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Kalcsó Istvánné köszönti a jelenlévőket.
Javasolt napirendi pontok:
1) Egyes költségvetést érintő döntések áttekintése
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
2) Szennyvíztelep működéséhez szükséges beszerzésről
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
3) A gyermekjóléti szolgáltatás ellátásáról
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
4) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné megállapítja a határozatképességet és ismerteti a javasolt napirendi pontokat.
Javasolja Tarján István képviselőt felkérni a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Javaslatát a jelen lévő képviselők egyhangúan elfogadják és az ülés napirendjét a következők szerint
állapítják meg:
1) Egyes költségvetést érintő döntések áttekintése
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
2) Szennyvíztelep működéséhez szükséges beszerzésről
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
3) A gyermekjóléti szolgáltatás ellátásáról
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester

4) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
1) Egyes költségvetést érintő döntések áttekintése
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné tájékoztatja a képviselő-testületet két határozatról, amelyeket módosítani, illetve
kiegészíteni szükséges.
Elsőként 100/2015. (VIII.18.) számú úgynevezett „kitekintő” határozatot kell módosítani, amely
a víziközmű Társulat által felvett hitelhez és kezességvállaláshoz kapcsolódik. A korábbi
döntésben szerepel egy azóta rendezett tőketartozás, 99.951 E Ft összegben. Mivel ez már nem
hatályos, a döntésben sem szabad szerepeltetni, hiszen ezzel kizárják a további kezességvállalás
lehetőségét.
Ennek megfelelően az új „kitekintő” táblázatból kiemelték ezt a részt.
Másodsorban a Kormányhivatal kérésére ki kell egészíteni az 50/2015. (IV.10.) számú döntést,
amely – egyebek között – a jegyző illetményének megállapításáról szól. A kinevezéskor ugyanis
nettó 40.000.- Ft bérkiegészítést állapítottak meg, amelyről a jegyző 2012. évben visszamenőleg is
lemondott és kérte, hogy mindössze a munkájával kapcsolatban felmerült költségeket rendezzék
felé.
Ezt a döntést utóbb a képviselő-testület visszavonta, melynek eredményeképpen a jegyző
illetménye a fenti összeggel megemelésre került. A Kormányhivatal kérte, hogy a korábbi döntést
visszavonó határozatot egészítsék ki a döntés tartalmával is, mivel így tekinthető egyértelműnek.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatokat,
melyeket a jelen lévő képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő
határozatokat hozzák:
129/2015. (XI.2.) számú határozat
költségvetést érintő határozat módosításáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a 100/2015. (VIII.18.) számú
határozatát a következő szövegezéssel hagyja jóvá:
„100/2015. (VIII.18.) számú határozat
nyilatkozat készfizető kezesség vállalásához
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 29/A. § a) és b) pontja és a Stabilitási törvény
felhatalmazása alapján az alábbi táblázatban határozza meg a saját bevételei
összegét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kifizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Megnevezés
1
Helyi adók
Osztalék, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből
eredő fizetési kötelezettség összeggel
Összesen
2015
2016
2017
2018
2019-2020
3
4
5
7
43 871
43 871 43 871
43 871
175 484
1 142
1 142 1 142
1 142
4 568
150
150
150
150
600

Tárgyi eszközök, immateriális
javak, vagyoni értékű jog
értékesítése,
vagyonhasznosításból származó
bevétel
Tartós részesedések értékesítése
Vállalatértékesítésből,
privatizációból származó
bevételek
Garancia- és kezességvállalással
kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek
45 163
45 163 45 163
Saját bevételek 50 %-a
22 582
22 582 22 582
Előző év(ek)ben keletkezett
tárgyévi fizetési kötelezettség
0
0
0
Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és
annak tőketartozása
Hitelt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő
fizetési kötelezettség
Tárgyévben keletkezett,
illetve keletkező, tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség
0
0
0
Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és
