
5) Közterületek tulajdonba kérése
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Szelezsán Zsolt tájékoztatja a jelenlévőket a Bizottság állásfoglalásáról.
Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt az anyagban foglaltakról, majd szavazásra teszi fel a
megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő képviselők egyhangú igen szavazattal
elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
90/2015. (VI.23.) számú határozat
közterületek tulajdonba kéréséről
1. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában
és a Közlekdésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévő
Kétegyháza, 1814/1, 1814/3, 1000/3, 1000/5, 1464/1, 1464/2, 1464/5, 46/3 és
46/5 helyrajzi számon felvett, közterület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2.

Az Ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2) pontjában meghatározott
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása feladatainak ellátása
érdekében kívánja tulajdonba venni és közterület kialakítására kívánja
felhasználni.
3. Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek –ideértve a művelési ág szükséges megváltozásának
költségét- megtérítését.
4. Az igényelt ingatlanok nem állnak örökségvédelmi-, természetvédelmi-, helyxi-,
vagy Natura 2000 védelem alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kétegyháza,
Kétegyháza, 1814/1, 1814/3, 1000/3, 1000/5, 1464/1, 1464/2, 1464/5, 46/3 és
46/5 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt felé teljes jogkörben eljárjon, és a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
6. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kétegyháza, 1814/1,
1814/3, 1000/3, 1000/5, 1464/1, 1464/2, 1464/5, 46/3 és 46/5 helyrajzi számú
ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást
aláírja.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
6) Használati engedély és tulajdonosi nyilatkozat a sportpályára vonatkozóan
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Szelezsán Zsolt tájékoztatja a jelenlévőket a Bizottság állásfoglalásáról.
Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt az anyagban foglaltakról. Kiemeli, hogy a Sportegyesület
kénytelen volt egy nagyobb pályázatot visszamondani, hiszen a Szakiskola vezetőinek hozzáállása
lehetetlenné tette az együttműködést és a beruházást.
A projekt végrehajtásához a korábban már jóváhagyott 2.5 millió forintos önerőt javasolja
megítélni.
Két másik pályázat is várható majd, amely a befejező szakaszok fedezetét képezi. Az ehhez
szükséges önerőről a későbbiekben tárgyalnak majd.
Az előterjesztés kötött tartalmú nyilatkozatot – tulajdonosi hozzájárulás és használati engedélyt –
tartalmaz.
A beruházáshoz a Sportegyesület teljes tagsága a támogatását adja, így – úgy véli – sikerrel
bonyolíthatják le a projektet.
Ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők 5 igen, egy nem szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
91/2015. (VI.23.) számú határozat
használati engedély és tulajdonosi nyilatkozat a sportpályára vonatkozóan
Kétegyháza Nagyközség képviselő-testülete felhatalmazza és felkéri a polgármestert a
következő tartalmú nyilatkozat aláírására:
„Használati engedély és tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
Alulírott Kalcsó Istvánné polgármester kijelentem, hogy a Gyulai Földhivatalnál 1547
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 5741 Kétegyháza, Erkel Ferenc utca

7/b címen található ingatlan az általam képviselt Kétegyháza Nagyközség
Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képezi.
Az általam képviselt Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata, mint tulajdonos
hozzájárul ahhoz, hogy a Kétegyházi Sportegyesület a látvány-csapatsportok
támogatásának adókedvezménye sporttelep felújítási program (továbbiakban: TAO
program) keretében nyertes pályázat esetén a fent megnevezett ingatlan(ok)on
sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson.
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a
Kétegyházi Sportegyesület a megvalósuló felújítást legalább 5 éven keresztül a Magyar
Labdarúgó Szövetség (a továbbiakba: MLSZ) által jóváhagyott sportfejlesztési
programnak, a látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó jogszabályoknak és az
eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és hasznosítsa.
Amennyiben a felújítás építési engedély köteles tevékenység, Kétegyháza Nagyközség
Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a felújítás
megvalósításától számított 5 év határozott időre az igénybe vett támogatás mértékéig
jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára. Kötelezettséget vállalok arra,
hogy a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében a Kétegyházi
Sportegyesület-tel együttműködöm, a bejegyzéshez szükséges tulajdonosi
nyilatkozatokat megteszem, és a rendelkezésére bocsátom.
