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Jelen vannak:
Kalcsó Istvánné polgármester
dr. Rákócziné Tripon Emese alpolgármester
Gyebnárné Avramucz Hajnalka képviselő
Tarján István képviselő
Finna Sándor képviselő
Szelezsán Zsolt képviselő
dr. Medgyaszai László jegyző
Feladatfelelősök
Csoportvezetők
Intézményvezetők
Javasolt napirendi pontok:

KÖZMEGHALLGATÁS
1) Beszámoló a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
2) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
3) 2017. évi költségvetési rendelet
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
4) Társulási megállapodás
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
5) Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a nemzetiségi önkormányzatokkal
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
6) 4 évre szóló stratégiai ellenőrzési terv megtárgyalása
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
7) A település rendezvényeinek meghatározása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
8) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel
határozatképes, ismerteti a javasolt napirendi pontokat, javasolja Gyebnárné Avramucz Hajnalka
képviselőt felkérni a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Kéri, tárgyalják meg a hulladékokról szóló rendelet módosítását, amelynek anyaga az ülés előtt
készült el végleges formában. Mivel a tartalomról a bizottsági ülésen részletes tájékoztatást nyújtott,
nincs akadálya a döntéshozatalnak.
Javaslatát a jelen lévő képviselők 6 igen szavazattal elfogadják és az ülés napirendjét a következők
szerint állapítják meg:
Napirendi pontok:

KÖZMEGHALLGATÁS
1) Beszámoló a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
2) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
3) 2017. évi költségvetési rendelet
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
4) Társulási megállapodás
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
5) Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a nemzetiségi önkormányzatokkal
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
6) 4 évre szóló stratégiai ellenőrzési terv megtárgyalása
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
7) A település rendezvényeinek meghatározása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
8) A hulladékokról szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
9) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS
Kalcsó Istvánné: A közmeghallgatást hulladékgazdálkodási kérdések előzetes lakossági
véleményezése, valamint a 2017. évi költségvetés irányszámainak megvitatása érdekében tűzték ki.
Ezt követően megállapítja, hogy a szabályszerű meghirdetés ellenére a közmeghallgatáson
érdeklődő nem jelent meg, így berekeszti és megnyitja a testületi ülést. Az egyes érintett témákról a
televíziót nézők számára az egyes napirendeknél nyújt részletes tájékoztatást.
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 legfontosabb feladat a költségvetés tervezése volt. Több rendelkezés lépett és lép hatályba,
amelyek befolyásolták a terezést. Igyekeztek minden ilyen tényezőt szerepeltetni az anyagban.
Vezetői értekezletet tartott, melyen kitűzte a fontosabb feladatokat és egyeztették a kéréseket,
amelyeket – lehetőség szerint – figyelembe vettek a költségvetés tervezése során. Az
intézményvezetőktől takarékos és megfontolt gazdálkodást vár el, hiszen az adott intézmény
költségvetéséért az intézményvezető felel.
Nagyon sok probléma volt a közfoglalkoztatás körében, nem tudták pótolni a kilépőket, emiatt
visszafizetési kötelezettségük keletkezett. 2017. évben a kormány csökkenteni fogja a
közfoglalkoztatásban résztvevők számát, ami kihat a dologi támogatás összegére is.
Sajnos néhány jogszabályi korláttal néznek szembe, ezeket igyekeznek megoldani. A kormány célja,
hogy minden aktív korú polgár a szabad piacon találjon munkát.
A DAREH keretén belül elindul a hulladékszállítás március elejétől. Ebben a témában egy
rendeletmódosítást kell majd tárgyalniuk. Minden lakos tájékoztatást kap a szállítás módjáról,
gyakoriságáról és feltételeiről.
Kiemeli, hogy minden ingatlantulajdonosnak fizetnie kell a szolgáltatásért. Egyébként Kétegyházán
a legalacsonyabb a hulladékkezelési szolgáltatási díj.
Tárgyalt a település fogorvosával, aki bejelentette távozását. Értékesíteni kívánja a praxist, ehhez
majd kell a testület hozzájárulása.
Ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
1/2017. (I.25.) 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
Szavazati arány: 6-0-0
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:
2/2017. (I.25.) 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
Szavazati arány: 6-0-0
3) 2017. évi költségvetési rendelet
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester

Finna Sándor tájékoztatja a jelen lévőket a bizottság állásfoglalásáról és az ülésen kért javításokról.
Kalcsó Istvánné részletes tájékoztatást nyújt a 2017. évi költségvetési rendeletben foglaltakról, a
fontosabb tervekről, elképzelésekről. A bevételek nagyobb részét az állami támogatások képezik,
amelyek a lakosságszám, az adóerő képesség és más mutatók alapján kerülnek megállapításra.
A kisebb részt az adóbevételek adják, ezek terhére lehet beruházásokat tervezni vagy nem kötelező
feladatokat ellátni.
A szociális területen kaptak nagyobb összeget a tavalyinál, de más vonalon viszont kevesebbet.
A személyi kiadásoknál a besorolások szerint terveztek, a dologi kiadások területén a 2016-oshoz
képest 5 %-os csökkentésről döntöttek.
Terveztek forrást a játszóterekre, ezek felújítására, de jut forrás néhány új játszóeszközre is majd.
Mivel hiányt tervezni nem lehet, nagyon nehéz volt az egyensúly megteremtése. Jelenleg nincs
tartalék a költségvetésben, így alig van mozgásterük.
Jól alakultak az adóbefizetések, így magasabb összeggel számolhatnak a 2017. évben. Jelentős
csökkenést értek el a kintlévőségek tekintetében, ez a hivatal munkáját dicséri.
A bérezésre vonatkozóan elmondja, hogy jelentős feszültségek alakultak ki a központi
bérfejlesztések következtében. A köztisztviselők bére alatta maradt minden más dolgozóének, így
kisebb bérfejlesztésről döntöttek. A fedezet érdekében néhány álláshelyet megszüntettek, amelyeket
egyrészt átadtak a tankerületenek, másrészt nem voltak betöltve.
Nagy gondot okoz az orvosi ügyelet, amely több mint 5 millió forintba kerül, de indokolatlan teher
a gyermekorvosi szolgáltatás is, ez utóbbi ugyanis nem kötelező feladat.
Rákócziné Tripon Emese kérdezi, hogy a Bizottsági ülésen felvázolt javítások érdemben
módosítják-e a tervezetet?
Kiemeli, hogy 2017. évben nem emeltek adót, nem terhelték tovább a lakosságot.
Kalcsó Istvánné nemlegesen válaszol. Az elhangzottakhoz hozzáteszi, hogy a közfoglalkoztatási
létszám csökkentése magával hozza a dologi támogatás csökkenését is.
Hozzáteszi, hogy a megyei könyvtárral egyeztetett és lehetőség van évente egy millió forint körüli
támogatás igénylésére, amennyiben együttműködési megállapodást kötnek.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a jelen lévő
6 képviselő egyhangú igen szavazattal elfogad és a következő rendeletet alkotja:
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
1/2017.(I.27.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2017. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4) Társulási megállapodás
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Finna Sándor tájékoztatja a jelen lévőket a bizottság állásfoglalásáról.
Kalcsó Istvánné kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati
javaslatot, melyet a jelen lévő 6 képviselő egyhangú igen szavazattal elfogad és a következő
határozatot hozza:
3/2017. (I.25.) számú határozat
társulási megállapodás módosításáról

