Jegyzőkönyv
A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem
Kezdete: 19.10 h.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint
Pénzes Andrásné osztályvezető
dr. Sződi Károly osztályvezető
dr. Répás József
Mindenkit köszöntök a képviselő-testületi ülés alkalmából. Megállapítom, hogy a 7 fő
megjelent képviselővel ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom dr.
Galambos Eszter és Gerecz Attila képviselőket. Kérem, hogy aki elfogadja dr. Galambos
Eszter képviselő személyét, kézfelemeléssel jelezze azt.
6 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
Kérem, hogy aki elfogadja Gerecz Attila képviselő személyét, kézfelemeléssel jelezze azt.
6 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
Dr. Répás József
A meghívóban szereplő napirendi pontok annyiban változnának, hogy a 3. napirendi pontba
felvennénk az általános iskola alapító okiratának módosítását, a 4. lenne az Egyebek napirendi
pont. Zárt ülés keretében tárgyalnánk a pedagógus nap alkalmából javasolt díjak odaítélését.
Kérem, hogy aki ezekkel a módosításokkal elfogadja a napirendi pontokat, kézfelemeléssel
jelezni szíveskedjen.
6 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
161/2011. (V. 26.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendek
megtárgyalását fogadja el:
1., Beszámoló a Kunépszolg Kft 2010. évi gazdálkodásáról
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter Felügyelő Bizottság elnöke
Gerecz Attila Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
2., Átfogó értékelés Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a 2010. évre vonatkozóan
Előadó: Soós Zsoltné jegyző
Petőné Horváth Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
3., Általános Iskolai Társulás Alapító Okiratának módosítása
4., Egyebek
Zárt ülés
1., Döntéshozatal Pedagógus Nap alkalmából kitüntető cím adományozásáról
Előadó: dr. Szabó Attila Műv, Okt. és Sport Biz. elnöke
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1. napirend
dr. Répás József
A Kunépszolg Kft 2o1o. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló következik. A beszámolót a
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság valamint a Kunépszolg Kft Felügyelő Bizottsága is
véleményezte. Kérem, hogy az elnökök a bizottságok véleményét fogalmazzák meg.
Dr. Galambos Eszter
Bizottságunk megtárgyalta az éves beszámolót. Ahhoz képest, hogy milyen rendkívül nehéz
éven van túl a település és a szolgáltatásokat végző a Kft, ennek ellenére pozitív mérleggel
tudtak zárni. A mérlegbeszámolót, az írásos jelentést és a könyvvizsgálói jelentést, Felügyelő
Bizottság jegyzőkönyvét, a határozat javaslatokat a tisztelt Képviselő-testület megkapta.
Dr. Vancsura Tamás
Szeretném megköszönni a Kunépszolg Kft dolgozóinak és vezetőjének a rendkívüli
helyzetben való helytállást.
Dr. Répás József
Akkor egy határozat javaslatban megköszönjük ezt a rendkívüli helytállást. Kérem, hogy aki
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
162/2011. (V. 26.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a
Kunépszolg Kft valamennyi munkatársának, akik a bel- és csapadékvíz elleni védekezés
kármegelőzési és helyreállítási munkáiban rész vettek.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Ha nincs kérdés, hozzászólás a mérlegbeszámolóhoz, akkor szavazásra bocsátanám az
jegyzőkönyvben található első határozat javaslatot. Kérem, hogy aki azzal egyetért,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
163/2011. (V. 26.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kunépszolg Kft
alapítója, elfogadja a Kunépszolg Kft 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóját 81.244 e Ft
mérleg főösszeggel, 666 e Ft adózás előtti eredménnyel és 76 e Ft mérleg szerinti
eredménnyel.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki a második határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
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164/2011. (V. 26.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kunépszolg Kft
alapítója úgy dönt, hogy a mérleg szerinti eredmény teljes összegét, 76 e Ft-t az
eredménytartalékba helyezi.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki a második határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjen.
6 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt
165/2011. (V. 26.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kunépszolg Kft
