Jegyzőkönyv
A Képviselő-testület 2011. szeptember 5-i üléséről
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem
Kezdete: 17. h.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint
Pénzes Andrásné osztályvezető
dr. Sződi Károly osztályvezető
Kovács Jánosné intézményvezető
Sáriné Kátai Ildikó igazgató
Majoros Zoltán igazgató
Breznyán István igazgató
Korsós Judit intézményvezető
Bukri Sándor ügyvezető
Gyovai Margit főszerkesztő
Pfeifer Rikárt mezőőr csoportvezető
Simon László lakos
Németh Attila lakos
dr. Répás József
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a 5 fő megjelent képviselővel testületi
ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek ajánlom dr. Fábián Miklós alpolgármestert
és Balogh Zoltán képviselőt.
Kérem, hogy aki egyetért dr. Fábián Miklós személyével, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjen.
5 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
Kérem, hogy aki egyetért Balogh Zoltán képviselő személyével, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjen.
5 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
Dr. Répás József
A meghívóban szereplő napirendi pontok vonatkozásában annyi kiegészíteni valóm van, hogy
a 7. napirendi pontnál a b) pontot nem tárgyaljuk, véletlenül került bele, hiszen ez intézményi
hatáskör, hogy az együttműködési megállapodásokat elkészítse. Zárt ülés is lesz szociális
fellebbezések vonatkozásában. Van-e kérdés, észrevétel? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja
a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
5 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
278/2011. (IX.05.) számú határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az alábbi
napirendi pontokat:
1., Előző képviselő-testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
Előadó: dr. Répás József polgármester
2 ., Beszámolók
Előadó: dr. Répás József polgármester
Pénzes Andrásné pénzügyi vezető
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Huszty Sándorné TICS csoportvezető
dr. Sződi Károly osztályvezető
Soós Zsoltné jegyző
3., SzMSz elfogadása (Kérem, hogy hozzák magukkal a június 22-i ülésre kiküldött
előterjesztést!)
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila PÜF elnöke
dr. Galambos Eszter JÜB elnöke
4., Étkezés térítési díjakról szóló rendelet elfogadása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila PÜF elnöke
dr. Galambos Eszter JÜB elnöke
5., Rendelet módosítások
a., Vagyonrendelet
b., Temetőrendelet
c., Szociális rendelet
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila PÜF elnöke
dr. Galambos Eszter JÜB elnöke
6., Oktatási intézmények beszámolói
a., 2011/2012 oktatási és nevelési év felkészüléséről beszámolók
b., Általános Iskolai Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Intézményvezetők
dr. Szabó Attila Okt., Műv., és Sport Bizottság elnöke
dr. Galambos Eszter JÜB elnöke
7., Volly István Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel kapcsolatos döntéshozatal
Alapító Okirat módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Szabó Attila Okt., Műv., és Sport Bizottság elnöke
dr. Galambos Eszter JÜB elnöke
8., TISZK-hez való kapcsolódáshoz szükséges döntéshozatal
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Szabó Attila Okt., Műv., és Sport Bizottság elnöke
dr. Galambos Eszter JÜB elnöke
9., KDV Hulladékgazdálkodási Társulással földhasználati jogról való megállapodás
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila PÜF elnöke
dr. Galambos Eszter JÜB elnöke
10., CSÖSZ Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter JÜB elnöke
11. Halászkert Étteremhez kapcsolódó ingatlan vételi ajánlatának előterjesztése
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila PÜF elnöke
12., Bizottsági beszámolók:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság
Egészségügyi és Szociális Bizottság
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Előadó: bizottságok elnökei
13. Egyebek
Zárt ülés:
1., Szociális fellebbezések előterjesztése
Előadó: Petőné Horváth Éva Eü. és Szoc. Biz elnöke
1. napirend
Dr. Répás József
A a képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos beszámolóhoz van-e kérdés?
Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
5 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
279/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző
testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Vancsura Tamás képviselő megérkezett a képviselői létszám 6 fő
2. napirend
Dr. Répás József
Vezetői beszámolók következnek. Polgármesteri beszámoló: június 22-én volt az utolsó
rendes ülés, 23-án CSÖSZ ülés volt, ezen Alpolgármester úr képviselt engem., mert azon a
napon dr. Tarnai Richárd kormánybiztos úr tett nálunk látogatást, ismertettük a településünk
helyzetéről és elképzeléseiről, kiemelten a járási székhellyé válás vonatkozásában. Június 2425-26-án a badacsonytördemici és krasznai delegáció volt nálunk a László Napi Vigaszságok
keretében. 29-én egyeztető megbeszélést hívtunk össze a környező települések
polgármestereivel, ahol ismertettük Jegyző asszonnyal a járási központtá válással kapcsolatos
elképzeléseinket. Ez ügyben két településen is voltunk testületi ülésen: Délegyházán és
Dömsödön. Július 1-jén köztisztviselői napot tartottunk. Július 8-án egyeztető megbeszélés
volt a Pest Megyei Rendőr Főkapitánysággal, ahol a közbiztonsági programról volt szó.
Komoly esélyt látnak arra, hogy Kiskunlacházán egy rendőrőrs jöjjön létre. Július 12-én
térinformatikai bemutató került megrendezésre. Július 13-án Pánczél Károly úr volt nálunk.
Természetesen a járási központtal kapcsolatos elképzeléseinkről tájékoztattuk. Július 14-én
Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere tett nálunk látogatást. Július 19-én az OTP Bank Rt.
szokásos látogatását tette meg nálunk. Augusztus 22-én RSD ülés, ahol tájékoztattak arról,
hogy a kellő számú támogató nyilatkozat beszerzésre került és szeptember 2-án a víziközmű
társulat megalakul. Augusztus 26-án a Duna-parton egy közmeghallgatást tartottunk,
szeptember 1-jén azt a delegációt láttuk vendégül, akiknek az adományokat köszönhetjük.
Köszönöm. Van-e kérdés? Ha nincs, kérem, hogy aki a polgármesteri beszámolót elfogadja,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
Közben dr. Szabó Attila és Foki Vilmos képviselők megérkeztek, a képviselői létszám 8 fő
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8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
280/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Répás
József polgármester szóbeli beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszak önkormányzatot
érintő fontosabb eseményeiről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A Pénzügyi vezető beszámolója következik, átadom a szót Pénzes Andrásnénak.
Pénzes Andrásné
A szokásos beszámolók mellé mellékeltük a szállítói nyilvántartást is.
Petőné Horváth Éva
A szállítói tartozásoknál, 6o napon túliaknál, 48 millió Ft – ez nagyon sok. Mikor
számíthatunk arra, hogy ez az összeg csökkenni fog, mert gyakorlatilag csődeljárást
kezdeményezhet bárki, aki inkasszót kér az önkormányzat ellen.
Pénzes Andrásné
Nem lett több a szállítói tartozásunk, hanem a meglévők nagy része túllépte a 6o napos
fizetési határidőt. Bízunk benne, hogy ha az adóbevételek befolynak, ezt az állományt
csökkenteni tudjuk.
Petőné Horváth Éva
A Központi Konyha beszállítóinak is 1o-12 millió Ft-tal tartozunk, remélem, hogy az ellátás
biztosított?
Pénzes Andrásné
A nagyobb nyersanyag beszállítókat értesítettük arról, hogy szeptember 15. után tudjuk a
tartozásainkat rendezni. A heti rendeléseiket kézpénzzel fizetjük. Az ellátás biztosított.
Dr. Répás József
Az adóbevételek mellett más bevételeink is várhatók, remélem, hogy sikerül stabilizálni az
önkormányzat anyagi helyzetét.
Dr. Galambos Eszter
Kéthavi pénzügyi jelentés van előttünk. Ha jól emlékszem június utolsó és július első hetében
volt edzőtábor, jól látom-e, hogy előre rendezték a számlát, mert júliusban nem látok
semmilyen befizetést, júniusban pedig egy nagyarányú befizetés van.
Pénzes Andrásné
Igen, így van.
Gerecz Attila képviselő megérkezett, a képviselői létszám 9 fő
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Dr. Szabó Attila
A szállítói tartozások közül szeretnék nagyobb tételekről érdeklődni. Mi volt a Pest Megyei
Önkormányzat Szakértői tevékenysége?Az Artisjus Kft jogdíja?
Dr. Répás József
Házasságkötésnél lejátszott zene.
Pénzes Andrásné
A jogdíj egy része filmvetítés vagy zenehallgatásból adódik a költség a Művelődési
Központot terheli.
Dr. Szabó Attila
A fénymásolók költségein tudnánk-e spórolni, mert amióta képviselő vagyok, az interneten
nem érkeztek hozzám anyagok.