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyula és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által előzetesen elfogadott Társulási Megállapodás
módosítást a következők szerint:
„Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulási
Megállapodást 2017. február 1. napi hatályba lépéssel az alábbiak szerint módosítja:
1. 1. Általános adatok, rendelkezések
Lakosságszáma: „41.955 fő 2015. január 1-től” szövegrész helyébe a „41.564 fő 2016.
január 1-től” szövegrész lép.
2. A társulás tagjainak neve, székhelye lakosságszáma:
Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
képviseli: Dr. Görgényi Ernő polgármester
„31.331 fő (2015.01.01.adat)” szövegrész helyébe a „31.084 fő (2016.01.01.adat)”
szövegrész lép.
Elek Város Önkormányzata 5742 Elek Gyulai u. 2.
képviseli.: Pluhár László polgármester
„4.910 fő (2015.01.01.adat)” szövegrész helyébe a „4.850 fő (2016.01.01.adat)”
szövegrész lép.
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741 Kétegyháza Fő tér 9.
képviseli: Kalcsó Istvánné polgármester
„3.800 fő (2015.01.01.adat)” szövegrész helyébe a „3.742 fő (2016.01.01.adat)”
szövegrész lép.
Lőkösháza Község Önkormányzata 5743 Lőkösháza Eleki u. 28.
képviseli: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester
„1.914 fő (2015.01.01.adat)” szövegrész helyébe a „1.888 fő (2016.01.01.adat)”
szövegrész lép.
3. A Társulási megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései
változatlanul hatályban maradnak.”
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és
intézkedések megtételére.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Szavazati arány: 6-0-0
5) Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a nemzetiségi önkormányzatokkal
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Finna Sándor tájékoztatja a jelen lévőket a bizottság állásfoglalásáról.
Kalcsó Istvánné kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati
javaslatot, melyet a jelen lévő 6 képviselő egyhangú igen szavazattal elfogad és a következő
határozatot hozza:

4/2017. (I.25.) számú határozat
a nemzetiségi önkormányzatokkal fennálló együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a német, roma és román nemzetiségi
önkormányzatokkal fennálló együttműködési megállapodásait áttekintette, módosítást
nem javasol.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Szavazati arány: 6-0-0
6) 4 évre szóló stratégiai ellenőrzési terv megtárgyalása
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
Finna Sándor tájékoztatja a jelen lévőket a bizottság állásfoglalásáról.
Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt a belső ellenőrzéssel kapcsolatos problémákról és az ezekre
adott és adandó válaszokról.
Az előterjesztés már ennek az első lépése. Úgy véli, a jövőben hatékonyabb lesz a belső kontroll és
tisztább képet kapnak majd a munkavégzés minőségéről.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot,
melyet a jelen lévő 6 képviselő egyhangú igen szavazattal elfogad és a következő határozatot hozza:
5/2017. (I.25.) számú határozat
a 4 évre szóló stratégiai ellenőrzési tervről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 4 évre szóló stratégiai
ellenőrzési tervét áttekintette és jelen határozat mellékleteként elfogadja.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
dr. Medgyaszai László jegyző
Határidő: folyamatos
Szavazati arány: 6-0-0
(A terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7) A település rendezvényeinek meghatározása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Finna Sándor tájékoztatja a jelen lévőket a bizottság állásfoglalásáról.
Kalcsó Istvánné: Az elmúlt év tapasztalatai alapján kissé csökkentett számú rendezvényt
javasolnak.
Ezzel a napirendet tárgyaló bizottság is egyetértett.
Rákócziné Tripon Emese kéri, magyarázzák el, miért került ki a pedagógus nap és a közszolgálati
nap.
Kalcsó Istvánné úgy véli, nincs akadálya ezek megtartásának, de ezeket nem kellene települési
rendezvény szintjére emelni. Amennyiben igény van ezekre vagy a nyugdíjas napra, támogathatják
majd. A javaslatnak egyébként elsősorban anyagi okai vannak, erre tekintettel csökkentették a
Pogácsa Fesztiválra jóváhagyott keretet is.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot,
melyet a jelen lévő 6 képviselő egyhangú igen szavazattal elfogad és a következő határozatot hozza:

