Iktatószám:
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Jegyzőkönyv
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2016. augusztus 17. napján
megtartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak:
Kalcsó Istvánné polgármester
Rákócziné Tripon Emese alpolgármester
Tarján István képviselő
Finna Sándor képviselő
Csumpilla Csaba képviselő
Gyebnárné Avramucz Hajnalka képviselő
dr. Medgyaszai László jegyző
Javasolt napirendi pontok:
1) Kistérségi szociális ellátásról szóló rendelettervezet megtárgyalása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
2) Szociális rendelet módosítása
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
3) Szennyvíztelep beruházás megtárgyalása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
4) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné köszönti a jelenlévőket, megállapítja a határozatképességet és ismerteti a
javasolt napirendi pontokat. Kéri, hogy tárgyalják meg két vállalkozó kérését, amely terület
biztosítására irányul.
A fentiek mellett 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) Kistérségi szociális ellátásról szóló rendelettervezet megtárgyalása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
2) Szociális rendelet módosítása
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző

3) Szennyvíztelep beruházás megtárgyalása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
4) Terület biztosítása vállalkozások részére
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
5) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
1) Kistérségi szociális ellátásról szóló rendelettervezet megtárgyalása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt a rendelettervezet előkészítésének előzményeiről.
Problémák merültek fel a kistérségi szociális ellátással kapcsolatban. Gyula városában bevezették
a gondozási díjat, azonban az elképzelés nem hozta meg a várt eredményt, így kérik e
rendelkezést hatályon kívül helyezni. Erre vonatkozóan készült egy tervezet, amelyet minden
képviselő-testületnek el kell fogadnia.
Ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
83/2016. (VIII.17.) számú határozat
szociális ellátásokra vonatkozó kistérségi rendelet jóváhagyásáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a kistérségi szociális térítési díjakról és
belépési hozzájárulás mértékéről szóló – Gyula Város Önkormányzata által
előkészített – rendelettervezetet elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntés továbbítására a rendeletalkotás
érdekében.
Felelős: dr. Medgyaszai László jegyző
Határidő: azonnal
2) Szociális rendelet módosítása
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
Kalcsó Istvánné ismerteti a lakhatási támogatás újbóli bevezetésének indokait. Kiemeli, hogy a
szükséges fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll, így nincs akadálya a tervezet elfogadásának.
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
11/2016. (VIII.19.) 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)
3) Szennyvíztelep beruházás megtárgyalása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester

Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt a kezdeményezésről, amely a szennyvíztelepi centrifuga
üzembe helyezésére vonatkozik. A beruházás értéke 36 millió forint. Elmaradása esetén
ellenőrzés és bírságolás várható.
Ezt megvárni nem lenne helyes. Az Alföldvíz Zrt. javasolta, hogy a korábbi döntésnek
megfelelően a bérleti díjból rendezhessék a beruházást. Úgy véli, nem szabad eladósítani a
települést, érdemes lenne megvárni a szennyvízberuházás IV. ütemét és abba beleépíteni ezt a
beruházást is. Javasolja, várjanak néhány hónapot, hiszen a vonatkozó kormánydöntések is előbbutóbb napvilágot látnak, és akkor megalapozottan dönthetnek.
Kéri a testületi tagok állásfoglalását.
Tarján István úgy véli, amennyiben rendkívül rosszak lettek volna az eredmények már jelezték
volna.
Finna Sándor: Keresni lehetne más megoldást a tisztításra.
Kalcsó Istvánné úgy véli, nincs megfelelő szakértelmük, így nem dönthetnek megalapozottan. A
minisztériumban nem állnak szóba a településsel, így határozottabb lépéseket kell tenni. Fel fogja
keresni Vantara Gyula képviselőt és megpróbál vele együtt lobbizni.
Lehet, hogy két év múlva ez a probléma megoldódik a szennyvízberuházásból.
Ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
84/2016. (VIII.17.) számú határozat
szennyvíztelepi centrifuga üzembe helyezéséről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete felkéri és felhatalmazza a polgármestert
a szennyvíztelep centrifugájának cseréjére vonatkozó megoldások felkutatására és
szükség esetén előterjesztés készítésére.
A beruházás elindítását jelenleg – a költségvetés helyzetére tekintettel – nem
támogatja.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
4) Terület biztosítása vállalkozás részére
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt egy megkeresésről, amely terület biztosítására vonatkozik.
Egy vállalkozó érdeklődött, meg is találták a megfelelő területet. Összesen három telket vizsgáltak
meg a Petőfi soron, melyeket felajánlhatnak hasznosításra, illetve vételre.
Egy másik érdeklődő is megkereste a mai napon, aki kereskedelmi logisztikai telepet és
élelmiszeripari üzemet létesítene. A beruházás egy pályázatból valósulna meg, a vállalkozó
korábban az ERDÉRT telepen tevékenykedett.
Konkrét ígéret, illetve ajánlat nem hangzott el, jelenleg egy szándéknyilatkozat szükséges a
pályázat benyújtásához.
Felmerült még egy terület, az inszemináló telep vonatkozásában. Meg is tekintették, és elviekben
megfelelne a terület is és az épület is, bár ez utóbbit bővíteni kellene.
Az elmondottak mellett a DIGI szeretne egy tornyot építeni, amelyet műsorsugárzásra
hasznosítanának. Mivel korábban már volt testületi döntés, így jóváhagyó döntést hozott, jelenleg
csak tájékoztatást nyújt.