Pénzes Andrásné
A nagy fénymásoló gép viszonylag új gép a titkárságon, van egy használt a pénzügyi
osztályon és intézményekben is vannak gépek. Pontosan ma volt nálunk a rendszergazdánk
egy hölggyel, aki készít egy anyagot a hivatalnak arról, hogyan tudnánk olcsóbbá tenni a
fénymásolást és a nyomtatást.
Dr. Szabó Attila
Javaslom, hogy olyan ügyviteli rendszert dolgozzunk ki a hivatalban, ahol ezeket a
dokumentumokat pdf. formátumban rendszerezzük, úgy küldjük a testület tagjainak, hátha
lehet egy kis pénzt megtakarítani. A másik a Computrend ügyviteli program második része,
mi ez?
Pénzes Andrásné
Ezt az ÁROP pályázat keretében vásároltuk, ez egy ügyviteli program, amivel dolgozunk.
Egyszer kell csak számlát kézbe venni és folyamatosan pénzügyön, könyvelésen, analitikus
nyilvántartáson végighaladhat. Így az egyik folyamat át tudja adni a másiknak a szükséges
adatbázist. Többe került, mint amit a pályázaton el tudtunk nyerni, sajnos a második részét
még nem tudtuk kifizetni. Ezt a programot a pénztár, a pénzügyes és a könyvelő kolléganők
használják.
Gerecz Attila
Tavaly januárban kértünk árajánlatot laptopokra. Már akkor jeleztem, hogy 13 db beszerzése
kb. negyedéves fénymásolási díj alapján megtérülne. 5 fő igen szavazat, tartózkodás,
ellenszavazat nem volt. Minden anyagot ezen kapnánk. Ezt a lehetőséget újra meg kell
gondolni.
Dr. Szabó Attila
Próbáltam a testületi ülésen ezzel dolgozni, nem igazán ment, a laptop nem oldja ezt meg.
Dr. Répás József
Két variáció van: vagy mi nyomtatjuk papíralapon az anyagot, vagy mindenki kinyomtatja
magának, de a legjobb a laptop lenne. Több helyen így működik, ez pénzügyi kérdés.
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Foki Vilmos
A Kunépszolg Kft-nek tetemes összeggel tartozunk, ebből a belvízi védekezés 4.598.ooo
millió Ft. A pályázaton elnyert pénzből tudunk-e majd valamit nyújtani nekik?
Pénzes Andrásné
Amikor az adóbevételek megérkeznek, rangsoroljuk a szállítói tartozásokat, a Kunépszolg Kft
ezen számlái az elsők között lesznek, hogy a pályázattal is el tudjunk számolni.
Dr. Répás József
Ha nincs más kérdés, kérem, hogy aki elfogadja a pénzügyi vezető beszámolóját,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
281/2011. (IX. 05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pénzes
Andrásné pénzügyi vezető június, július hónap pénzügyi gazdálkodásáról szóló írásos és
szóbeli beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
Dr. Répás József
Huszty Sándorné csoportvezető beszámolója következik. Ki kívánod-e egészíteni írásos
beszámolódat?
Huszty Sándorné
Köszönöm, nem.
Petőné Horváth Éva
A beszámolóban benne van, melyik intézmény mennyi irodaszert szeretett volna és mennyit
kapott. Furcsa, hogy mezőőrség ugyanannyi összeggel szerepel, mint az óvodák. Azt
gondolom, hogy itt valami nincs rendben. Az igények nagyon le lettek véve, amit az iskolák,
óvodák kértek. Nagyon örültem, hogy a beszámolóban megjelent Krisznai Zsolt festő
szakoktató neve, akinek vezetésével az óvoda B épülete kifestésre került. A Gárdonyi úti
iskolában két látássérült kislány kezdi meg az évet, ennek bizony tárgyi feltételei vannak.
Szeretném megkérdezni, hogy a vezetőszalag, az asztalok és egyéb eszközök, amik a
tanulásukhoz szükségesek, megérkeztek-e?
Dr. Répás József
Az óvodák eszközbeszerzése alapítványi pénzből is meg lett oldva, így az óvodák is
zökkenőmentesen tudták kezdeni a nevelési évet.
Huszty Sándorné
Krisznai Zsolt sokat segít nekünk. A kislányok részére a vezetőszalag megjött. Az asztalt a
szülők készítették.
Dr. Répás József
A festő tanulókat tényleg jól ki tudjuk használni. A mezőőrök minimális eszközt használnak.