6/2017. (I.25.) számú határozat
a település rendezvényeinek meghatározásáról
Kétegyháza Nagyközség képviselő-testülete a település rendezvényeit a 2017. év
vonatkozásában az alábbiak szerint határozza meg:
2017. március 15.
„Március 15-i ünnepség”
2017. május
„Gyermeknap”
2017. augusztus
„Pogácsa fesztivál”
2017. október 23.
„Október 23-i ünnepség”
2017. december hó
„Mindenki karácsonya”
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
a Művelődési Ház vezetője
Határidő: azonnal
Szavazati arány: 6-0-0
8) A hulladékokról szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt a rendelet módosításának okáról és a módosítás lényegéről.
Tájékoztatást nyújt a DAREH szervezeti vezetésében végrehajtott változásokról. Úgy látják, hogy
az új vezetők megfelelően végzik munkájukat.
Várhatóan a TAPPE lesz a területileg felelős szolgáltató, de végleges döntésről még nem kaptak
tájékoztatást.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a jelen lévő 6
képviselő egyhangú igen szavazattal elfogad és a következő rendeletet alkotja:
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2/2017.(I.27.) számú önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodás szabályairól szóló
28/2012. (XII.21.) számú rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
9) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt a benyújtható pályázatokról. Ezekhez kéri a testület
támogatását.
Elsőként a ROHU pályázatokról tesz említést. Katasztrófavédelem és vízbázis megőrzés két fő
irányvonal, amely mentén pályázhatnak. Gyula és Elek, valamint Lőkösháza meg fogja adni a
szükséges támogatást, így részükről nem lesz akadálya a pályázat benyújtásának.
A pályázati anyag előkészítését a jelen lévő képviselők támogatják.
Van egy EFOP pályázat, amely hátrányos helyzetű személyek képzésére vonatkozik, de sajnos
ebben a kérdésben nem tudnak lépni, nem rendelkeznek a megfelelő apparátussal. Nem javasolja a
benyújtást.
Javaslatával a képviselők egyetértenek.
Tájékoztatást nyújt a szennyvíztársulat szervezési munkálatairól. Van egy lakossági réteg, amelynek
nem fontos a környezetvédelem és nem veszi tudomásul, hogy a társulat megalakulását követően
mindenkinek kötelező lesz a részvétel.
A lakosság nagyobb része nagyon várja beruházást. A pontos kezdésről újabb információik
nincsenek, a szükséges megállapodást aláírták, várják a fejleményeket.

Kitűzték a társulati ülés ülésnapját, ezen fognak dönteni a bővítésről.
A beruházás nagyon fontos, bár közvetlenül nem részesülnek anyagi juttatásban, de kisebb
területbérletek, iparűzési adó befizetések segíthetnek a költségvetés egyensúlyának
megteremtésében.
Rákócziné Tripon Emese tolmácsolja a Toldi utca lakosainak köszönetét a közvilágítás
bővítésére vonatkozóan. Ezen túlmenően jelzi, hogy a Vasvári utcában egy stop táblát elloptak.
Gyebnárné Avramucz Hajnalka kéri a lakosokat, hogy a kutyáikra legyenek figyelemmel.
Emellett kéri, hogy a házszámokat tüntessék fel a lakosok.
Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt a kóbor kutyákkal kapcsolatos problémákról. Folyamatosan
dolgoznak, de nagyon nehéz ezt megoldani. Kábítópuska vásárlásáról egyeztetnek, de ennek
költsége nagyon magas és külön képesítés szükséges hozzá.
A lakosság felelőssége ebben a körben nagyon komoly amellett, hogy hatályos rendelet szól az
ebtartás szabályairól.
Szelezsán Zsolt felveti a Kétegyházára bejövő külterületi utak állapotát. Kérdezi tudnak-e
kátyúzási tervekről?
Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt az utakra vonatkozó egyeztetésről. Valamiféle elmozdulást
tapasztalt, ugyanis a Medgyesegyháza felé vezető út egy részét és a Móra utcai kávézótól a Gyula
felé vezető út egy kisebb szakaszát felújítják.
Tárgyaltak Vantara képviselő Úrral, aki kiemelte, hogy igyekeznek minden településhez kapcsolni
egy-egy útpályázatot.
A vasútépítéssel kapcsolatban nyújtott rövid tájékoztatást, amelynek kihatása van a település
úthálózatára is. Ezzel függ össze, hogy indokolt lenne az állomás melletti nagy tó visszavásárlása.
Ebben az ügyben tárgyalásokat folytat, amelyről tájékoztatja majd a képviselőket.
Fontos még, hogy a ROHU pályázat keretében igyekeznek a meglévő vízvezetékek elöregedett
részének cseréjét, javítását elvégezni. Ebben az ügyben tárgyalt az Alföldvíz Zrt. munkatársaival.
A legfontosabb, hogy a tervezett útépítések előtt rendezni kell az út alatti vízvezetékek kiváltását is.
További kérdés, bejelentés nem lévén megköszöni a munkát és bezárja az ülést.
Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző
Gyebnárné Avramucz Hajnalka
képviselő

