Iktatószám:

/2019.
Jegyzőkönyv
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2019. július 2. napján
a Kétegyházi Nagyközség Polgármesteri Hivatal dísztermében
megtartott üléséről

Jelen vannak:
Kalcsó Istvánné polgármester
dr. Rákócziné Tripon Emese alpolgármester
Tarján István képviselő
Szelezsán Zsolt képviselő
Csumpilla Csaba képviselő
Gyebnárné Avramucz Hajnalka képviselő
Finna Sándor képviselő
dr. Medgyaszai László jegyző
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) A Kétegyházi Napsugár Óvoda és a Márki Sándor Általános Iskola intézményi
beszámolói áttekintése
Előadó: Intézményvezetők
4) Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalása
Előadó: dr. Medgyaszai László témafelelős
5) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Zárt ülés:
1) Elismerések adományozása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel
határozatképes, ismerteti a javasolt napirendi pontokat.
Ezt követően javasolja Csumpilla Csaba képviselőt felkérni a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Javaslatát a jelen lévő képviselők 7 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) A Kétegyházi Napsugár Óvoda és a Márki Sándor Általános Iskola intézményi
beszámolói áttekintése
Előadó: Intézményvezetők
4) Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalása
Előadó: dr. Medgyaszai László témafelelős
5) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Zárt ülés:
1) Elismerések adományozása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
1) Beszámoló a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné a földalapú támogatások igénybevételére vonatkozóan javasolja a következő
határozat jóváhagyását:
70/2019. (VII.2.) számú határozat
földalapú támogatás igényléséről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a közfoglalkoztatási pályázatok
lebonyolítása céljából, 5 éves időtartamra vagyonkezelésbe kéri a Kétegyháza 0156/101
a)b), 0159/19 szántó művelési ágú és a 0219/4 hrsz-ú legelő művelési ágú ingatlanokat.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
dr. Medgyaszai László jegyző
Határidő: azonnal
Szavazati arány: 7-0-0
Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt a két ülés között történt eseményekről. Szennyvíz
koordinációs értekezleten vettek részt, továbbították a beérkezett lakossági kéréseket,
észrevételeket. Várhatóan az őszre be fogják fejezni a kivitelezést, de a területek teljes helyreállítása
a próbaüzem 3 hónapját követően fog megtörténni. Megkövetelik a teljes helyreállítást a korábbi
időszakokhoz és ütemekhez hasonlóan.
A tisztítómű bővítése gyors ütemben folyik, várhatóan októberre rendelkezésükre áll és
elkezdődhetnek a rákötések.
Nyitórendezvényt tartottak a kerékpárút építésével kapcsolatban. Ez azt is jelenti, hogy sikerült a
rendelkezésükre álló keretbe beleférni, megfelelő műszaki tartalom megtartása mellett.
A kistérség jelzőrendszeres házi segítségnyújtása témakörében egyeztettek, és tételes elszámolást
kapnak majd a települések. Az ősz folyamán vissza lehet térni a kérdésre.
Gyomaendrődön járt a Szakiskola jövőjével kapcsolatban. A szakállamtitkár a településre látogatott,
egyeztettek a jövőről és a további tervekről. Sajnos csökkent a beiskolázási arány, ennek ellenére az
intézményt meg kívánják tartani, felnőttképzéssel szeretnék kiegészíteni az oktatási szolgáltatások
körét. Felmerült a kastélyépület helyzete is. Mivel maga az intézmény nem tart igényt a
létesítményre, elképzelhető, hogy sikerül visszaszerezni a település lakosai számára. Erről
szeptemberben születik döntés.

