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Jegyzőkönyv
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2016. május 31. napján
megtartott üléséről

Jelen vannak:
Kalcsó Istvánné polgármester
Rákócziné Tripon Emese alpolgármester
Gyebnárné Avramucz Hajnalka képviselő
Tarján István képviselő
Csumpilla Csaba képviselő
dr. Medgyaszai László jegyző
Feladatfelelősök
Csoportvezetők
Kolysza Zoltán alezredes rendőrkapitány
Domak Péter rendőr őrnagy őrsparancsnok
Süli Zsolt tűzoltó alezredes
Zanócz István tűzoltó alezredes
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) Beszámoló a Rendőrség és a Katasztrófavédelem tevékenységéről
Előadó: Hivatalvezetők
4) Beszámoló a gyermekvédelemről
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
5) Védőnői feladatok ellátása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
6) Adórendelet áttekintése
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
7) Local Agenda felülvizsgálata
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
8) Beszámoló határbejárásról
Előadó: Rákócziné Tripon Emese alpolgármester

9) Víztorony felújítására forrás biztosítása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
10) Nyári gyermekétkeztetés biztosítása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
11) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné köszönti a jelenlévőket, megállapítja a határozatképességet és ismerteti a javasolt
napirendi pontokat kiegészítve egy, a varrodára vonatkozó témával. Javasolja Tarján István
képviselőt felkérni a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Javaslatát a jelen lévő képviselők 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) Beszámoló a Rendőrség és a Katasztrófavédelem tevékenységéről
Előadó: Hivatalvezetők
4) Beszámoló a gyermekvédelemről
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
5) Védőnői feladatok ellátása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
6) Adórendelet áttekintése
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
7) Local Agenda felülvizsgálata
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
8) Beszámoló határbejárásról
Előadó: Rákócziné Tripon Emese alpolgármester
9) Víztorony felújítására forrás biztosítása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
10) Nyári gyermekétkeztetés biztosítása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
11) 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.
A romániai Kisjenőben jártak egy delegációval, részt vett a Szakiskola ballagási ünnepségén.
Kistérségi ülés volt Gyulán, az ismert napirendeket tárgyalták.
Benyújtották azokat a pályázatokat, amelyekről a testület döntött, várják a támogatók döntését,
nagyon sokat dolgoztak ezekkel, ami a napi munka mellett jelentős nehézségeket okozott.
Egy új cég mutatkozott be, tevékenységéről egy kisebb cikket fognak megjelentetni az újságban.
Kiváló feltételrendszert alakítottak ki, ami a gazdák részére jelentős előnyökkel jár majd,
kihasználják a vasút közelségét is.
Nyugdíjas rendezvényeken vettek részt, nagyon szépen sikerültek ezek.
Átadták a munkaterületet az útfejlesztéshez és megkezdődtek a munkálatok.
Orosházán volt DAREH értekezleten, jogi problémák vannak, ezek tisztázása folyamatosan
történik.
NFA-s szerződést írt alá, amely három földterületre vonatkozik, emellett Szolnokon kellett
megjelenni egy vagyonkezelési szerződés aláírására.
Riportot adott a rádiónak a településről, elsősorban a 65 millió forintos támogatásról, a
