Iktatószám:

/2018.
Jegyzőkönyv
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2018. március 27. napján
megtartott üléséről

Jelen vannak:
Kalcsó Istvánné polgármester
dr. Rákócziné Tripon Emese alpolgármester
Tarján István képviselő
Csumpilla Csaba képviselő
Szelezsán Zsolt képviselő
Gyebnárné Avramucz Hajnalka képviselő
dr. Medgyaszai László jegyző
Intézményvezetők
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) Térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
4) Szociális térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
5) Közbeszerzési terv és beszámoló jóváhagyása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
6) Állásfoglalás kialakítása üzemeltetési feladatokról
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
7) Kitüntetésekről szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
9) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester

Kalcsó Istvánné köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel
határozatképes, ismerteti a javasolt napirendi pontokat, egyben kér még néhány pontot
megtárgyalni.
Ezt követően javasolja Szelezsán Zsolt képviselőt felkérni a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Javaslatát a jelen lévő képviselők 6 igen szavazattal 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) Térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
4) Szociális térítési díjak felülvizsgálata, kistérségi rendelettervezet jóváhagyása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
5) Közbeszerzési terv és beszámoló jóváhagyása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
6) Állásfoglalás kialakítása üzemeltetési feladatokról
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
7) Kitüntetésekről szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
8) LEADER pályázat benyújtása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
9) 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.
Ivóvízjavító értekezleten vett részt, módosították a költségvetést. Tárgyaltak a munkaügyi
feladatokat ellátó szakemberekkel. Egyetértettek abban, hogy minden erővel igyekezni kell a
dolgozókat visszairányítani a munka világába.
Módosítani kellett a szennyvízberuházással kapcsolatos konzorciumi megállapodást, mivel a
közbeszerzés összegét az állam finanszírozza majd.
Egyeztettek a vasútépítéssel kapcsolatos további teendőkről is az egyes területekről.
Tájékoztatást nyújtott az utak állapotáról, kérte a szakemberek segítségét, ígéretet kapott a meleg
aszfaltozási munkálatok elvégzésére.

Lezajlott a Március 15-i ünnepség, köszönetet mond a közreműködőknek, tanároknak,
diákoknak.
A gyulai Rendőrkapitányságon hallgattak meg beszámolót az elmúlt évi tevékenységről, de a
megyei kapitány is ismertette az éves eredményeket.
Békéscsabán esélyegyenlőségi témakörben találkozott szakemberekkel. elmondták, hogy készül a
megyei Esélyegyenlőségi Program, de a helyi anyagokat is el kell majd készíteni.
A Békés Megyei Önkormányzatnál áttekintették a TOP-os pályázatokat, egyeztették a problémás
részeket, a megoldásokra vissza kell majd térniük.
A Hivatal mozgáskorlátozott feljáróját újragondolták, és egy kisebb változtatás mellett készül
majd el.
Egyeztettek a vasútállomás környékéről és a buszfordulóról, az útburkolat állapotáról, ezzel
kapcsolatban készítettek egy előterjesztést, melyet még a mai ülésen tárgyalni fognak.
A szennyvízberuházás két szálon fut, egyik a csatornahálózat kiépítését, a másik a tisztítótelep
kialakítását célozza meg. A legutóbbi megbeszélésen minden részletkérdést igyekeztek tisztázni és
úgy alakítani, hogy az a lakosság érdekeit szolgálhassa.
Sikerült fellelni a szennyvízteleppel kapcsolatos területre vonatkozó dokumentumokat,
egyeztetéseket folytatott, végül talán meg tudják oldani támogatásból a többletkiadás
finanszírozását. A csatorna építése májusban, a telep kialakítása később indul.
Kulturális, majd sport tárgyú rendezvényeken vett részt, gazdagnak és színesnek értékeli a
településen folyó civil tevékenységet.
Ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
26/2018. (III.27.) 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
dr. Medgyaszai László jegyző
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:
27/2018. (III.27.) számú határozat
beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
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) Térítési díjakról szóló rendelet módosítása

Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
Abrudán Andrea néhány gondolatban tájékoztatást nyújt az előterjesztés indokoltságáról.
dr. Rákócziné Tripon Emese kiemeli, hogy a minimális emelést hagyják csak jóvá és ez
valójában alig érint családot.
Kalcsó Istvánné szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a jelen lévő képviselők egyhangú
igen szavazattal elfogadnak és a következő rendeletet alkotják:
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
4/2018. (III.29.) számú önkormányzati rendelete
a térítési díjakról szóló
19/2013. (VIII.30.) számú rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4) Szociális térítési díjak felülvizsgálata, kistérségi rendelettervezet jóváhagyása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Abrudán Andrea néhány gondolatban tájékoztatást nyújt az előterjesztés indokoltságáról.
Kalcsó Istvánné 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:
28/2018. (III.27.) számú határozat
szociális térítési díjak felülvizsgálatáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a szociális étkeztetés intézményi térítési
díját 2018. évben 480.-Ft összegben állapítja meg.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Szavazati arány: 6-0-0
29/2018. (III.27.) számú határozat
kistérségi térítési díjakról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete kétegyházi szociális intézményekben az
ellátásokért és szolgáltatásokért fizetendő térítési díjakat nem módosítja, azokat jelen
határozat mellékleteként meghatározza.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntés továbbítására a rendeletalkotás
érdekében.
Felelős: dr. Medgyaszai László jegyző
Határidő: azonnal
Szavazati arány: 6-0-0
5) Közbeszerzési terv és beszámoló jóváhagyása
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:

30/2018. (III.27.) számú határozat
közbeszerzési tervről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2018. 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
2018. évi közbeszerzési terve
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31/2018. (III.27.) számú határozat
közbeszerzési beszámolóról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi lefolytatott közbeszerzési
eljárásairól szóló beszámolót jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelő
tartalommal elfogadja
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: értelem szerint.

KÖZBESZERZÉSI BESZÁMOLÓ
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 2017. évi közbeszerzéseiről
A 2017-ben lefolytatott közbeszerzések:

A kétegyházi Polgármesteri Hivatal épületeinek energetikai korszerűsítése
100%-os támogatás
Önerő:
Támogatási összeg:

0 Ft
36.792.248 Ft

Összköltség:

36.792.248 Ft

Eredményhirdetés időpontja: 2017.08.17

A kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola épületének energetikai
korszerűsítése
100%-os támogatás
Önerő:
Támogatási összeg:

0 Ft
42.932.055 Ft

Összköltség:

42.932.055 Ft

Eredményhirdetés időpontja: 2017.08.17.

A kétegyházi Napsugár Óvoda fejlesztése
100%-os támogatás
Önerő:
Támogatási összeg:

0 Ft
57.502.963 Ft

Összköltség:

57.502.963 Ft

Eredményhirdetés időpontja: 2017.08.24.

Idősek Nappali Ellátó Intézményének bővítése és korszerűsítése Kétegyházán
100%-os támogatás
Önerő:

0 Ft

Támogatási összeg:

65.257.281 Ft

Összköltség:

65.257.281 Ft

Eredményhirdetés időpontja: 2017.11.10.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Szavazati arány: 6-0-0
6) Állásfoglalás kialakítása üzemeltetési feladatokról
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
dr. Rákócziné Tripon Emese úgy véli, az állomásépület fenntartására nincs megfelelő
kapacitásuk sem dolgozói létszám, sem anyagi eszközök tekintetében.
Tarján István szintén nem támogatja a felajánlás elfogadását, túl nagy felelősség lenne ezt a
terhet felvállalni.
Szelezsán Zsolt úgy véli, az állomás a MÁV tulajdona, így a fenntartás őt terheli, emellett a
felajánlott egy millió forint egy dolgozó éves bérét sem fedezné. Az együttműködéstől nem
kellene elzárkózni, de az ajánlat komolytalan.
Kalcsó Istvánné megerősíti, hogy a karbantartandó terület óriási, a támogatás nem fedezné még
egy dolgozó bérét sem, egyebekben egyetért a felvetésekkel, hiszen olyan terhet vennének át,
amelyet nem tudnak ellátni.
Egy-egy alkalommal tudnak segíteni, de a teljes feladatot nem tudják vállalni.
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:
32/2018. (III.27.) számú határozat
üzemeltetési feladatokról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a MÁV Zrt. által előkészített
megállapodás tervezetet áttekintette, megállapodást nem kíván kötni.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés továbbítására.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Szavazati arány: 6-0-0
7) Kitüntetésekről szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
Tarján István úgy véli, az elismerés súlyának megfelelő kereteket kell biztosítani az átadásra.
Gyebnárné Avramucz Hajnalka véleménye szerint alkalmanként indokolt lehet a jubileumi
időpontokat szem előtt tartani az elismerések átadásánál.
Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt a rendelettervezetről, majd szavazásra teszi fel a
rendelettervezetet, melyet a jelen lévő képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a
következő rendeletet alkotják:

