Iktatószám:

/2016.
Jegyzőkönyv
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2016. március 7. napján
megtartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak:
Kalcsó Istvánné polgármester
Rákócziné Tripon Emese alpolgármester
Gyebnárné Avramucz Hajnalka képviselő
Tarján István képviselő
Szelezsán Zsolt képviselő
Csumpilla Csaba képviselő
Finna Sándor képviselő
dr. Medgyaszai László jegyző
Javasolt napirendi pontok:
1) Szakiskola működésével kapcsolatos kérdések megvitatása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
2) Varrodával kapcsolatos problémák megvitatása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
3) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné köszönti a jelenlévőket, megállapítja a határozatképességet és ismerteti a javasolt
napirendi pontokat.
Javasolja Szelezsán Zsolt képviselőt felkérni a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Javaslatát a jelen lévő képviselők egyhangúan elfogadják és az ülés napirendjét a következők szerint
állapítják meg:
Napirendi pontok:
1) Szakiskola működésével kapcsolatos kérdések megvitatása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
2) Varrodával kapcsolatos problémák megvitatása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
3) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester

1) Szakiskola működésével kapcsolatos kérdések megvitatása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné tájékoztatja a képviselőket a legutóbbi iskolatanácsi ülésen elhangzottakról. Az
iskolát „telephelyként”, illetve tagintézményként kívánja a Minisztérium továbbműködtetni. Ez
létszámcsökkentéssel és néhány feladat elvitelével járna. Az iskola vezetése javasolja, hogy keressék
meg a katolikus egyházat annak érdekében, hogy esetleg átvennék az intézmény működtetését.
Magánemberként minden olyan elképzelést támogat, amely hosszú távon az iskola fennmaradását
eredményezi. Szükségesnek tartja azonban a testület tájékoztatását.
Gyebnárné Avramucz Hajnalka kifejti, hogy a tanulók és a tanárok döntő többsége egyetértene
az egyházi fenntartással bár nagyon sok kérdés felmerül még.
Szelezsán Zsolt álláspontja szerint a hosszú távú fennmaradás a legfontosabb és ebben az irányban
kellene állást foglalni.
Kalcsó Istvánné kiemeli, hogy jelenleg nem kell dönteniük, de fontosnak tartja, hogy minden
képviselő értesüljön a problémáról és amennyiben megkeresés érkezik, elő fogja terjeszteni.
2) Varrodával kapcsolatos problémák megvitatása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné tájékoztatja a képviselőket a varrodával kapcsolatos problémákról. Mivel
észlelték, hogy vélhetően nem tudják vagy csak nagy nehézséggel levarrni a varrónők a szükséges
mennyiséget, megkerestek egy konzorciumi tagot, segítséget kérve. Ezt a minisztérium nem
engedélyezte, így más megoldást kell keresni.
Felvette a kapcsolatot a Családsegítő Központ vezetőjével, megkereste a Munkaügyi Központ és
más települések vezetőit ennek érdekében. Sikerült néhány helyi lakossal is megállapodnia, akik illő
tiszteletdíjért, nyugdíj mellett elvállalnak egy-egy mennyiséget. Erre megbízási szerződéseket kell
kötni, de ezt a jegyző intézi. A díjak fedezetéül az értékesítésből befolyó – nagyjából 10 millió forint
körüli – összeget javasolja megjelölni, mely később érkezik az önkormányzat számlájára. Addig a
költségvetésből kell ezt megelőlegezni.
Ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
32/2016. (III.7.) számú határozat
a varroda működtetéséről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete felkéri és felhatalmazza a polgármestert,
hogy a varroda megnyugtató működése és a konzorciumi szerződésben vállalt
mennyiség folyamatos teljesítése érdekében megbízási szerződések keretében
szakembereket foglalkoztasson. A megbízási díjak fedezetéül a képviselő-testület a
munkaruhák értékesítéséből befolyó bevételt jelöli meg.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
3) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester

Szelezsán Zsolt kéri, intézkedjenek a szelektív hulladékgyűjtőkbe való szemét felől, úgy véli, nem
elfogadható, hogy a lakosság a háztartási szemetet is ide helyezi el.
Csumpilla Csaba felhívja a figyelmet az Újfaluban jelentkező patkányproblémára, kéri, fordítsanak
nagyobb figyelmet erre.
Az orvosi rendelőnél nagyon elszaporodtak a galambok, ürülékükkel szennyezi a környezetet,
jelentős fertőzésveszélyt okozva.
Kéri, hogy oldják meg a csapadékvíz elvezetését a Rákóczi-Toldi utcáknál.
Rákócziné Tripon Emese felhívja a figyelmet a Művelődési Háznál és a Márki utcában lévő
hirdetőtáblák állapotára. Meg kellene erősíteni a tartóoszlopokat, mivel az időjárás miatt ezek
meggyengültek.
Szelezsán Zsolt felhívja a figyelmet a kóbor kutyákra, kéri, lépjenek ebben az ügyben.
Tarján István javasolja, vegyék fel a kapcsolatos a gyulai kutyamenhely vezetőjével és kérjenek
árajánlatot.
Csumpilla Csaba kéri, hogy a Csöpi kocsma mögötti WC környezetét tetessék rendbe a
tulajdonossal és igyekezzenek megoldást találni a Déli soron lévő önkormányzati telkeken
felhalmozott hulladék elszállítására, illetve a további illegális hulladéklerakás megelőzésére.
Kalcsó Istvánné szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
33/2016. (III.7.) számú határozat
a települést érintő feladatokról, problémákról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete intézkedést kér a következő kérdésekben:
- szelektív hulladékgyűjtők állapotának felmérése;
- rágcsálóirtás elősegítése az Újfaluban;
- az orvosi rendelőnél elszaporodott galambok eltávolítása;
- csapadékvíz elvezetése a Rákóczi-Toldi utcáknál;
- kóbor kutyák okozta problémák megoldása, kapcsolatfelvétel a gyulai kutyamenhely
vezetőjével, árajánlatkérés;
- a Csöpi kocsma mögötti WC környezetének rendbetétele a tulajdonos által;
- a Déli soron lévő önkormányzati telkeken felhalmozott hulladék elszállítása és a
további lerakás megakadályozása.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
dr. Medgyaszai László jegyző
Határidő: azonnal
Kalcsó Istvánné tájékoztatja a képviselőket a sportpályával kapcsolatos tudnivalókról. Az elmúlt
évi és a jelenleg hatályos költségvetési rendeletben jóváhagytak egy 5 millió forintos összeget a
sportpálya öltözői beruházási munkálatainak önerejére. A pontos összeget most tudták
meghatározni, így kéri a szükséges döntés meghozatalát annak érdekében, hogy a támogatási
szerződést megköthessék.
Ezt követően savazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:

34/2016. (III.7.) számú határozat
a Sportegyesület támogatásáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező
ingatlanon történő sportpálya és az ehhez tartozó öltözők építéséhez a következő
támogatást nyújtja a Sportegyesület részére:
- 2.971.520.- Ft-ot a korábbi 18/2014. (II.10.) számú határozatban foglaltakra alapozva
az öltöző I. üteméhez;
- 2.411.320.- Ft-ot az öltöző II. üteméhez.
A támogatási összegek folyósításának feltétele, hogy a beruházás – e támogatással
csökkentett – ellenértéke teljesítésre kerüljön a kivitelező számlája alapján.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az elszámolási kötelezettséget is tartalmazó
támogatási megállapodások aláírására.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően megköszöni a munkát és bezárja az ülést.
Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző
Szelezsán Zsolt
képviselő