Polgárőr Napon vett részt, elismeréseket adott át. Határszemlén jártak, megtekintették a vetéseket,
terményeket, külterületi utakat. Ez utóbbira vonatkozóan elrendelte az utak rendbetételét.
Júniusban Pedagógus Napot és Közszolgálati Napot tartottak.
Tájékoztatást nyújt a garantált bérminimumra kapott többlettámogatásról, így úgy véli, év végig
sem lesz probléma a gazdálkodás területén.
dr. Rákócziné Tripon Emese beszámol a gyermeknapról, mely nagyon jól sikerült, emellett
ballagáson vett részt.
Kalcsó Istvánné ezt követően szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
71/2019. (VII.2.) 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.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
dr. Medgyaszai László jegyző
Határidő: azonnal
Szavazati arány: 7-0-0
2) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné ezt követően szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
72/2019. (VII.2.) számú határozat
beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Szavazati arány: 7-0-0
3) A Kétegyházi Napsugár Óvoda és a Márki Sándor Általános Iskola intézményi
beszámolói áttekintése
Előadó: Intézményvezetők
Tarján István tájékoztatást nyújt a bizottsági ülésen kialakított álláspontról.
Kalcsó Istvánné néhány gondolatot fűz az intézmények tájékoztatóihoz. Az óvoda működését
részletesebben ismerik, folyamatosan egyeztetnek, együtt oldják meg a problémákat, felmerült
feladatokat. Nagyon jó szakmai munka folyik, a munkaterv szerint történik a nevelés. A
szakemberek is értékelték az intézményt, az ellenőrzések jó eredményt mutatnak. Fontosak a
programok, a települési rendezvényeken való részvétel, kiváló együttműködés alakult ki.
Csumpilla Csaba úgy véli, jól ismerik a két jelenlévő intézmény működését, kéri, a lakosság felé is
kommunikálják a működéssel kapcsolatos tudnivalókat, dicséreteket.
Rubás Jánosné néhány gondolatban ismerteti az óvodával kapcsolatos fontosabb tudnivalókat.

Gyebnárné Avramucz Hajnalka külön kiemeli, hogy az óvoda minden fórumon igyekszik a
működését bemutatni, tájékoztatni a lakosságot és a szülőket.
Szelezsán Zsolt emlékeztet a szülők elismerésére és pozitív visszajelzéseire.
Nagy Gabriella összefoglalja a Márki Sándor Általános Iskola elmúlt évi munkáját és eredményeit.
Több versenyre sikerült eljutni, ezek között sportversenyek, földrajzversenyek, versíró
megmérettetések is szerepeltek. Több pályázatot valósítottak meg.
Kialakítottak egy mikro-csoportot, mely a lemorzsolódást vizsgálja. A kiadásokat pályázati
forrásból fedezik. A tantestület minden tagja részt vett a továbbképzéseken.
Kéri a testületet, teremtsenek lehetőséget a két iskola vezetői eszmecseréjére, az iskola jövőjére
vonatkozóan. Ezen túlmenően köszönetet mond a testület tagjainak, a vezetőknek a segítségért,
támogatásért.
Csumpilla Csaba kiemeli, hogy az intézmény minden nehézség ellenére eleget tett az
elvárásoknak, feladatoknak. Jó érzés az intézménybe ellátogatni annak ellenére, hogy szűkülnek a
lehetőségek, csökken a gyermeklétszám.
Kalcsó Istvánné a tegnapi napon részletesen véleményezte az anyagot. Úgy érzi, a gondok,
problémák ellenére a nevelőtestület nem adta fel, lelkesek folytatják a munkát. Komoly elvárások
vannak a pedagógusok részéről, a gyermekek megállják a helyüket, nem kallódnak el, sok a kitűnő
tanuló. Az iskolában folyó munkát és a tájékoztatót nagyon jónak tartja, gratulál a munkához és
további sikereket kíván.
Ezt követően szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a jelen lévő képviselők elfogadnak
és a következő határozatot hozzák:
73/2019. (VII.2.) számú határozat
a Kétegyházi Napsugár Óvoda és a Márki Sándor Általános Iskola intézményi
beszámolójáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Márki Sándor Általános Iskola
tájékoztatóját és a Kétegyházi Önkormányzati Óvoda beszámolóját elfogadja.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Szavazati arány: 6-0-0
4) Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalása
Előadó: dr. Medgyaszai László témafelelős
Tarján István tájékoztatást nyújt a bizottsági ülésen kialakított álláspontról.
Kalcsó Istvánné: A bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták ezt az anyagot. Sok vélemény
hangzott el, az iskolák esélyegyenlőségét felül kell vizsgálniuk.
Ezt követően szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a jelen lévő képviselők elfogadnak
és a következő határozatot hozzák:
74/2019. (VII.2.) számú határozat
a Helyi Esélyegyenlőségi Programról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
esélyegyenlőségi programot elfogadja és alkalmazni rendeli, emellett felkéri a jegyzőt
és az érintett intézményvezetőket a program alapján készítendő vagy átdolgozandó
egyéb tervek előkészítésére és előterjesztésére.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az anyag honlapon történő megjelentetésére.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
dr. Medgyaszai László jegyző

