Iktatószám:

/2016.
Jegyzőkönyv
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2016. március 22. 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
Feladatfelelősök
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) Helyi védettségről szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
4) Gyermekétkeztetés térítési díjai felülvizsgálata
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
5) Szociális térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
6) Szociális rendelet módosítása
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
7) Rendelettervezet az egészségügyi ellátási körzetekről
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
8) Vízterhelési díjak meghatározása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
9) Közbeszerzési terv és beszámoló jóváhagyása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester

10) Megállapodás megkötése kóbor kutyák elszállítására
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
11) Pályázat benyújtása kiegészítő állami támogatásra
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
12) Tájékoztató a szilárdhulladék kezeléséről
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
13) Társulati kérelem megtárgyalása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
14) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné köszönti a jelenlévőket, megállapítja a határozatképességet és ismerteti a javasolt
napirendi pontokat.
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) Helyi védettségről szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
4) Gyermekétkeztetés térítési díjai felülvizsgálata
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
5) Szociális térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
6) Szociális rendelet módosítása
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
7) Rendelettervezet az egészségügyi ellátási körzetekről
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
8) Vízterhelési díjak meghatározása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester

9) Közbeszerzési terv és beszámoló jóváhagyása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
10) Megállapodás megkötése kóbor kutyák elszállítására
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
11) Pályázat benyújtása kiegészítő állami támogatásra
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
12) Tájékoztató a szilárdhulladék kezeléséről
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
13) Társulati kérelem megtárgyalása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
14) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
1) Beszámoló a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné rövid tájékoztatást nyújt a két ülés között történt eseményekről és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről.
Részt vett az ivóvízminőség javító programmal kapcsolatos egyeztetéseken és tárgyalásokon. A
program befejeződött, az elszámolásokat elküldték. Elegendő forrás áll rendelkezésükre az elszámoláshoz, a tagok - köztük településük is - az önerőt betervezték a költségvetésbe. A programnál
felmerült egy probléma, amely a fővállalkozó és az alvállalkozók közötti elszámolási gondokra vonatkozik. Egy per készül, amely annyiban érinti a beruházót, hogy úgy zárták le a pályázatot, hogy
nem győződtek meg az alvállalkozók igényeinek és követeléseinek kielégítéséről. Helytállni nem
kötelesek, de mindenesetre kellemetlen közjáték.
Bajaczán Mihály tervezővel egyeztettek az óvodára vonatkozóan. Megbeszélték a költségeket, ehhez beszerezték az energetikai tanúsítványt is. Egyeztettek a sportpályáról is, ebben is és a többi
folyamatban lévő projektben is folyamatosan együttműködnek a szakemberrel.
A sportegyesületnek átutalják az öltözők felújításához szükséges önkormányzati támogatásrészt. A
szerződést aláírták, jelenleg kisebb egyeztetések történnek.
Megbeszélést folytattak a közfoglalkoztatásra vonatkozóan, aláírták a pályázatokat és a támogatási
szerződéseket. Jelenleg három pályázat van, a növénytermesztési, a helyi sajátosságokra épülő és az
egyéb feladatokra vonatkozó. Ezen túlmenően működik a varrodai projekt és tésztakészítő tanfolyam is elindul. Jelentős nehézséget okoz a tanfolyamon résztvevők kiválasztása, ugyanis szigorúak
az előírások.
Problémát okozott a dolgozók besorolása, erre vonatkozóan maradéktalanul be kell tartani az előírásokat. Korábban lehetett kedvezőbb béreket megállapítani, de erre most nincs lehetőség.
A varrodai feladatok időben történő ellátása érdekében öt fővel kötött megállapodást.
Aláírták a Belügyminisztériumtól érkezett 65 millió forintos beruházásra vonatkozó támogató szerződést, jelenleg a közbeszerzési eljárásokat bonyolítják, majd megkötik a szükséges szerződéseket.