Kijelentem, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan
joga, amely akadályozná a Kétegyházi Sportegyesület-et abban, hogy a TAO szerint
tárgyi eszköz felújítást megvalósítsa. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az
ingatlan tulajdonosaként ilyen jogot a felújítás megvalósítását követő 5 év
határozott időtartam alatt a tulajdonos nem alapít.
Kijelentem, hogy a megvalósításra kerülő új pályára, új létesítményre vonatkozóan
a Kétegyházi Sportegyesület számára a pálya, létesítmény használatát biztosítjuk, a
Kétegyházi Sportegyesület részére az új pályára és létesítményre vonatkozó használati
engedélyt megadjuk.
A jelen nyilatkozatban foglaltak maradéktalanul megfelelnek az általam képviselt
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatára, valamint a tárgybeli ingatlanra
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek.
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata
alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat
megtételéhez szükséges felhatalmazással.„
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
7) Local Agenda 21 felülvizsgálata és jóváhagyása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Szelezsán Zsolt tájékoztatja a jelenlévőket a Bizottság állásfoglalásáról kéri, hogy a Bizottsági
ülésen felmerült kisebb pontosításokat vizsgálják meg és vezessék át az anyagban.

Rákócziné Tripon Emese: A testület kérte a felülvizsgálatot, de ezt évente el kell majd végezni,
így kéri a munkatervbe beépíteni. Néhány apró elírás és észrevétel hangzott el, amelyet át kell
vezetni az anyagban.
Kalcsó Istvánné szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
92/2015. (VI.23.) számú határozat
a Local Agenda 21 elfogadásáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a „Local Agenda 21” dokumentumot a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elfogadja és alkalmazni rendeli.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az anyag honlapon való közzétételére.
Felelős: dr. Medgyaszai László jegyző
Határidő: azonnal
8) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt az anyagban foglaltakról. A gyulai székhelyű
Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesületét korábban 30.000.- Ft támogatásban
részesítették, ennek megfelelőn javasol 30.000.- Ft támogatást odaítélni helyi szervezet részére.
Ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
93/2015. (VI.23.) számú határozat
támogatási kérelemről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesülete, Kétegyházi Helyi Szervezetét 30.000.-Ft támogatásban részesíti.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az elszámolási kötelezettséget is
tartalmazó támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Kalcsó Istvánné tájékoztatja a képviselőket egy pályázati lehetőségről, mely ugyan még
kidolgozás alatt van, de – információik szerint – a település már szerepel a kiemelt
kedvezményezettek körében.
Hozzáteszi, hogy a korábbi döntés, a Márki Iskola energetikai korszerűsítése jó úton halad, ez egy
újabb lehetőség. Az országgyűlési képviselőnek többször jelezték, hogy nagyon nehéz anyagi
helyzetben vannak, így segítségre van szükségük.
Lényegében „maradványösszegekre” lehet pályázni ebben a körben. A szükséges felméréseket
elkészítették, a holnapi napon tudnak majd pontosabb adatokat. Tudomásuk szerint önerő nem
szükséges a beruházáshoz, így semmiképpen nem szabad ezt a lehetőséget elszalasztani.
A hivatal hőszigetelésének megvalósítását követően érdemes lenne a fűtés korszerűsítését is
átgondolni.
Javasolja egy határozat meghozatalát, mely a testület szándéknyilatkozatát tartalmazná.
Gyebnárné Avramucz Hajnalka támogatja az elképzelést, hiszen megtakarítást eredményezhet.
Szelezsán Zsolt kérdezi, hogy milyen forrásból és módszerrel szeretnék a fűtést korszerűsíteni?

Kalcsó Istvánné úgy véli, egy szakértővel meg kellene vizsgáltatni a rendszert. A radiátorok
rendben vannak, a kazán úgyszintén, tehát nagy baj nem lehet.
Rákócziné Tripon Emese úgy véli, elsőként a szigetelést kell megvalósítani, és azt követően kell
visszatérni a fűtésre.
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:
94/2015. (VI.23.) számú határozat
pályázat benyújtásáról a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésére
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Polgármesteri
Hivatal energetikai korszerűsítésére.