Határidő: azonnal, illetve az anyagok előkészítésére 2019. december 31.
Szavazati arány: 6-0-0
5) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné ismerteti a fogorvossal kapcsolatos eddig elvégzett munkát, vélhetően
augusztustól tud majd munkába állni. Előszerződést kell kötniük, melyet jelen ülésen kell
jóváhagyniuk.
Ezt követően szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a jelen lévő képviselők elfogadnak
és a következő határozatot hozzák:
75/2019. (VII.2.) számú határozat
fogorvossal kötendő előszerződésről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete dr. Bujdosó Andrea fogorvossal a jelen
határozat mellékletét képező előszerződést köti meg a fogorvosi feladatok jövőbeni
ellátása érdekében.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Szavazati arány: 6-0-0
Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt a védőnők munkába állásáról. A két korábbi védőnővel
megbízási szerződést kötnek a testület döntéseinek megfelelően.
Tarján István tájékoztatást nyújt az árpa betakarításáról, a termésátlag megfelelő, de sajnos a
beszállítás nagyon nehéz volt az utak állapota miatt.
Kalcsó Istvánné összességében sikeresnek értékeli a mezőgazdasági termelést, igyekeznek minden
idevonatkozó feladatnak eleget tenni. A belterületen sok a gaz, a lakosok nem igazán tesznek eleget
kötelezettségüknek, a közmunkás kevés, és sajnos az összetétel sem kielégítő.
Problémák vannak a szociális támogatások körében is. Hiába vezették be a lakásfenntartási
támogatást, továbbra is nagyszámú kérelem érkezik átmeneti segélyre.
Szelezsán Zsolt felveti, hogy a vörös szilvafák rálógnak az útra, ezeket meg kell nyesni. A
szennyvízberuházással kapcsolatban kéri a lakosságtól, amennyiben a helyreállítás nem megfelelően
történt meg, azonnal jelezzék.
Kalcsó Istvánné több ajánlatot kapott országos televízióktól, megjelenésre. Kéri, foglaljanak állást.
A testület véleménye szerint nem veszik igénybe ezt a lehetőséget.
Ezt követően ismerteti az útkarbantartásokra vonatkozó terveket, valamint a járdaberuházás
menetét.
Javasolja a képviselő-testületnek a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a régóta
esedékes alapító okirat egységes szerkezetét elfogadni.
Ezt követően szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat, melyeket a jelen lévő képviselők
elfogadnak és a következő határozatokat hozzák:
76/2019. (VII.2.) számú határozat
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát e határozat mellékleteként elfogadja és alkalmazni rendeli.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal

Szavazati arány: 6-0-0
77/2019. (VII.2.) számú határozat
a Polgármesteri Hivatal Alaptó okiratának elfogadásáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát e
határozat mellékleteként elfogadja és alkalmazni rendeli.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Szavazati arány: 6-0-0
Ezt követően megköszöni a munkát, majd zárt ülést rendel el.
Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző
Csumpilla Csaba
képviselő

