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Kedves kétegyházi Lakosok!

Kétegyházi Lapok

Az elmúlt évben út-
jára bocsátottunk 
egy hírlevelet annak 
érdekében, hogy fo-
lyamatosan és ponto-
san tájékoztathassuk 
a kedves Lakosokat 
arról a munkáról, 
melyet a település 

érdekében végzünk.
-

gadtatására tekintettel 
rendszeressé tesszük a 
megjelentetést.
Ebben a lapszámban 
elindítunk egy soroza-
tot, amely a 2006. év-
ben megalakult képvi-

összegzi. Beszámolunk 
-

-

-

juk tenni a költségve-
tést úgy az intézmé-
nyek, mint a pályázatok 
tekintetében. Részletes 
és minden igényt ki-

-

sikeres és sikertelen 
-
-

hogy Önök kedves 
kétegyházi Lakosok 
érezzék, tudják, hogy 

-

és a település, az Önök 

tartva dolgozunk. A 

megalakulása után ki-
nyilvánította, hogy 

a lakosság által átlát-

az összetartás és nem 
-

lemezni. Ennek az 
ígéretünknek eleget 
téve tevékenykedtünk 

és tevékenykedünk a 
mandátumunk még 

-
kalmával engedjék 
meg, hogy szent és ál-
dott ünnepet kívánjak 
Önöknek és kedves 
Családjaiknak.

Kalcsó Istvánné
polgármester

Kedves kétegyházi 
Lakosok!

-

-

készültek. Az ünnepségen koszorút helyeztek el 
-

Március 15.
Kétegyháza Nagyközség Képvise-

több alkalommal ülésezett, a kö-
rülményeknek és igényeknek meg-

-
lalkoztatását tervezzük. A 2009. 

-

a polgármester végzi.
Elindítottuk a roma közmunka-

-
tunk a téli-tavaszi programhoz, 

tisztességes munkával megszerez-
-

kanélkülieket.
A belvízveszély elhárítása ér-
dekében a két pályázatot nyúj-
tottunk be a vis maior alaphoz. 

-

-
lyi kötelezettségének eleget téve 

elvárt teljesítménykövetelménye-
ket. Ezek között központi helyen 

-

-

csak a lakosság egy része viselje a 

évben a korábbinál is szigorúbb 

Kisebbségi Önkormányzattal 
-

álláshelyére. A kiírás szerint csak 

-
séggel rendelkezik. A pályázat el-

történik, a teljes pályázati anyag az 
interneten és a település honlapján 

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)
-

-
kolai beiratkozás rendjét, így 

március 29-április 2. között, 
az általános iskolai beiratko-

-
zött történik.

-

pülésünkhöz, mely szerint 
-

ly verseny lenne, rendkívüli 
-

természetesen minden olyan 
kárt megtérítenek, melyet 
akaratlanul is okozhatnak az 

érintetteknek.
-
-

Horgászegyesületnek adta át. 

horgásztatás céljára haszno-

testület, természetesen rend-
kívüli üléseket tartva abban 
az esetben, ha ezt pályázatok 

indokolja.

anyaga a Polgármesteri Hi-
vatalban és a település hon-

terjedelemben. (J.)

EGY ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KRONOLÓGIÁJA

Kétegyháza Nagyközség 

évi önkormányzati válasz-
tások eredményének ki-

lendülettel, közös akarat-
tal fogott munkához.
Elkötelezte magát a békés 

-

személyes sérelmeket és min-
den erejével igyekezett eleget 
tenni a Kétegyháza Lakosai-

-
nak.

-
ságokkal terhelt költségve-
téseit sikerült egyensúlyba 

-

leszorítani.
-

a település lakosait, közmeg-
hallgatásokon, személyes 
beszélgetéseken keresztül 
igyekeztünk megtudakolni, 

problémák.
A szükséges pénzügyi szá-
mításokat elvégezve meg-
állapítottuk, hogy a várha-

ezeknek töredékét sem va-
gyunk képesek biztosítani 
úgy, hogy közben ne veszé-
lyeztessük az intézmények 

-

azonban a lakosság bizalmát 
és sürgetését, létrehoztunk 
egy pályázati csoportot, élére 

Emesét állítottuk. A csoport 
közvetlenül a polgármester-
nek lett alárendelve, bizto-

-
áramlást és hatékonyságot. 

igyekeztünk kihasználni, és 
a korábbi évek teljes passzi-
vitását kisöpörve, nekikezd-
tünk a munkának. Nehezen 
tanultuk meg ezt az új mun-
kakört, hiszen korábban Két-
egyházán senki nem írt ön-
kormányzati pályázatot, nem 

-
-
-

tetni, bevonva újabb és újabb 
munkatársakat és elnyerve 

-
nek, Kétegyházának.