A hulladékszállítás megfelelően folyik, a jelzett ütemezést tartják, probléma nem merült fel. A közeljövőben ebben változás lesz, amint elindul a DAREH szolgáltatása.
Kéri a lakosokat, figyeljenek oda az illegális hulladék kihelyezésére, és nagyon fontos, hogy a lakosok tartsák tisztán a házuk előtti közterületet.
Az új hulladékszállítási rendszer bővebb lesz, új edényeket kapnak, lesz lomtalanítás, zöldhulladék
és veszélyes hulladékszállítás is. A szolgáltatás költségeire vonatkozóan információkkal nem rendelkeznek.
A Március 15-i ünnepség nagyon színvonalas volt, köszönetét fejezi ki a szervezőknek.
Részt vett a takarékszövetkezet ülésén, aholis az eddig önállóan működő egységek egyesülését jelentettek be. A helyi szövetkezet gazdálkodása megnyugtató, de a jövőben szarvasi székhelyű szövetkezetként fognak dolgozni. A kirendeltség és az ügyfélszolgálat természetesen megmarad, az
ügyfélfogadás helyben fog történni.
Egyebekben 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:
35/2016. (III.22.) 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
2) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné hozzászólás, kérdés nem lévén, szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati
javaslatot, melyet a jelen lévő képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
36/2016. (III.22.) számú határozat
a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
3) Helyi védettségről szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
Szelezsán Zsolt tájékoztatja a jelenlévőket a Bizottsági ülésen kialakított álláspontról.
Wittmann Attila tájékoztatást nyújt a bizottsági ülésen elhangzott kérés végrehajtásáról A bizottság javasolta egy további épület védettség alá helyezését. Át fogják tekinteni ezt a kérdést és egy
következő ülésre előterjesztést készítenek.

Kalcsó Istvánné néhány információt nyújt a vasútállomás építéséről és a védettség alá helyezés
indokairól. Úgy véli, a vasúttal kapcsolatban érdemes lenne egy kisebb helyi gyűjteményt kialakítani.
További hozzászólás, kérdés nem lévén, szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő rendeletet alkotják:
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2/2016. (III.25.) számú rendelete
az építészeti örökség helyi védelméről szóló
5/2009. (IV.3.) számú rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4) Gyermekétkeztetés térítési díjai felülvizsgálata
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
Szelezsán Zsolt tájékoztatja a jelenlévőket a Bizottsági ülésen kialakított álláspontról.
Abrudán Andrea néhány gondolatban tájékoztatja a képviselő-testületet az előterjesztés indokairól
és jogi hátteréről.
Kalcsó Istvánné hozzászólás, kérdés nem lévén, szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a
jelen lévő képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő rendeletet alkotják:
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
3/2016. (III.25.)számú önkormányzati rendelete
a térítési díjakról szóló
19/2013. (VIII.30.) számú rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5) Szociális térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Szelezsán Zsolt tájékoztatja a jelenlévőket a Bizottsági ülésen kialakított álláspontról.
Abrudán Andrea néhány gondolatban tájékoztatja a képviselő-testületet az előterjesztés indokairól
és jogi hátteréről, illetve a díjszámítás módjáról és a döntéstervezet indokolásáról.
Kalcsó Istvánné néhány kiegészítést fűz az anyaghoz. Kiemeli, hogy minden lehetséges eszközzel
segítik az időseket, ez a törekvés látható ebben az anyagban is, lényegében már a harmadik évben
változatlan összegben tudják tartani a térítési díjakat.
További hozzászólás, kérdés nem lévén, szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot,
melyet a jelen lévő képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot
hozzák:
37/2016. (III.22.) számú határozat
szociális térítési díjak felülvizsgálatáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a szociális étkeztetés intézményi térítési
díját 2016. évben 480.-Ft összegben állapítja meg.

Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
6) Szociális rendelet módosítása
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
Szelezsán Zsolt tájékoztatja a jelenlévőket a Bizottsági ülésen kialakított álláspontról.
Kalcsó Istvánné hozzászólás, kérdés nem lévén, szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a
jelen lévő képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő rendeletet alkotják:
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
4/2016. (III.25.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
3/2015. (II.27.) számú rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7) Rendelettervezet az egészségügyi ellátási körzetekről
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
Szelezsán Zsolt tájékoztatja a jelenlévőket a Bizottsági ülésen kialakított álláspontról.
Kalcsó Istvánné hozzászólás, kérdés nem lévén, szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a
jelen lévő képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő rendeletet alkotják:
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
5/2016. (III. 25.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
az egészségügyi ellátási körzetek kialakításáról szóló
6/2014. (II.28.) számú rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8) Vízterhelési díjak meghatározása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Szelezsán Zsolt tájékoztatja a jelenlévőket a Bizottsági ülésen kialakított álláspontról.
Wittmann Attila rövid tájékoztatást nyújt az anyag előkészítéséről és indokairól.
Kalcsó Istvánné hozzászólás, kérdés nem lévén, szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati
javaslatot, melyet a jelen lévő képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
38/2016. (III.22.) számú határozat
a vízterhelési díjak meghatározásáról