közfoglalkoztatásról beszélt, de szó esett a Pogácsa fesztiválról is.
Két alkalommal tartottak egyeztetést a vasúti beruházásról, az elképzelések jók, de egyeztetéseket
folytatnak a kialakítandó utakra vonatkozóan is. Úgy véli, a jelenlegi helyzet nagyon biztató, mivel
az első ellenőrzési körön már elfogadták a terveket.
A szennyvíztársulati tartozások rendezése folyamatban van. Felhívja a figyelmet, hogy aki nem fizeti
meg felszólításra sem, adók módjára kerül behajtásra.
A rendkívüli ülésen tárgyaltak a varrodáról, forrást biztosítottak a hiányzó mennyiség levarrására.
Jó hangulatú gyermeknapon vettek részt, melynek költségeit közösen állták.
Csumpilla Csaba köszönetét fejezi ki a Napsugár Óvodában tartott ballagás megszervezőinek.
Kalcsó Istvánné 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:
61/2016. (V.31.) 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 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:
62/2016. (V.31.) 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) Beszámoló a Rendőrség és a Katasztrófavédelem tevékenységéről
Előadó: Hivatalvezetők
Kolysza Zoltán néhány gondolatban kiegészíti az elkészített anyagot. Kiemeli, hogy a
dokumentum a befejezett ügyek számadatait tartalmazza valamint, hogy az elsődleges feladatuknak
a lakosság komfortérzete javítását tekintették. Kéri, hogy minden olyan rendezvényről értesítsék a
rendőrséget, amelyen jelentősebb számú lakos, illetve vendég gyűlik össze. Szívesen segítenek
jelenlétükkel, de ehhez ismerniük kell az időpontokat és a nagyobb rendezvények célját.
Köszönetét fejezi ki a támogatásokért és segítségért úgy a civilek, mind az önkormányzat részéről.
Csumpilla Csaba tájékoztatja a jelenlévőket a bizottsági ülésen kialakított álláspontról.
Kalcsó Istvánné összességében jónak értékeli a beszámolót, de kitér a közbiztonság helyzetére is.
Úgy véli, megfelelő segítséget kapnak és a rendőri jelenlét is megnyugtatóan hat, a sebességmérés
egyebekben hozzájárul a közbiztonság és a lakossági komfortérzet javításához.
Kéri, tartsanak egy előadást a dolgozók részére annak érdekében, hogy a közterületi munkavégzés
során ne következzen be baleset, illetve a lehető legkisebb mértékben zavarják a közlekedést.
Rákócziné Tripon Emese felveti, hogy a belterületi utakon nincs megoldva a sebességmérés.
Kolysza Zoltán tájékoztatást nyújt a sebességmérés rendszeréről, rögzítette a kérést és – a
lehetőségek szerint – intézkedni fog.
Csumpilla Csaba örömmel veszi a gyermekek számára tartandó felvilágosító tevékenységet és
kéri, az eddig le nem fedett területeken is jelenjen meg a sebességmérő berendezés.
Kérdezi, jelent-e meg kábítószerrel kapcsolatos esemény a településen?
Kolysza Zoltán újólag kiemeli, hogy a folyamatban lévő ügyekben nem nyújthat tájékoztatásokat,
de amint lehet, lezárják az eljárásokat.
Zanócz István néhány gondolatot fűz az anyaghoz. Összességében kiegyensúlyozottnak értékeli
tevékenységüket, évente mintegy 300 esettel találkoznak, de egy minimális csökkenés, illetve
intenzitásjavulás tapasztalható.
Technikai eszközökkel megfelelően el vannak látva, lényegében minden középmagas épületet el
tudnak érni. Munkatársaik felkészültek, folyamatos orvosi vizsgálaton vesznek részt, minden
tekintetben helyt tudnak állni.
Néhány gondolatot oszt meg a helyi, települési mentőcsoportok kialakításának lehetőségeiről. Kéri,
aki kedvet érez egy ilyen csoportban való részvételhez, jelezze a kijelölt munkatársnak.