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Dr. Galambos Eszter
Egy felvetésem lenne: a tornacsarnok lelátója alatti problémával kapcsolatosan kérem az
Igazgató asszonyt ráhatását, hogy a két férfikolléga rendszeres segítségével az alatta való
takarítás is megoldott legyen.
Foki Vilmos
Tudom, hogy van a csoportjában közmunkás, hány főnek tudna munkát adni a csoporton belül
és milyen munkaidőben?
Huszty Sándorné
4 fő van 4 órában, takarítanak a lakhelyükhöz legközelebbi iskolában 14-18 óráig, mivel a
munka többsége délután van.
Dr. Vancsura Tamás
A beszámolón nincs dátum, nem tudom mikor készült, több helyen hivatkozik, hogy 9o%-os a
takarítás készenléte, ez most már készen van? Ez az egyik kérdésem. A másik: köszönet az
orvosi rendelő ajtóiért, amik jó minőségben elkészültek.
Huszty Séndorné
Ezt az augusztus 2o-a előtti héten készült, ellenőrzési napló alapján készítettem.
Dr. Répás József
Ha nincs több kérdés, kérem, hogy aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjen.
9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
282/2011. (IX. 05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Huszty
Sándorné TICS csoportvezető II. negyedév tevékenységéről szóló írásos és szóbeli
beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
Dr. Répás József
Áttérünk dr. Sződi Károly osztályvezető beszámolójára. Ki kívánod egészíteni az írásos
beszámolót?
Dr. Sződi Károly
Nem, köszönöm.
Foki Vilmos
A földgáz közbeszerzésre a második alkalommal sem kaptunk ajánlatot, mi ilyenkor a teendő
ebben a szituációban? Mi fogja meghatározni az árat ezek után?
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Dr. Sződi Károly
Új közbeszerzési eljárást kell kiírnunk, addig a jelenlegi szolgáltatótól kell vásárolni az
energiát, tehát az Eon-tól. A Hivatalos Közbeszerzési tanácsadó úgy tájékoztatott, hogy olyan
tervezetet fog készíteni a következőre, ami 14 hónapra szól.
Dr. Répás József
Az egész világpiacon bizonytalanok az árak és hosszútávú szerződések megkötése nem
ésszerű. Van-e még kérdés? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a beszámolót,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
283/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Sződi
Károly osztályvezető írásos és szóbeli beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
Dr. Répás József
Jegyző asszony beszámolója következik. Ki kívánod-e egészíteni írásos beszámolódat?
Soós Zsoltné
Nem, köszönöm.
Dr. Répás József
Van kérdés a beszámolóhoz? Ha nincs, kérem, hogy aki a jegyzői beszámolót elfogadja,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
284/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné
jegyző írásos és szóbeli beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszak Hivatalt érintő
eseményeiről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
3. napirendi pont
Dr. Répás József
Az SzMSz megtárgyalása következik, átadom a szót a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének.
Dr. Galambos Eszter
Volt egy vitatott pont, aminek röviden az volt a lényege, hogy mielőtt bármilyen állami
szervhez fordulna a képviselő, azt be kell jelentenie a polgármester felé. A Hivatal
állásfoglalása szerint ez a pont nem kerülhet bele. Erre való tekintettel került újra a bizottság
elé a kérdés. Bizottságunk az említett pont elhagyása mellett javasolja a testületnek az SzMSz
elfogadását.
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Gerecz Attila
Ismerve a Kormányhivatal állásfoglalását én is javaslom a pont kivételét az SzMSz-ből.
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki az előterjesztés szerint az SzMSz elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel
jelezni szíveskedjen.
9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2011. (IX.6.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról – a
jegyzőkönyv mellékletét képezi

4. napirend
Dr. Répás József
Étkezési térítési díjakról szóló rendelet elfogadása következik. Kérem a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását.
Dr. Galambos Eszter
A rendelet-tervezet módosítását kényszerűen, de a Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra
ajánlja.
Gerecz Attila
Sajnos itt szükséges a térítési díjakon emelni. Nem szívesen tesszük, de a nyersanyagárak
emelése miatt, kénytelenek vagyunk az árakon emelni, mert a különbséget az önkormányzat
nem tudja felvállalni.
Dr. Répás József
Ha nincs kérdés, kérem, hogy aki a rendelet-módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjen.
9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011.(IX.6.)
önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról – a jegyzőkönyv mellékletét képezi
5. napirend
Dr. Répás József
Áttérünk a Vagyonrendelet módosítására. Megkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.
Dr. Galambos Eszter
A módosítás két helyen érinti rendeletünket. Egy értékhatár kerülne felemelésre 1o millió Ftról 15 millió Ft-ra, illetve a vagyonlistából a Halászkert alatti terület a korlátozott
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forgalomképesből a forgalomképes vagyontárgyak közé kerülne át. Bizottságunk támogatja a
a rendelet ilyen formában történő módosítását.
Gerecz Attila
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság kéri a képviselő-testülettől a rendelet módosítás
elfogadását.
Dr. Répás József
Ha nincs más kérdés, kérem, hogy aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel
jelezni szíveskedjen.
8 fő igen szavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő ellenszavazat.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.6.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 8/2011.(V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról- a jegyzőkönyv
mellékletét képezi
6. napirendi pont
Dr. Répás József
Temetővel kapcsolatos rendelet módosítás előterjesztése következik.
Dr. Galambos Eszter
Érkezett egy állampolgári megkeresés a temetők nyitvatartásával kapcsolatosan. Bizottságunk
úgy foglalt állást, hogy a személyi és vagyonbiztonságra való tekintettel nem javasolja a
nyitva tartás elmozdítását a világos és sötét órák között.
Dr. Répás József
Ha nincs hozzászólás, kérem, hogy aki elfogadja a bizottság állásfoglalását, mely szerint nem
kíván módosítani a rendeleten, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
8 fő igen szavazat, 1 tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
Dr. Répás József
Szociális rendelet-módosítás előterjesztése következik.
Soós Zsoltné
A lakásfenntartási támogatásban történt jogszabályi változás. Az egyik az, hogy nem egy főre
jutó jövedelmet, hanem egy fogyasztási egységre jutó jövedelmet kell számolni és ezt át kell
vezetni a helyi rendeletben. A 2oo %-os határt 25o%-os határra emelte fel a törvény és ezt a
változást kell követni a helyi rendeletben is.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel? Ha nincs, kérem, hogy aki a rendelet módosítását elfogadja,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
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Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011.(IX.6.)
önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról – a jegyzőkönyv mellékletét
képezi
6. napirend
Dr. Répás József
Áttérünk az intézmények beszámolóira. Az intézményvezetőkhöz vannak-e kérdések?
Dr. Galambos Eszter
A gyereklétszám alakulásával kapcsolatosan szeretném kérdezni, hogy az augusztus 15-i
létszám 781 fő, a 2oo9. júniusi beszámolóban 88o fő szerepelt, ez két év két hónap alatt
durván 1oo fős létszámváltozás. Milyen tervek vannak a trend visszafordítására, mikorra
várható változás, hiszen ez normatíva kiesésben is érinti az önkormányzatot.
Sáriné Kátai Ildikó
Jelenleg 774 fő tanulónk van. Ez a csökkenés évről-évre az iskolába belépő első osztályosok
létszámában mutatkozik. Van egy hullámhegy-hullámvölgy, várhatóan szeptemberben még
kevesebb gyerek megy első osztályba. Ez a környékben is gond. Néhány éven belül sem
számíthatunk másra. Gyakorlatilag amit tehetünk: megpróbáljuk vonzóbbá tenni az iskolát.
Elköltöztek a községből 13-an, illetve 6-an, akik még az országból is elköltöztek és
gimnáziumba vittek el 7 gyereket, illetve a Szent Imre katolikus iskolába 6-ot. 11 olyan
gyerekünk volt, aki túl koros, utánuk a normatívát 1o-11 éve igényeljük, ebben az esetben
anyagi veszteség nem ér minket. Beköltözött a községbe 17 gyermek, van olyan, aki a mi
iskolánkat választotta. A gyereklétszám mellett a pedagógusok száma is csökkent 7 fővel.
Dr. Vancsura Tamás
Majoros Zoltán igazgató úrhoz tenném fel a kérdésemet: megoldódtak-e a korábban jelzett
pedagóguslétszám gondjaik?
Majoros Zoltán
Igen, ezeket a gondokat sikerült megoldani.