annak tőketartozása
Hitelt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő
fizetési kötelezettség
Fizetési kötelezettség
összesen
0
0
0
Fizetési kötelezettséggel
csökkentett saját bevétel
22 582
22 582 22 582
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal”
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
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130/2015. (XI.2.) számú határozat
költségvetést érintő határozat kiegészítéséről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az 50/2015. (IV.10.) számú határozatát a
következő szövegezéssel hagyja jóvá:
„50/2015. (IV.10.) számú határozat
egyes költségvetési kérdésekről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az 51z/2010. (III.18.) és az 5/2012. (I. 12) számú határozatát és a - 2007-ben hozott
döntésének megfelelően – a jegyző részére havi bruttó 62.903.- Ft (nettó
40.000.- Ft) bérkiegészítést állapít meg, 2015. április 1. napjától kezdődően.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: folyamatos”
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
2) Szennyvíztelep működéséhez szükséges beszerzésről
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné tájékoztatja a képviselő-testületet az Alföldvíz Zrt. leveléről, melyben a
szennyvíztisztító telepen működő berendezését kérik haladéktalanul kicserélni. E nélkül az
üzemeltetés nem lehetséges, így mindenképpen dönteni szükséges.
Ezt követően szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a jelen lévő képviselők 4 igen egy
nem szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
131/2015. (XI.2.) számú határozat
szennyvíztisztító működéséhez szükséges berendezés cseréjéről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete vállalja, hogy a szennyvíztisztító telep
levegőztető rendszerének felújításával járó 806.000 Ft költséget az Alföldvíz Zrt-nek
(5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) számla ellenében megtéríti.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
3) A gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás ellátásáról
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné összefoglalja a gyermekjólét szolgáltatás és családsegítés körében hatályba lépő
jogszabályi változásokat, illetve a lehetséges lépéseket.
Abrudán Andrea részletes tájékoztatást nyújt az anyagról és a jogi környezetről. A költségvetési
törvény egyértelműen rendelkezik arról, hogy erre a feladatra mekkora összeg áll rendelkezésre.
Ez a jelenlegi struktúrát nem fedezi, így döntést kell hozni. Két dolgozót foglalkoztatnak, akiknek
bére meghaladja az évi 5 millió forintot. Ezzel szemben egy főt finanszíroz a költségvetés, tehát a
döntés elkerülhetetlen.
Kalcsó Istvánné: Várják az ágazati jogszabályok megjelenését, így személyi kérdésekben nem
hoznak döntést, mindössze a struktúrát kell kialakítani. Ezt követően – a költségvetési rendelet
tárgyalása során – térnek vissza erre a kérdésre. Igyekeznek megoldani, hogy azt a dolgozót, akire
nem kapnak állami támogatást, más területen foglalkoztassák.

Abrudán Andrea: Információik szerint van ellátandó feladat és a költségvetésben jóváhagyott
egy fő nem lesz elegendő.
Kalcsó Istvánné ezt követően szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangúan elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
132/2015. (XI.2.) számú határozat
gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás ellátásáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti szolgáltatási
feladatok ellátását felülvizsgálta, és 2016. január 1-jétől a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatot a Gyulai Többcélú Kistérségi Társulása útján, a fenntartásában működő
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye integrált
szervezetének önálló szakmai egységeként kívánja biztosítani, a költségvetési
törvényben meghatározott létszámmal.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester,
Határidő: azonnal
4) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné tájékoztatja a képviselő-testületet a szennyvízberuházás pályázatairól, amelyek
várhatóan csak a jövő év tavaszán fognak megjelenni.
Felkérte a Bólem kft-t, hogy a sportpályánál készítsék el a csatornarendszert, ennek kisebb
költsége lesz majd.