Köszönetét fejezi ki az együttműködésért és ez eddigi segítségért.
Süli Zsolt fontosnak tartja az új OTSZ hatálybalépését. Kiemeli az égetés kérdéskörét, amely
alapvetően tiltja ezt a tevékenységet, kivételt képez ez alól egy helyi önkormányzati rendelet. A
külterületi égetés eddig bejelentés köteles volt, mostantól engedély szükséges hozzá.
Tarján István örömmel hallotta, hogy az égéstérről tájékoztatást nyújtott az előadó. Kéri,
tájékoztassa bővebben a külterületi égetésről.
Csumpilla Csaba jónak és átláthatónak tartja az anyagot, köszönetét fejezi ki az eddigi munkáért,
kéri, jelentessék meg a tűzgyújtással kapcsolatos előírásokat.
Kalcsó Istvánné jónak és széleskörűnek értékeli a beszámolót, és örül annak, hogy a településen
nem volt jelentősebb tűzeset. Úgy véli, ez köszönhető a tájékoztatásnak, a megelőzésnek, és a
lakosság gondosságának is.
A helyi rendeletük valóban nyújt lehetőséget a tűzgyújtásra, e meghatározott időpontokat a lakosság
hamarosan elfogadta és alkalmazza is.
Ezt követően – további 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:
63/2016. (V.31.) számú határozat
a Rendőrség és a Katasztrófavédelem beszámolójáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Gyulai Rendőrkapitányság és a Gyulai
Hivatásos Tűzoltó parancsnokság beszámolóját e határozat melléklete szerint elfogadja
és felkéri a jegyzőt az anyagok honlapon való közzétételére.
Felelős: dr. Medgyaszai László jegyző
Határidő: azonnal
4) Beszámoló a gyermekvédelemről
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Csumpilla Csaba tájékoztatja a jelenlévőket a bizottsági ülésen kialakított álláspontról. Nagyon
aggasztónak tartja a népesség csökkenését és kéri, emeljék ki a kedvezményeket, amelyekben a
kétegyházi gyermekek részesülnek.
Kalcsó Istvánné áttanulmányozta az anyagot, a népesség csökkenése nagyon szomorú, különösen
annak fényében, hogy nagyon szép és fejlődő településen élnek.
Egyik oka az elidősödés, másrészt a születések alacsony száma. A képviselő-testület – saját csekély
eszközeivel – igyekszik a gyermekvállalást ösztönözni, de nagyon kis ráhatásuk van erre.
A fiatalok nem telepednek le Kétegyházán, a kormány családpolitikája csak távlatokban oldhatja
meg ezt a problémát. Felvetődött a játszóterek fejlesztése, a különböző ellátások folyósítása, a
gyermekvédelmi kedvezmények biztosítása. Az egyes ellátások megállapítása során fontosnak tartja
a szabályok maradéktalan betartását és a jogosultság szigorú vizsgálatát.
A gyermekétkeztetés tekintetében alig van olyan szülő, akinek még fizetnie kell az étkezésért, a
legtöbb család élvezheti ezt az ellátást.
A nyári gyermekétkeztetés kapcsán kiemeli, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek számára nyáron
is biztosítani kell az étkeztetést.

A mai napon kapott egy észrevételt, amely a nyári felügyeletre vonatkozik, ezt egy későbbi napirendi
pontban javasolja megvitatni.
A Gondozási Központ beszámolójából kitűnik, hogy jelentős számú családot gondoznak, és hiába
vontak el feladatokat, egy családgondozó nem elegendő a településen. Egy kapcsolt munkakört
alakítottak ki, így lényegében 1,5 munkakör áll rendelkezésükre.
Átfogó ellenőrzés volt a bölcsődében, összességében mindent rendben találtak és igyekeznek
minden feltételt biztosítani a zavartalan működés érdekében.
Köszönetét és elismerését fejezi ki az anyag készítőinek.
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:
64/2016. (V.31.) számú határozat
a gyermekvédelmi beszámolóról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Önkormányzat gyermekvédelmi
beszámolóját e határozat melléklete szerint elfogadja és felkéri a jegyzőt az anyag
honlapon való közzétételére.
Felelős: dr. Medgyaszai László jegyző
Határidő: azonnal
5) Védőnői feladatok ellátása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Csumpilla Csaba tájékoztatja a jelenlévőket a bizottsági ülésen kialakított álláspontról.
Gyebnárné Avramucz Hajnalka támogatja a helyettes védőnők alkalmazását, mindkettőt ismeri,
jó szakembernek tartja őket.
Abrudán Andrea néhány gondolatban összefoglalja az anyag előkészítésének indokait és a
határozati javaslat célját.
Kalcsó Istvánné egyebekben 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:
65/2016. (V.31.) számú határozat
a védőnői feladatok ellátásáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a településen működő védőnői szolgálat
betöltetlen II. számú körzetének feladatait, 2016.07.01. napjától 30 napos rendes
felmondási idő kikötése mellett, határozatlan idejű megbízási szerződéssel alkalmazott
védőnővel látja el, azzal, hogy a megbízási díj fedezetét (90.000.-Ft/hó) a védőnői
feladat ellátására jóváhagyott költségvetésben kell biztosítani.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
66/2016. (V.31.) számú határozat
a védőnő helyettesítéséről