A szükséges közbeszerzések lebonyolítására felkéri a Pénzügyi és Közbeszerzési
Bizottságot, valamint felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, megállapodások aláírására.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Kalcsó Istvánné tájékoztatja a jelenlévőket a szennyvízberuházás IV. üteméhez szükséges
konzorciumi megállapodás részleteiről.
Ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
95/2015. (VI.23.) számú határozat
konzorciumi megállapodás megkötéséről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete megállapodást köt a Nemzeti Fejlesztési
Programirodával a települési szennyvízberuházás IV. ütemének előkészítse és
megvalósítása céljából.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Kalcsó Istvánné: A konyha üzemeltetőjével egyeztettek és a jelenlegi bérleti díj kisebb
emeléséről, illetve egy beruházás elindításáról tárgyaltak.
A bérleti díj a jelenlegi 80.000. Ft-ról 110.000.- Ft-ra emelkedne, azzal, hogy az üzemeltető egy
kéményt épít, beszerzi annak minden szükséges tartozékát és engedélyét. Emellett szükség esetén
elvégzi a gázrendszer kapacitásbővítését.
A munkálatok ellenértéke valamivel több, mint nettó 2.2 millió forint, melyet a bérlő teljes
egészében finanszíroz azzal, hogy betudják a bruttó bérleti díjat ebbe az összegbe. Annak
érdekében, hogy a bérlő által kimunkált árakat ellenőrizni tudják, kértek egy másik ajánlatot is,
amely néhány napon belül rendelkezésükre fog állni.
Mivel a beruházás az önkormányzat érdekeit szolgálja, kéri a javaslat elfogadását.
Ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
96/2015. (VI.23.) számú határozat
bérleti szerződés módosításáról és beruházáshoz való hozzájárulásról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Csaba-Ingatlan Kft-vel fennálló bérleti
szerződését – a bérlővel egyeztetett tartalomnak megfelelően – módosítja. A bérleti
díj 2015. szeptember 1. napjától bruttó 110.000.- Ft-ra változik.

A képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja a Konyhán végzett beruházáshoz,
melyet a bérlő teljes egészében saját forrásából valósít meg azzal, hogy a beruházás
nettó összege a havi bérleti díjba betudásra kerül.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges megállapodás aláírására,
illetve nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Kalcsó Istvánné az ülés elején elhangzottakat megerősítve tájékoztatja a jelenlévőket a varroda
kialakításának lehetőségeiről és feltételeiről.
A fejlesztést koordináló Belügyminisztérium részletesen kidolgozta a szükséges feltételeket,
amelyek az induláshoz szükségesek. Az ipari gépek üzemeléséhez az energiaellátás korszerűsítése,
bővítése szükséges, melyet képzett és nagy tapasztalatú szakemberrel kívánnak elvégeztetni.
Az indulás nagyon közeli, így nincs idejük, haladéktalanul el kell kezdeni az előkészítést.
Ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
97/2015. (VI.23.) számú határozat
varroda kialakításáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete varrodát alakít ki a Kétegyháza, Úttörő
u. 26. szám alatti ingatlanban. A beruházás költségeit – megállapodás alapján – a
Belügyminisztérium viseli.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert minden szükséges jognyilatkozat
megtételére, illetve a beruházás elindítására, lebonyolítására.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Rákócziné Tripon Emese tájékoztatja a képviselőket a járdapályázatra érkezett hiánypótlásról,
mely szerint sorrendet kell állítani az utcák tekintetében.
Kalcsó Istvánné javasolja, hogy a korábbi döntésnek megfelelően rangsoroljanak és ezeket,
ebben a sorrendben tüntessék fel az anyagban.
Ezt követően tájékoztatást nyújt a Pogácsa Fesztivál programjairól. A pogácsa szervező bizottság
ülésén döntés született a „0”. napról, amely a „Harcosok éjszakája” nevet viseli majd. Ez kisebb
többletköltséggel jár, de úgy véli, biztosítaniuk kell a forrást valamilyen módon. Mivel a
költségvetésben nincs erre fedezet, támogatókat kell szerezni. Erre vonatkozóan a rendezvény
szervezője, Nagy László ígéretet is tett.
A program összeállítása során igyekeztek minden korosztály igényeinek eleget tenni és a szűkös
költségvetésből színvonalas műsort biztosítani.
Készítenek egy „Pogácsa Ház”-at, melyben pogácsát fognak majd sütni, hiszen erre a korábbi
években igény jelentkezett.