alapítója úgy dönt, hogy az ügyintéző igazgató 2010. évi prémium célkitűzéseket 80 %-ban
teljesítette, a célprémium kifizetését engedélyezi, melynek bruttó összege 1.080.000. Ft.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Galambos Eszter
Fridrich Lászlóval szemben folyamatban volt munkaügyi per, ami sajnálatos elnézés folytán
jogerős és végrehajtható, aminek a következtében 5,5 millió Ft azonnali fizetési kötelezettsége
keletkezett a Kft-nek. A Felügyelő Bizottság arra jutott, hogy a Kft képviseletét ellátó dr.
Szutyori Judit ügyvéddel szemben mindenféleképen jogi lépés megtételére lenne célszerű
annak érdekében, hogy ennek a pénznek egy része visszafolyjon hozzánk. Ebben az ügyben
dr. Mód Kristóf ügyvéd urat szeretnénk megkérni, hogy részletesen járja körül az ügyet és a
szükséges lépéseket tegye meg, mely alatt kártérítési per megindítását érthetjük. Sajnálatosan
azt történt, hogy egy nappal lekéste az Ügyvédnő a fellebbezési határidőt. Ez még januárban
volt, ezzel kapcsolatosan értesítés nem érkezett egészen május 1o-ig, amikor is Fridcrich úr
ügyvédje elfaxolta a fizetési felszólítást. Sajnálatos, hogy ez a helyzet állt elő, ezt
semmiféleképen nem lehet szó nélkül hagyni. A Kft jelenleg olyan likviditási problémákkal
küzd, amely miatt ezt az összeget nem tudja teljesíteni. Ha végrehajtási eljárás megindul, az
az inkasszó rá fog kerülni a Kft számlájára. A Hivatalt arra kérném, hogy a helyzet kezelésére
valamilyen megoldást igyekezzenek találni.
2. napirend
dr. Répás József
Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2010. évre
vonatkozó átfogó értékelésének elfogadása következik. Az anyagot az Egészségügyi és
Szociális Bizottság is véleményezte.
Soós Zsoltné
Ezt az átfogó jelentést a Szociális és Gyámhivatal kéri tőlünk minden évben. Ez nem a
jelzőrendszeri konferenciákról szól, hanem adatszolgáltatás a gyermekvédelmi és gyámügyi
munkáról, előírt tartalmi elemek alapján. A Gyejó munkáját és az I. fokú gyámhatóság éves
munkáját foglalja össze.
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Petőné Horváth Éva
Azt szeretném megkérdezni, hogy Gyejó-val kapcsolatos kormányhivatali ellenőrzésről a
jelentés megérkezett-e?
Soós Zsoltné
Nem.
Petőné Horváth Éva
Az átfogó jelentést bizottságunk tanulmányozta, nem sok beleszólásunk volt, hiszen ezek
nagy részben adatok. Bizottságunk a jelentést elfogadásra javasolja.
Dr. Répás József
Ha nincs több hozzászólás, kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel
jelezni szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
166/2011. (V. 26.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az
Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2010. évre
vonatkozó átfogó értékelését.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Soós Zsoltné jegyző
3. napirend
dr. Répás József
Az általános iskola alapító okiratának módosítása következik.
Soós Zsoltné
Az alapító okirat módosítására azért van szükség, hogy szeptember 1-től jogosultak legyünk a
normatívára, mert változnak a szakfeladatokon belüli megfogalmazások. Május 31-ig ezt a
módosítást el kell fogadni. Áporka Képviselő-testülete is tárgyalni fogja.
Dr. Répás József
Van-e kérdés? Elfogadásához minősített többség szükséges. Kérem, hogy aki elfogadja,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
167/2011. (V. 26.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Kiskunlacháza-Áporka Társulás Általános Iskolája és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye Alapító Okiratának módosítását, a jelen határozat mellékletét képező
formában.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Soós Zsoltné jegyző
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4. napirend
dr. Répás József
Június 11-én szombaton 8-18 óráig nyílt napot tartunk az önkormányzat tulajdonát képező
volt szovjet repülőtéren a lakosság számára. Akit ténylegesen érdekel, saját szemével láthassa,
hogy mit is ér. Ezt több fórumon meghirdetjük. Június 2o-án testületi ülést tervezek,
augusztus 2o. előtt nem lesz több, ezért kérem a bizottsági elnököket, hogy így tervezzék
üléseiket.
1o perc szünetet rendelek el.
A nyílt ülés vége: 19.35. h.
Kmf.

Dr. Répás József
polgármester

Soós Zsoltné
jegyző

dr. Galambos Eszter
képviselő

Gerecz Attila
képviselő
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