Egyeztetett Lukovics Béla tervezővel, aki jelezte, hogy szívesen áll rendelkezésükre a megjelenő
pályázatok megvalósításához szükséges tervek elkészítésénél. Az előzetes egyeztetések során
jelezték, hogy a csatornázást szeretnék megvalósítani, ehhez azonban tervek szükségeltetnek. A
finanszírozás két részben történne, egy kisebb összeget a tervek elkészültekkor, a másik –
nagyobb részt – nyertes pályázat esetén fizetik ki.
Finna Sándor kéri, hogy a kertekben korábban meglévő csatornarendszert állítsák vissza, mivel
az utcai árkok ezt nem tudják pótolni.
Akár zárt rendszert is el tud képzelni, de ezt mindenképpen meg kell oldani.
Kalcsó Istvánné úgy véli, bízzák meg a szakembereket a különböző megoldások kidolgozására,
ezt követően tudnak dönteni. Erre szeretné a VTK Innosystem Kft-t felkérni a korábban
megfogalmazott fizetési rendszer szerint.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot,
melyet a jelen lévő képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot
hozzák:
133/2015. (XI.2.) számú határozat
csatornarendszer kialakításáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a VTK Innosystem Kft-t a
település csatornarendszerének felmérésére, és megoldási javaslatok előterjesztésére.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal

Kalcsó Istvánné tájékoztatja a képviselő-testületet a betöltetlen álláshelyekre érkezett
pályázatokról.
Felmerült Szegediné Mariann neve, aki kiválóan helyt állt már a pályázatírás területén és Járási
Tünde is jelentkezett, aki minden tekintetben megfelelne a közfoglalkoztatottak munkaügyi
dolgainak intézésére.
A jegyző köztisztviselői álláshelyre hívott meg egy szakembert, Ottlakánné Mártit, aki korábban
az eleki OTP-ben dolgozott.
Természetesen a szükséges döntéseket a testület elé terjesztik, de kér egy előzetes állásfoglalást.
Nagyon fontosnak tartja a takarékos gazdálkodást, de már a munka minőségét veszélyezteti a
korábbi elgondolás, így lépniük kell, be kell tölteni az álláshelyeket.
A közfoglalkoztatást nem tudják leredukálni, nagyon sok munkanélküli van a településen és erre
megfelelően reagálniuk kell, amelyet a feladatok jobb elosztásával és a hiányzó létszám
feltöltésével kezdenek.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a rendelőintézet kerítését a tavaszra elkészítik.
Gyebnárné Avramucz Hajnalka kéri, hogy vizsgálják meg a rendelőintézet internetének
gyorsítását, és kéri, sűrűbben kaphassák meg a számlákat. Kéri, biztosítsanak egy EKG készüléket
a jobb szolgáltatáshoz.
Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt a folyamatban lévő beruházásokról. Néhány kisebb munkát
saját költségvetésből kell elvégeztetni, de a megfelelő minőség érdekében ezt felvállalták. Sajnos
nagyon sok probléma van, de ezeket igyekeznek úgy megoldani, hogy a település épülete a lehető
legmodernebb és legszebb lehessen.
A sportpályára még mindig szükséges föld, ezt követően lesz elsimítva.
Kalcsó Istvánné összefoglalja a bejelentések körében kért intézkedéseket, majd szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot, melyet a jelen lévő képviselők elfogadnak és a következő határozatot
hozzák:
134/2015. (XI.2.) számú határozat
intézkedések kezdeményezéséről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete kéri a következő intézkedések
megtételét:
- internet gyorsítása a Rendelőintézetben (felelős: jegyző, határidő: azonnal);
- sűrűbben – havonta – történjen meg a továbbszámlázás a Rendelőintézet
rezsiköltségeiről, (felelős: jegyző, határidő: folyamatos);
- vizsgálják meg EKG berendezés beszerzését (felelős: polgármester, határidő:
2016. február 28.);
Felelős: az egyes feladatok szerint
Határidő: az egyes feladatok szerint
Kalcsó Istvánné - további hozzászólás nem lévén - megköszöni a munkát és bezárja az ülést.
Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző
Tarján István
képviselő