Kéri a képviselőket, segítsenek támogatók felkutatásában, illetve kisebb ajándékok gyűjtésében az
ajándéksorsoláshoz.
Tájékoztatást nyújt a „Kétegyházáért” Egyesület megalakulásáról, illetve a Közszolgálati Napról,
melyet 2015. július 2. napján, 17. órai kezdettel rendeznek meg.
Röviden ismerteti a település pénzügyi helyzetét. A korábbi tartozásaikat rendezték, így a
következő feladatokra koncentrálhatnak. Gazdálkodásuk stabil, hitel igénybevételére nem került
sor.
Terveik szerint ülést nem terveznek a nyárra, de amennyiben szükséges, rendkívüli ülést fog
összehívni.

Csumpilla Csaba kérdezi, hogy lehet-e veszélyes hulladékokat még elszállíttatni? Másrészt jelzi,
hogy a UPC-s kábel nincs rendesen kifeszítve és nagyon veszélyes így.
Szelezsán Zsolt jelzi, hogy a Bocskai utcában fel lett bontva a burkolat, és nem állították helyre.
Kérdezi, hogy hogyan áll az elektromos hulladékok összegyűjtésének ügye?
Kalcsó Istvánné választ ad a Bocskai utcára vonatkozó felvetésre. Kiemeli, hogy a tulajdonos
feladata a helyreállítás.
Az elektronikus és veszélyes hulladékok elszállítására vonatkozóan meg fogják szervezni az
elszállítást. Egy őszi időpontra gondoltak, de korábbra is ütemezni.
Tarján István kérdezi, hogyan áll az urnafal építése? Kiemeli, hogy a külterületi utak továbbra is
rossz állapotban vannak és tervezik-e a testülettel a határszemlét.
A közmunkaprogramokba bevont szántóföldekkel komoly gondok vannak, vagy a vetőmaggal
vagy a megmunkálással.
Kalcsó Istvánné: Az urnafal építéséhez építési engedély nem szükséges, lényegében az
önkormányzat szakembereivel és egy vállalkozóval egyeztettek az elképzelésekről. A megvalósítás
folyamatban van, úgy véli, hosszabb távra sikerül megoldást találni, a szükséges anyagiakat a
közfoglalkoztatásból biztosítják.
A határszemlére még nem tudtak sort keríteni, de meg fogják szervezni. Egyébként az elmúlt
héten kint járt a dűlő utakon és megtekintette a környéket. A külterületi utakkal kapcsolatban
megjegyzi, hogy ezeket nem az önkormányzat használja, és a gazdák csak követelnek, de
lényegében – néhány kivételtől eltekintve – semmit nem tesznek az állag megóvásáért, illetve a
karbantartásért. Tudomásul kell venni, hogy a földutak soha nem lesznek aszfalt minőségűek és a
gazdáknak is együtt kell működniük abban, hogy a minőség fenntartható legyen.
A közfoglalkoztatás során a vetés valóban elkésett kicsit, de a csapadék hiánya okozta a
legnagyobb problémát.
Kovács József lakos felhívja a figyelmet a Dózsa utcában a házak repedezésére. Úgy véli, ezt a
gépjármű forgalom okozza. A kétegyházi utak nem erre vannak méretezve, a lakosoknak kára
lesz, és kérdezi, ki fogja ezt megtéríteni.
A szennyvízberuházást követően a Dózsa utcában több helyen nincs rendesen helyreállítva a
burkolat. Állandó probléma a teherforgalom, ezt meg kell oldani, hiszen olyan mértékben
növekedett a terhelés, hogy előbb-utóbb komoly károk lesznek.
Kalcsó Istvánné: Számtalan levelet írtak a közútkezelőnek, eredménytelenül. Igazat ad Kovács
Józsefnek, de nem lát megoldást. Újabb levelet fog írni és ebben kérni fogja a sebesség
korlátozást a súlykorlátozás fokozott ellenőrzését és a kátyúk helyreállítását.
Csumpilla Csaba: Többször jelezték az utak problémáját, de sajnos Kétegyházát nem vagy csak
alig érintik a beruházási elképzelések.
Kalcsó Istvánné további hozzászólás nem lévén megköszöni a munkát és bezárja az ülést.
Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző
Csumpilla Csaba
képviselő