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a településen működő I. számú védőnői
körzet feladatellátásának szabadság, táppénz esetén való helyettesítésére 2016.07.01.
napjától 30 napos rendes felmondási idő kikötése mellett, határozatlan idejű megbízási
szerződést köt Kecskés Róbertné védőnővel, azzal, hogy az abban meghatározott
díjazás (bruttó 5.000.-Ft / nap) fedezetét a védőnői feladat ellátására jóváhagyott
költségvetésben kell biztosítani.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a
megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
6) Adórendelet áttekintése
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
Csumpilla Csaba tájékoztatja a jelenlévőket a bizottsági ülésen kialakított álláspontról.
Kalcsó Istvánné úgy véli, a korábban felvetett kérdésekre választ kaptak az előterjesztésből.
Kiemeli, hogy az iparűzési adót fizetőket nem lehet adóztatni, az ebbe a körbe nem tartozók oly
csekély számúak és minimális földtulajdonnal rendelkeznek. A település szempontjából nem
előnyös az új adó bevezetése, ennek megfelelően az előterjesztés „b)” változatát javasolja
elfogadásra, azaz nem látja indokoltnak adó bevezetését.
Rákócziné Tripon Emese kéri, a korábbi döntés értelmében hozzák nyilvánosságra a hátralékos
adósok listáját.
Javasolja, gondolják át az iparűzési adó csökkentését annak érdekében, hogy több vállalkozó
költöztesse át telephelyét Kétegyházára. Esetleg egy „akciót” is lehetne meghirdetni erre
vonatkozóan.
Kalcsó Istvánné kockázatosnak tartja ezt a lépést, de kéri, a képviselők folytassanak vizsgálatot és
amennyiben konkrét javaslatuk van, egyeztessenek.
A jelenlegi adózók adóbevallása most érkezik be és egyre kevesebb adófizetést irányoznak elő. Az
alpolgármester javaslatával kapcsolatban óvatosságra int, mert amennyiben vissza kell állítani a
jelenlegi szintet, sokkal nagyobb ellenérzést fog majd kiváltani.
Tarján István javasolja megvizsgálni az iparűzési adó csökkentését, amennyiben van ilyen érintetti
kör.
Kalcsó Istvánné megerősíti, hogy a település nagyon takarékosan gazdálkodik, de egyre
lehetetlenebb helyzetbe kerülnek. Egy-egy pályázathoz nem tudnak forrást biztosítani, és sokszor
gondot okoz a számlák időbeni kifizetése is. Újólag óvatosságra int az adócsökkentés
vonatkozásában.
Ezt követően szavazásra teszi fel az előterjesztés „b)” változatát, melyet a jelen lévő képviselők
egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
67/2016. (V.31.) számú határozat
az adórendelet áttekintéséről