Dr. Répás József
Arra kell kidolgozni valamit, hogy a gyerekeket nem vigyék el más intézményekbe. A
Munkácsy úti iskola felső tagozatának megítélése nem rózsás a településen. Ez nem jó,
valamit ki kell találni. Az oktatás pedagógusfüggő, rajtuk múlik, hogy meg tudjuk-e tartani a
gyerekeket. Kérem, hogy az Oktatási és Művelődési Bizottság foglalkozzon ezzel a kérdéssel.
A Szakközépiskola biztosan állami kezelésbe kerül. Kérem az Igazgató urat, hogy a
kétlakiság megoldására készítsenek tervet, mert előbb-utóbb bölcsödére is szükségünk lesz.
Az iskolának is jobb lenne, ha egy épületben lennének és megszűnne ez az átjárás. Ha nincs
más kérdés a két intézményhez, akkor kérem, hogy aki elfogadja az Általános Iskola
beszámolóját, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
285/2011. (IX.05.) határozat
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Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Kiskunlacháza-Áporka Társulás Általános Iskolája és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye beszámolóját a 2011/2012-es tanévre való felkészülésről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki elfogadja a módosított tantárgyfelosztást, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjen.
9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.

286/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Kiskunlacháza-Áporka Társulás Általános Iskolája és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye módosított tantárgyfelosztását.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki a tornacsarnok működésével kapcsolatos beszámolót elfogadja,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
8 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt
287/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Sáriné Kátai
Ildikó igazgató asszony beszámolóját a tornacsarnok 2011. I. félévi szakmai és gazdasági
működéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Áttérünk az Óvodai Társulás beszámolójára. Van-e kérdés?
Dr. Galambos Eszter
Gyereklétszám csökkenés volt-e az óvodában?
Orosné Dávid Ildikó
Nem jellemző, lényeges csökkenés nincs.
Gerecz Attila
Van-e olyan tervezett felújítás, karbantartás, ami a gyerekek testi épségét veszélyezteti.
Gondolok itt a gyermekmosdó válaszfalainak rögzítésére, stb.
Orosné Dávid Ildikó
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Ez az előző évi karbantartási tervemből maradt benne. Várjuk a Szakközépiskola asztalos
csoportját a munkálatok elvégzésére.
Dr. Szabó Attila
A szakmai foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzését hogy oldják meg, ha nem
kapnak rá pénzt.
Orosné Dávid Ildikó
Megpróbáljuk az alapítványi pénzekből ezt beszerezni. Csoportonként 2o e. Ft kellene, ez
összesen 15 csoportot érintően 3oo e. Ft. Ennyit nem tudunk megoldani, tehát ismét a szülők
segítségét kell kérnünk, így tudjuk ezeket az anyagokat megvásárolni.
Dr. Répás József
Az alapítványi pénz azért nem üres, ha a kuratórium úgy dönt, hogy ebből lehet erre
felhasználni, de bízom benne, hogy csak a kezdeti gondot kell így áthidalni és a többit tudjuk
biztosítani. Ha nincs más kérdés, kérem, hogy aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel
jelezni szíveskedjen.
9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
288/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás beszámolóját a 2011/2012-es oktatási és nevelési
évre való felkészülésről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Visszatérve a sportcsarnok működéséről szóló beszámolójára, annak nagyon örülök, hogy
Igazgató Asszony igyekszik a hasznosítást kihozni nullára, sőt profitot is termeljen. Bízom
benne, hogy lassan-lassan, de el tudunk abban az irányban indulni, hogy ne legyen ráfizetéses.
Megkértem a Művelődési és Oktatási Bizottságot, hogy foglalkozzanak ülésükön
sportcsarnok bevétel növekedésével. Egy közösségi, a település egészére kiterjedő hasznosítás
elképzelésre lenne szükség.
Dr. Szabó Attila
Bizottságunk foglalkozott ezzel a kérdéssel. A legnagyobb problémát az okozza, hogy
kulturális rendezvényre nem nagyon lehet igénybe venni. Hangosítás nincs, a nézőtér kicsi. A
helyi sportegyesületeknek nem tudja kifizetni az Önkormányzat a foglakozásokat. Csak azok
tudják használni a szolgáltatásokat, akik ki tudják fizetni ezt. A nyáron 3,5 millió Ft volt a
bevétel az edzőtáborokkal, ha vendégágyakat tudnánk biztosítani, ez a bevétel még több
lehetne. Tervezzük azt, hogy átmegyünk Dömsödre a sportcsarnok üzemeltetőjéhez, felvettem
vele a személyes kapcsolatot, mert mindenképen szeretnénk jobban kihasználni a
sportcsarnokot. Ami a beszámolóból kitűnt, hogy a fűtési költségek megegyeznek a
Vörösmarty úti iskola épületével. Ott valami probléma van, azt nagyon sürgősen rendezni
kell.