Finna Sándor úgy véli, a település más részén is lehetne telkeket felajánlani.
Wittmann Attila részletes tájékoztatást nyújt a vállalkozói elképzelésekről. Az érdeklődők
számára átadta a HÉSZ-t annak érdekében, hogy részletesen tájékozódhassanak a helyi
lehetőségekről.
Finna Sándor felveti, hogy az adótorony nem bocsát-e ki olyan sugárzást, amely a lakosság
számára káros lehet. Ezt kéri megvizsgálni.
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:
85/2016. (VIII.17.) számú határozat
terület biztosításáról vállalkozás részére
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete felkéri és felhatalmazza a polgármestert
az önkormányzat tulajdonában álló területek, illetve épületek vállalkozások számára
történő hasznosítására, szükség esetén előterjesztés készítésére.
A képviselő-testület kéri a jegyzőt, szerezzen be adatokat az adótornyok esetleges
sugárzására vonatkozóan és készítsen tájékoztatót a testület részére.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
dr. Medgyaszai László jegyző
Határidő: azonnal
5) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Csumpilla Csaba kéri, jelezzék az OTP felé, hogy a hivatal falán lévő bankautomata képernyőjét
nem lehet látni. Kéri ezt megoldani.
Finna Sándor felveti egy lippai kapcsolat kialakítását.
Kalcsó Istvánné: Alapvetően támogatja az ötletet, de kéri, vegyenek részt a képviselők az ilyen
külföldi programokon, mert egymaga számára ez aránytalanul nagy teher.
Rövid tájékoztatást nyújt a Pogácsa Fesztiválról, sikeresnek értékelték, az apróbb problémákat
megoldották.
Megköszöni a testület támogatását.
Rákócziné Tripon Emese kéri, nyújtsanak be egy újabb pályázatot a szúnyoggyérítésre.
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:
86/2016. (VIII.17.) számú határozat
pályázat benyújtásáról szúnyoggyérítése
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete felkéri és felhatalmazza a polgármestert
szúnyoggyérítésre irányuló pályázat benyújtására.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal

Kalcsó Istvánné javasolja, hogy a korábban egyeztetetteknek megfelelően Szabó Tamás
pályázatírót nevezzék ki közalkalmazottnak. Emellett kéri, emeljék fel 6 órásra a korábban 4 órás
takarítói álláshelyet.
Kéri a testületet, járuljanak hozzá Járási Tünde közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának
közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, 2016. augusztus 31. napjával.
Ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
87/2016. (VIII.17.) számú határozat
közalkalmazott kinevezéséről és személyi kérdésekről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete Szabó Tamás (Kétegyháza, Kossuth u.
132.) pályázatíróval 2016. szeptember 1. napjától, 1 éves határozott időtartamra
közalkalmazotti jogviszonyt létesít.
A képviselő-testület hozzájárul Járási Tünde közalkalmazott közalkalmazotti
jogiszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, 2016. augusztus 31.
napjától.
A képviselő-testület a Márki Sándor Általános Iskola 4 órás részmunkaidős takarítói
álláshelyét – egy fő tekintetében, 2016. szeptember 1. napjától - 6 órás részmunkaidős
státuszra módosítja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Márki Sándor Általános Iskola
kiadásai között szerepeltessen minden, az intézményt érintő személyi és dologi
kiadást, illetve előirányzatot.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések
megtételére.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
dr. Medgyaszai László tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 10/2016. (VII.29.) számú
rendeletben egy mondat tévesen kétszer szerepel, így ezt helyesbíteni kellett.
Erre a vonatkozó jogszabály lehetőséget nyújt, a kihirdetést követő 6 munkanapon belül.
A helyesbítés megtörtént.
Kalcsó Istvánné ezt követően - egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén - megköszöni a munkát és
bezárja az ülést.
Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

Tarján István
képviselő