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt. által a lakosságra
áthárítandó vízterhelési díjat – 2016. április 1. napjától kezdődő hatállyal - a következők szerint állapítja meg:

Lakossági fogyasztó
2,16 Ft/m3+áfa
Önkormányzati fogyasztó
6,90 Ft/m3+áfa
hatósági díjas fogyasztó
10,40 Ft/m3+áfa
szippantott szennyvíz után
15,50 Ft/m3+áfa
A díjat a Vízművek az ivóvíz és szennyvíz-elhelyezési díjakkal egy időben, de a
számlán külön feltüntetve számlázza.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
9) Közbeszerzési terv és beszámoló jóváhagyása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Szelezsán Zsolt tájékoztatja a jelenlévőket a Bizottsági ülésen kialakított álláspontról.
Wittmann Attila kiemeli, hogy amennyiben év közben módosítás szükséges, a változásokat át fogják vezetni.
Kalcsó Istvánné hozzászólás, kérdés nem lévén, szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati
javaslatokat, melyeket a jelen lévő képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő
határozatokat hozzák:
39/2016. (III.22.) számú határozat
a 2016. évi közbeszerzési tervről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervét elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert az évközbeni szükséges módosítások átvezetésére.
Felkéri a Közbeszerzési Bizottságot a beszerzések lebonyolítására.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Finna Sándor elnök
Határidő: értelem szerint.
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2016. évi közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tár- CPV Irányadó eljágya és meny- kód
rásrend
nyisége

I. Árubeszerzés

az eljárás megindításának, ilTervezett eljá- letve a közberási típus
szerzés megvalósításának tervezett időpontja

szerződés teljesítésének várható időpontja
vagy a szerződés
időtartama

Sor kerül-e
vagy sor
került-e az
adott közbeszerzéssel összefüggésben
előzetes
összesített
tájékoztató
közzétételére?

II. Építési
beruházás
Kerékpárút
Kbt. Harmadik
építése Két- 452331 része és a Kbt. Nyílt közbeszeregyháza és 62-2 113.§ alapján
zési eljárás
Elek közt

2016.07.01.
2016.08.15.

Teljesítés:
2018.12.31-ig.

Nem

2016.08.01.
2016.10.15

Teljesítés:
2018.12.31-ig.

Nem

Kbt. Harmadik
Csapadékvíz 452471
Nyílt közbeszerrésze és a Kbt.
elvezetése
12-8
zési eljárás
113.§ alapján

2016.07.01.
2016.08.15

Teljesítés:
2018.12.31-ig.

Nem

Kossuth és
Meghívásos
452331 Kbt. Harmadik
Erkel utcán
közbeszerzési
20-6 része és a Kbt.
útépítés
eljárás
115.§ alapján

2016.07.01.
2016.08.15

Teljesítés:
2018.12.31-ig.

Nem

2016.07.01.
2016.08.15

Teljesítés:
2018.12.31-ig.

Nem

Szociális elKbt. Harmadik
Meghívásos
látó épület 452152 része és a Kbt.
közbeszerzési
korszerűsí00-9 115.§ alapján
eljárás
tése (Széchenyi u. 25.)

Kbt. Harmadik Meghívásos
Óvoda kor- 452141 része és a Kbt. közbeszerzési
szerűsítése
00-1 115.§ alapján
eljárás
Nemzeti
III. Szolgáltatás-megrendelés

IV. Építési
koncesszió

V. Szolgáltatási konceszszió

40/2016. (III.22.) számú határozat
a 2015. évi közbeszerzésekről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi lefolytatott közbeszerzési eljárásairól
szóló beszámolót elfogadja
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: értelem szerint.