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
5/2018. (III.29.) számú önkormányzati rendelete
a 11/2009. (V.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
8) LEADER pályázat benyújtása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné rövid tájékoztatást követően , 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:
33/2018. (III.27.) számú határozat
LEADER pályázatról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete – legfeljebb 10 millió forint összegig pályázatot kíván benyújtani a VP6-19.2.1-65-8-2.1-17 kódszámú pályázati kiírásra
„Közösségi tér kialakítása a Lukács tó partján” címmel a Kétegyháza 1816 hrsz. alatti
ingatlanra. A szükséges 15 %-os önerőt saját költségvetéséből biztosítja.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Szavazati arány: 6-0-0
10) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné: A döntést követően fel fogják hívni a településen működő civil szervezeteket a
támogatási kérelmek benyújtására.
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:
34/2018. (III.27.) számú határozat
támogatási kérelem megtárgyalása
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Dél-Alföldi
Regionális Egyesülete részére 50.000.- Ft támogatást nyújt.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az elszámolási kötelezettséget is
tartalmazó megállapodás aláírására.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Szavazati arány: 6-0-0
Kalcsó Istvánné felveti, hogy a kitüntetésekről szóló rendelet hatályba lépését követően lesz egy
javaslata elismerés adományozására.
dr. Medgyaszai László jelzi, hogy egy állampolgár nem tudja vállalni a szavazatszámláló
bizottsági tagságot, így javaslatot tesz a változtatásra.
Kalcsó Istvánné szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:

35/2018. (III.27.) számú határozat
szavazatszámláló bizottsági tagok személyéről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete IV. szavazókör és a póttagok személyét
a következők szerint állapítja meg:

IV. szavazókör: Helyszín: Márki Sándor Általános Iskola Márki u. 11
Bíró Istvánné (Kétegyháza, Batthyányi u. 11.)
Szántó Istvánné (Kétegyháza, Déli sor 48.)
Bakos Adrienn (Kétegyháza, Nap u. 1.)

Póttagok:
Lelóczki Lajos (Kétegyháza, Széchenyi u. 58.)
Gulyás Eszter (Kétegyháza, Rákóczi u. 36.)
Felelős: dr. Medgyaszai László HVI vezető
Határidő: azonnal
Szavazati arány: 6-0-0
Kalcsó Istvánné javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szociális keret terhére nyújtsanak
egyszeri, normatív jellegű támogatást a közfoglalkoztatásban részt vevő dolgozók számára.
Nagyon sok segély-kérelem van beadva, ezeket egy döntéssel elbírálhatnák a határozati javaslat
elfogadásával.
Ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
36/2018. (III.27.) számú határozat
szociális támogatásról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete egyszeri, 5.000.- Ft összegű normatív
jellegű támogatást nyújt a közfoglalkoztatásban részt vevő dolgozók számára.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés végrehajtására, a támogatás
kiutalására.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Szavazati arány: 6-0-0
Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt a KIA tehergépjármű felújítási költségeiről. Nem javasolják a
motor cseréjét, bár ezt a közfoglalkoztatási keretből lehetne alkatrészt vásárolni.
Ebben a kérdésben vizsgálódnak és áprilisban visszatérnek a témára.
Ezt követően tájékoztatást nyújt a Kormány által nyújtott 12.000.- Ft-os támogatás felhasználási
lehetőségeiről.
A régi konyha épületét készítik elő átadásra a szennyvízberuházást lebonyolító vállalkozó
számára. A nyílászárók nagyon rossz állapotban vannak, ehhez nem tudnak a
közfoglalkoztatásból forrást biztosítani.
Nagyon jól alakulnak az adóbevételek, köszönetét fejezi ki a lakosság felé a befizetésekért.
Kiemeli, hogy továbbra is keresnek munkatársat a Hivatalba.
Tarján István kéri, kezdjék meg a ravatalozó épületének javítását.

Kalcsó Istvánné: Tavasszal el fogják kezdeni a felújítást, de a felülvilágító megszüntetését kérik,
mivel ez jelentősen csökkentené a költségeket.
Szelezsán Zsolt nem ért egyet a felülvilágító megszüntetésével, legfeljebb szakembert kell erre
fogadni.
Kalcsó Istvánné egyebekben további kérdés, bejelentés nem lévén megköszöni a munkát áldott
húsvéti ünnepeket kíván, majd zárt ülést rendel el.
Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző
Szelezsán Zsolt
képviselő