Dr. Répás József
Az iskola épülete megérett egy nyílászáró cserére. A dömsödi csarnok vonatkozásában mi is
voltunk lent, átnéztük a létesítményt. A miénkben több plusz kiszolgáló létesítmény van. Nem
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tudom, hogy mennyi trükköt fog átadni a létesítményvezető, hiszen mi konkurencia vagyunk
a számára. A mi lehetőségeink figyelembe vételével kell kidolgozni egy elképzelést.
Foki Vilmos
Érdemes megnézni az eredeti pályázatot, hogy milyen célból készült. Ép és fogyatékkal élő
tanulók sportolását, egészségnevelését hivatott megoldani. Átfordult ez a dolog, mivel nincs
pénzünk az üzemeltetésre. Gyakorlatilag az alapfunkciót nehéz teljesítni és óriási energiákat
vesz el az üzemeltetőtől. Az igazi az lenne, ha a helyben lévő sportegyesületek tudnák ezt
maximálisan kihasználni, vagy minden időben mérsékelt áron, vagy ingyen. Ehhez persze az
Önkormányzatnak megfelelő forrásokat kell tenni. Ez nincs. Ha megnézzük a
sporttámogatások alakulását, Kiskunlacháza sosem volt arról híres, hogy nagyon-nagy
pénzekkel száll be a sportba. Az, hogy ennyi szakosztály működik, mindig a civil munkának,
összefogásnak volt köszönhető. Jó lenne, ha ez a tendencia átfordulna és minimális segítséget
tudnánk adni, akik ezeket az egyesületeket működtetik. Új sportágakat nem tudunk behozni.
Dr. Vancsura Tamás
Nagyon nehéz a gyerekeket, a lakosságot mozgásra bírni. Az igény lecsökkent, ez a tendencia,
a lakosság 4o-5o% elhízott, a szemléletet nagyon nehéz megváltoztatni. Tévézés, evés, ez
van. Régen a gyerekekben benne volt az igény, nem is volt más lehetőség.
Dr. Répás József
Ha nincs más kérdés, kérem, hogy aki elfogadja a Szakközép Iskola beszámolóját,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
289/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunlacházi
Szakközép és Szakképző Iskola beszámolóját a 2011/2012-es tanévre való felkészülésről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A Művészetoktatási Intézmény beszámolója következik. Kérdés?
Dr. Szabó Attila
A bizottsági ülésen a beszámolót nem tudtuk elfogadni, mert Igazgató úr nem tudott jelen
lenni. Megkérem, hogy pár percben foglalja össze a beszámolót.
Breznyán István
Két település kereste meg iskolánkat csatlakozási lehetőséget keresve. Megvizsgáltuk, hogy
melyik tanszakokon, milyen lehetőségek adódnak. Ezen bővítés tantervfelosztása elfogadásra
került, de az Alapító Okirat ezzel módosítással nem került még elfogadásra a Képviselőtestület által. A két csatlakozni kívánó település Szigetújfalu és Bugyi. A létszám pár napon
belül realizálódik, jelenleg a pótbeiratkozások zajlanak.
Dr. Répás József
Ha nincs kérdés, kérem, hogy aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjen.
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9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
290/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Volly István
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beszámolóját a 2011/2012-es tanévre való
felkészülésről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Az Általános Iskolai Társulás névmódosításának előterjesztése következik.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. Javaslom
továbbá azt, hogy mivel egyre borzalmasabb ez az intézménynév, valamilyen névpályázatot
kellene kiírni. Szegény gyerekek nem tudják, melyik iskolába járnak csak az épületek nevét
mondják. A környékben minden általános iskolának van rendes neve, a miénknek meg ilyen
nagyon hivatalos és hosszú. A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság segítségére lenne
szükség, hogy jövő szeptemberig ezt a kérdést megfontoljuk.
Dr. Répás József
Támogatom, hogy indítsunk egy ilyen kezdeményezést, legyen egy neve az intézménynek.