KÖZBESZERZÉSI BESZÁMOLÓ
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 2015. évi közbeszerzéseiről

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata a 2015-ös évre is elkészítette a Közbeszerzési
Tervét. A tervben minden olyan pályázat szerepelt, amelyek kedvező elbírálása esetén
közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.
A 2015-ben lefolytatott közbeszerzések:
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése
100%-os támogatás
Önerő:
0 Ft
Támogatási összeg:
75.687.200 Ft
Összköltség:
74.027.386 Ft
Eredményhirdetés időpontja: 2015. 08. 17.
Márki Sándor Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése
100%-os támogatás
Önerő:
0 Ft
Támogatási összeg:
93.334.998 Ft
Összköltség:
93.331.996 Ft
Eredményhirdetés időpontja: 2015. 06. 26.
Mudin fivérek sport – és szabadidőközpont kialakítása
90%-os támogatás
Önerő:
2.154.158 Ft
Támogatási összeg:
19.387.419 Ft
Összköltség:
21.541.577 Ft
Eredményhirdetés időpontja: 2015. 04. 10.
10) Megállapodás megkötése kóbor kutyák elszállítására
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Szelezsán Zsolt tájékoztatja a jelenlévőket a Bizottsági ülésen kialakított álláspontról.

dr. Medgyaszai László tájékoztatást nyújt a tárgyalásokról. Eddigi információik alapján 5.000.Ft/eb költséggel számolhatnak, de nem tisztázott, hogy kell-e chip-et és oltást biztosítaniuk vagy
sem.
Rákócziné Tripon Emese felveti, hogy több kutyára kellene megállapodást kötni.
Kalcsó Istvánné úgy véli, próbaképpen 10 kutyára indokolt szerződést kötni és az eredmények
ismeretében lehet majd dönteni. Nem tisztázottak kellően a költségek, így nem javasolja a létszámot
emelni.
Egyéb hozzászólás, kérdés nem lévén, szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot,
melyet a jelen lévő képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot
hozzák:
41/2016. (III.22.) számú határozat
kóbor kutyák elhelyezéséről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete megállapodás megkötését kezdeményezi
a gyulai kutyamenhely üzemeltetőjével, 10 kutya befogadására, 5.000.- Ft/eb díjazásért, 2016. július 1. napjától kezdődő időszakra. A képviselő-testület az ebek befogását saját dolgozó igénybevételével végzi el.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a
megállapodás megkötésére.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: folyamatos
11) Pályázat benyújtása kiegészítő állami támogatásra
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Szelezsán Zsolt tájékoztatja a jelenlévőket a Bizottsági ülésen kialakított álláspontról.
Szakmándi Lászlóné összefoglalja az előterjesztéssel kapcsolatos tudnivalókat, 8-10 millió forint
értékű kifizetetlen számlát gyűjtöttek össze. Fontos, hogy a benyújtást követően a várakozó számlák
kifizethetők.
Kalcsó Istvánné úgy véli, ez a támogatási konstrukció nagyon kedvezőtlen, folyamatosan fizetési
felszólítások érkeznek, ez pedig nagyon bizonytalanná teszi a gazdálkodást. A jövőre vonatkozóan
javasolja átgondolni ezt a konstrukciót és csak a legszükségesebb esetben és mértékben alkalmazkodni a támogatási feltételekhez.
Egyéb hozzászólás, kérdés nem lévén, szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot,
melyet a jelen lévő képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot
hozzák:
42/2016. (III.22.) számú határozat
kiegészítő támogatás igényléséről
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.
12) Tájékoztató a szilárdhulladék kezeléséről
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Szelezsán Zsolt tájékoztatja a jelenlévőket a Bizottsági ülésen kialakított álláspontról.
Kalcsó Istvánné hozzászólás, kérdés nem lévén, szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati
javaslatot, melyet a jelen lévő képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
43/2016. (III.22.) számú határozat
a szilárd hulladék kezeléséről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Békés Megyei Kormányhivatal
észrevételét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozóan.
A képviselő-testület a szolgáltatás biztosítására intézkedéseket tesz és legkésőbb a Katasztrófavédelem által hozott – ideiglenes szolgáltató kijelölésére vonatkozó – határozat lejártáig eleget tesz jogszabályban foglalt ellátási kötelezettségének.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: folyamatos
13) Társulati kérelem megtárgyalása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Szelezsán Zsolt tájékoztatja a jelenlévőket a Bizottsági ülésen kialakított álláspontról.
Kalcsó Istvánné hozzászólás, kérdés nem lévén, szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati
javaslatot, melyet a jelen lévő képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
44/2016. (III.22.) számú határozat
társulati kérelemről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének – a 2016-os költségvetés kiemelten takarékos irányszámaira alapozva – nem áll módjában támogatást nyújtani a Körösi Vízgazdálkodási Társulat működéséhez.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
14) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné ismerteti a Családi Egyesület kérését és annak fontosságát. Emlékeztet a település
többi játszóterére is, áttekintették azok állapotát, megállapították, hogy az eltelt 10 év alatt jelentősen elhasználódtak a játszóeszközök, így a javítás mellett egy-egy eszközt cserélni kell majd. Erre
vonatkozóan figyelemmel fogják kísérni a pályázati lehetőségeket.