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete nem kíván új adónemet bevezetni
Kétegyháza településen, de felkéri a jegyzőt a kintlévőségek behajtásának fokozására,
az adófizetési morál erősítésére.
Felelős: dr. Medgyaszai László jegyző
Határidő: azonnal
7) Local Agenda felülvizsgálata
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
Csumpilla Csaba tájékoztatja a jelenlévőket a bizottsági ülésen kialakított álláspontról.
Kalcsó Istvánné 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:
68/2016. (V.31.) számú határozat
a Local Agenda felülvizsgálatáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a „Local Agenda 21” dokumentumot
áttekintette, felülvizsgálta, a meghatározott célokat változtatni nem kívánja, azok
elérésére további intézkedéseket tesz.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Programban foglalt
energiakorszerűsítés és megújuló energia felhasználás kérdéskörében folytasson
tárgyalásokat, kutassa fel az elérhető pályázatokat és készítsen előterjesztést a
képviselő-testület elé.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos, a felülvizsgálatra 2017. június 30.
8) Beszámoló határbejárásról
Előadó: Rákócziné Tripon Emese alpolgármester
Csumpilla Csaba tájékoztatja a jelenlévőket a bizottsági ülésen kialakított álláspontról.
Rákócziné Tripon Emese néhány gondolatban kiegészíti az anyagot.
Tarján István kéri, tartsanak együttes határbejárást.
Kalcsó Istvánné: Ennek semmi akadálya, akinek van kedve, jelentkezzen erre, kéri az
alpolgármestert, szervezze meg.
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:
69/2016. (V.31.) számú határozat
a határbejárásról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja és köszönettel veszi a
határbejárásról szóló tájékoztatót, felkéri a jegyzőt az anyag honlapon történő
megjelentetésére.
Felelős: dr. Medgyaszai László jegyző
Határidő: azonnal

9) Víztorony felújítására forrás biztosítása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Csumpilla Csaba tájékoztatja a jelenlévőket a bizottsági ülésen kialakított álláspontról.
Wittmann Attila háttér információkat nyújt az anyaghoz és kiemeli, hogy ezt a felújítást a lakosság
nem fogja észrevenni, legfeljebb egy-egy alkalommal lehet kisebb nyomáscsökkenés, de a tervek
szerint még erre sem kerülhet sor.
Kalcsó Istvánné 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:
70/2016. (V.31.) számú határozat
a víztorony felújításáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete megbízza az Alföldvíz Zrt-t (5600
Békéscsaba, Dobozi út 5.) a víztorony felújításával, azzal, hogy a felújítási munkák
finanszírozása a víziközmű vagyon bérleti díjából és a vagyonhasznosítási jutalékból
kerüljön részletekben kiegyenlítésre, annak lejártáig. A kivitelezés összköltsége

15.877.115 Ft.

Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
10) Nyári gyermekétkeztetés biztosítása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Csumpilla Csaba tájékoztatja a jelenlévőket a bizottsági ülésen kialakított álláspontról.
Abrudán Andrea ismerteti a megváltozott jogi környezetet és az ennek végrehajtásához szükséges
lépéseket.
Rákócziné Tripon Emese kéri, fordítsanak nagyobb figyelmet az ételek minőségére és a
változatosságra.
Kalcsó Istvánné 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:
71/2016. (V.31.) számú határozat
a nyári gyermekétkeztetésről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete biztosítja a szünidei nyári
gyermekétkeztetést. A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére, megállapodások aláírására.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
11) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester

Kalcsó Istvánné felveti egy állandó elektromos áram vételi hely kialakításának szükségességét.
Kiemeli, hogy csak a Pogácsa fesztiválra, évente 180.000.- Ft-ba kerül az ideiglenes megoldás. Úgy
véli, megoldhatnák ezt a problémát hosszú időre, így javasolja az előterjesztés támogatását annak
ellenére, hogy jelenleg nem lát erre fedezetet.
Csumpilla Csaba tájékoztatja a jelenlévőket a bizottsági ülésen kialakított álláspontról.
Kalcsó Istvánné - 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:
72/2016. (V.31.) számú határozat
elektromos áram lekötéséről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete állandó elektromos áram vételi lehetőség
kialakítását rendeli meg a Fő térre, e kivitelezéshez szükséges 400.000.- Ft-os fedezet
biztosítása mellett.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Kalcsó Istvánné emlékeztet arra a kormányzati szándékra, amely a Márki Sándor Általános Iskola
állam általi átvételére vonatkozik. Nincs végleges álláspont, de fel kell készülniük erre a lépésre is.
Gondoskodniuk kell a konyhához tartozó étkező és a tornaterem önkormányzati tulajdonban
tartásáról. Ezek nem okoznak jelentősebb terhet számukra, így indokolt lehet ebben a kérdésben is
állást foglalni. A tornaterem önmagában nem lenne gond, ha az államhoz kerülne, de
mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy a lakosság továbbra is használhassa a létesítményt.
Emellett át kell gondolni egy gondnok és a takarító személyzet kérdéskörét, egyrészt meg kellene
határozni az ezért a feladatért felelős dolgozókat, másrészt a velük kapcsolatos személyi kiadásokat
a költségvetésben elkülönítetten kell kezelni.
Rákócziné Tripon Emese javasolja, hogy mindkét létesítmény tartsák önkormányzati
tulajdonban, emellett a személyi kérdésekben is dönteni szükséges.
Csumpilla Csaba egyetért a létesítmények önkormányzati tulajdonban tartásáról.
Kalcsó Istvánné - 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:
73/2016. (V.31.) számú határozat
a Márki Iskola állami tulajdonba vételével kapcsolatos intézkedésekről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt,
dolgozza ki a Márki Iskola állami tulajdonba vételével kapcsolatos, a település érdekeit
szolgáló döntések meghozatalát dologi és személyi kérdések tekintetében egyaránt.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
dr. Medgyaszai László jegyző
Határidő: a júniusi testületi ülés

Kalcsó Istvánné felveti, hogy a nyári táborozásról és a felügyelet biztosításáról egyeztetni kell. Erre
vonatkozóan felkérte a Gondozási Központ vezetőjét a részletek kidolgozására és megoldási
javaslat előkészítésére.
Rákócziné Tripon Emese javasolja a tábor megszervezését és a szükséges anyagiak biztosítását.
Ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
74/2016. (V.31.) számú határozat
a nyári táboroztatás és gyermekfelügyelet megszervezéséről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Gondozási Központ vezetőjét,
bizottsági tagot, tekintse át a nyári gyermekfelügyelet biztosításának lehetőségét.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
dr. Rakuszné Villám Mária intézményvezető, bizottsági tag
Határidő: azonnal
Tarján István tájékoztatja a képviselő-testületet egy kétegyházi lakos, Rotár Krisztina
elismeréséről, melyet a Lengyel Köztársaság adományozott részére, gratulál neki.
Rákócziné Tripon Emese kéri, a kutyaoltás során figyeljen az állatorvos a tűcserére.
Tarján István kérdezi, miért nem folytatják a Dózsa utcában a helyreállítást? Kéri ezt megvizsgálni.
Finna Sándor kéri, vizsgálják meg az Úttörő utcában elhelyezett figyelmeztető táblát, mivel –
álláspontja szerint – rossz helyen van.
Csumpilla Csaba kéri, vizsgálják meg a játszóterek folyamatos felújításának, illetve bővítésének
lehetőségét. Tájékoztatást kér az útépítésekről.
Wittmann Attila részletes tájékoztatást nyújt az útépítésről és a munkálatok ütemezéséről.
Tarján István kérdezi, mi történt a Nap utcára kihordott földdel.
Kalcsó Istvánné megköszöni a tájékoztatást, a játszóterek vonatkozásában kéri, jelezzék a
rongálásokat, illetve hiányosságokat. Igyekeznek ezeket megoldani. A Nap utcára a közút kezelője
hozott földet és el is fogják simítani. A föld a csabai út széléről származik.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén megköszöni a munkát és bezárja az ülést.
Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

Tarján István
képviselő