-

értünk el az elmúlt években.

Buszmegállók felújítása

közlekedési útvonalain elhe-
-

nyagolt, leromlott állapotban 

voltak. A régi vasszerkezetek 

-

-
tának megújulására és meg-

-

-
ségek a településrendezési 
tervnek és a helyi építési sza-

-

-

-

utcában, a többi, már meglé-
-

tottuk.
A beruházás összköltsége 3 
498 528.- Ft volt.

Rendezvénytér

-
galmasabb központja a piac-
tér, ahol minden kedden és 

portékáját. A gyakori hasz-
nálat, a rendszeres és nagy 

-
lepülésképbe sem tudott már 
beilleszkedni, ott helytállni. A 
község lakosainak mindenna-

szerepet tölt be egy piactér, 
ahol nemcsak az árucikkek, 

-
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ban ez a hely a társasági élet 

Kétegyháza Nagyközség 

szeptember 25. napján dön-

bevonásával.
-

lonokat építettünk és korsze-

térburkolatra cseréltük a ko-

A kivitelezés összköltsége 8 
900 000.- Ft.

-

játszik településünk arculatá-
ban. A Polgármesteri Hivatal-
lal szembeni tér, ahol az or-

Könyvtár is helyet kap, nagy 

közösségi élet rendezvényei-
nek megszervezésére, a gye-

-
ra, vagy akár egy napsütéses 

-

eszközök azonban techni-
kailag és esztétikailag sem 
voltak már alkalmasak arra, 

-
di Egyesülettel együtt közös 

-
ménye egy, a mai kornak 

-
-

vére élvezheti a napsütést, 

együttlét nyújtotta örömö-
ket. 

-
nek összköltsége 4 836 293.- 
Ft volt.

Utak, járdák
-

Az elmúlt évtizedekben saj-
nos a kisebb települések ut-
cáinak burkolása indokolat-

Az út- és járdaépítés nem 

beruházás. Nagyon nehéz 

a célra és mindig meg kell 

költséges tervkészítésnek.

testület megalakulásáig csak 
48% volt a burkolt utcák ará-
nya, az összeshez viszonyítva. 
Ez az állapot a közlekedést 

-
járás során, vagy télen, ami-
kor az utak egyenetlensége 
sok esetben komoly károkat 

-
vekben

-
dött az a beruházás, amely 

hatalmas munkának, amely 

teljesedett ki és tart még a 
mai napig is.

-
tal elfogadta a polgármes-

-
ségvetést. Ez a jogszabály 
képezi alapját az egész 

intézményi munkának.

-

hogy soha korábban nem 
-
-
-

-
-

létszámcsökkentést vagy más 

tervezett. Az intézményve-
-

a takarékos gazdálkodás, a 
-
-

részt veszünk egy közös köz-

várunk.

A személyi juttatások tekin-

meghatározott összegekkel, 
-

történhetnek. Ez egyébként 
az elmúlt években is így tör-

következetes, takarékos gaz-
dálkodását tükrözi.
A településen tervezett 
beruházásokra a testület 

-

adott munkálatokra, más 

szükséges.

megnyert pályázatok alapján:  

-
-

akadálymentesítése, mely 

-
jezése 25 000 000, Ft, 4 km 

általunk beadott pályázat, 
-

-
-

természetesen a korábbiaknál 

Költségvetés 2010.
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megemelkedett, a település nagycsatornái elkezdték leve-
-

egyes részein, amellyel a normál körülmények között nem 
is számolhattunk.

A településen két alkalommal is el kellett rendelni a belvíz-
-

-
sal biztosítottuk. A védekezésben a Csumpilla Attila vezet-
te brigád a vízelvezetéseket biztosította, árkokat mélyített, 

A védekezés költségeihez két ütemben, pályázatot nyújtot-
-

mogatást sikerül szerezni.
-

juk a teljes csapadékrendszert és a közmunkások segítsé-

-
tisztításával, karbantartásával.

-

-

-
vélben április 6. napjáig, személyesen vagy meghatalmazott 

így az alábbi helyen lehet szavazni:

Gyulai u. 6.

-

létszámú lesz éppen a nagyobb munkateher miatt.

-

-
-

-
pokban ügyeletet tartanak, így személyesen is lehet keresni 

Poptyilikán György 