További hozzászólás, kérdés nem lévén, szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot,
melyet a jelen lévő képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot
hozzák:
45/2016. (III.22.) számú határozat
játszótéri eszközök tulajdonba vételéről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete térítésmentes tulajdonba veszi a Családi
Egyesülettől a korábban, pályázaton elnyert támogatásból beszerzett játszótéri eszközöket.
A képviselő-testület kifejezi köszönetét az Egyesületnek az elvégzett munkáért.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt egy pályázati lehetőségről, mely – kedvező döntés esetén –
jelentősen hozzájárulhatna a jubileumi Pogácsa Fesztivál megszervezéséhez.
Egyéb hozzászólás, kérdés nem lévén, szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot,
melyet a jelen lévő képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot
hozzák:
46/2016. (III.22.) számú határozat
testvér települési programok támogatásáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete pályázatot nyújt be testvér települési
programok támogatására.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt a közvilágítás helyzetének áttekintését követő megállapításokról. Egy kisebb keret áll rendelkezésükre, amelyet a korszerűsítés érdekében kell felhasználni.
Wittmann Attila emlékeztet arra, hogy a rendelkezésükre álló keret kizárólag nem engedélyköteles
korszerűsítésre vagy bővítésre használható fel.
Kalcsó Istvánné további hozzászólás, kérdés nem lévén, szavazásra teszi fel a megfogalmazott
határozati javaslatot, melyet a jelen lévő képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
47/2016. (III.22.) számú határozat
közvilágítás korszerűsítéséről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a rendelkezésére 1,3 millió forintos keretet a településen a közvilágítás korszerűsítésére fordítja, melyből jelenleg a Toldi utca
utolsó tizedében és a Dózsa u. 70. előtti közterületeken valósul meg.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt a közutak állapotáról. A gyulai út egyes szakaszai lényegében
járhatatlanok.
Rendszeresen írnak a közutak kezelőjének, de a járófelület állapota egyre jobban romlik.

Lakossági bejelentések érkeztek a gépjárműkárok keletkezéséről. Erélyes hangú telefonbeszélgetést
folytatott és ígéretet kapott az utak alaposabb és gyorsabb kátyúzására vonatkozóan.
Egyre rosszabb a belső utak állapota is annak ellenére, hogy folyamatosan végzik a kátyúzást és az
aszfaltozást.
Úgy véli, nem elfogadható, hogy a települést nem lehet biztonságosan megközelíteni.
Szelezsán Zsolt felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben valakinek az autójában kár keletkezik
a kátyúk miatt, hívjanak rendőrt, akitől tájékoztatást kapnak a követendő eljárásról.
Kalcsó Istvánné tájékoztatja a jelenlévőket egy kezdeményezésről, amely egy közös pályázat benyújtásáról szól, a külterületi földutak rendbetétele érdekében. A munka a településfejlesztési bizottság ülésén fog folytatódni, majd – szükség esetén – a testület elé kerül ez a kérdés is.
Újabb illegális építési hulladékot találtak. Intézkedtek az elszállításáról, de megkéri a lakosokat, ne
helyezzenek el törmeléket az utak mellett.
Ezt követően kellemes húsvéti ünnepeket kíván, megköszöni a munkát és bezárja az ülést.
Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző
Csumpilla Csaba
képviselő