Megkérjük az bizottságot, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzon. Kérem, hogy aki elfogadja a
határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
291/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunlacháza-Áporka
Általános Iskolai Társulás 2000. augusztus 8-án kelt Társulási Megállapodást a következők
szerint módosítja:
A Megállapodás 1.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„1.) A társulás neve és székhelye:
Kiskunlacháza-Áporka Társulás Általános Iskolája és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye
2340 Kiskunlacháza, Munkácsy tér 1.”
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
7. napirend
Dr. Répás József
A Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása következik, mely már
tartalmazza a két tagintézmény csatlakozását. Megkérem a két bizottság elnökét, hogy
ismertessék a bizottságok állásfoglalásait.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az Alapító Okirat módosítását.
Dr. Szabó Attila
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A Művelődési, Oktatási és Sportbizottság is elfogadásra javasolja az Alapító Okirat
módosítását.
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
292/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Volly István
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását, a következők szerint:
I.
Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„6. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám:
Zeneművészeti ág: 230 fő
Egyéb művészeti ág: 750 fő
II.
Az Alapító Okirat Függeléke a következő telephelyekkel egészül ki:
„Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2347 Bugyi, Teleki u. 2.
Móra Ferenc Általános Iskola
2319 Szigetújfalu, Vasút u. 2.”
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
8. napirend
Dr. Répás József
A TISZK-hez való csatlakozás előterjesztései következnek. Átadom a szót a bizottság
elnökének.
Dr. Szabó Attila
A bizottság már régóta dolgozik ezen az ügyön az Iskola igazgatójával együtt, ennek ellenére
kicsúsztunk a határidőből, mely szerint az alapító okiratot már el kellett volna fogadni. Van
ettől egy jóval nagyobb probléma, hogy Kunszentmiklós nem támogatta.
Majoros Zoltán
További tárgyalás alapján reményeink szerint Kunszentmiklós is csatlakozik minél előbb,
hogy abból kevésbé legyen anyagi ráfizetésünk.
Dr. Fábián Miklós
Van valami különös okuk, hogy első körben nem csatlakoztak?
Petőné Horváth Éva
Jó lenne, ha ennek a több éve folyó ügynek végre megnyugtatóan tudnánk a végére pontot
tenni. Kérdezhetjük Kunszentmiklóstól, hogy miért nem csatlakozott, de mi sem teljesítettük
időben a kötelezettségünket. A határidőket pontosan be kell tartanunk, mert az pénzre is
megy, meg a hozzáértést is megkérdőjelezheti.
Dr. Répás József
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Bárki kezdeményezheti rendkívüli ülés összehívását, nem csak a polgármester. Szombaton
találkozom Kunszentmiklós polgármesterével, vagyunk olyan kapcsolatban az ottani
Képviselő-testülettel, hogy felülvizsgálják ezt és támogatnak minket ebben.
Petőné Horváth Éva
Kezdeményezhettünk volna testületi ülést, de nem a mi feladatunk a határidők figyelése. Van
az Önkormányzatnak egy oktatási referense, akinek jeleznie kellett volna a határidőket a
bizottságok elnökének, hogy határidős teendőink vannak.
Dr. Répás József
Ha nincs más hozzászólás, kérem, hogy aki elfogadja az első határozati javaslatot,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
293/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. Elfogadja az Országközepe Szakképzés-szervezési Társulás:
- társulási megállapodásának módosítását a melléklet szerinti tartalommal,
- társulási megállapodásának egységes változatát a melléklet szerinti tartalommal.
2. Felhatalmazza dr. Répás József polgármestert a módosított társulási megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki elfogadja az második határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjen.
9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
294/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. Felhatalmazza dr. Répás József polgármestert, hogy Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzatát az Országközepe Szakképzés-szervezési Társulási tanácsában képviselje.
2. dr. Répás József, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata polgármestere
akadályoztatása esetére Petőné Horváth Éva képviselőt hatalmazza fel arra, hogy
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatát képviselje az Országközepe Szakképzésszervezési Társulás Társulási Tanácsában.
Mindkettőjük akadályoztatása esetére dr. Szabó Attila képviselőt hatalmazza fel arra, hogy
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatát képviselje az Országközepe Szakképzésszervezési Társulás Társulási tanácsában.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki elfogadja a harmadik határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjen.
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9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
295/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a csatlakozási
díj (500.000 Ft) Országközepe Szakképzés-szervezési Társulás részére történő
megfizetéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
9. napirendi pont
Dr. Répás József
KDV Hulladékgazdálkodási Társulás földhasználati jogról szóló előterjesztése következik. A
kérdéssel két bizottság is foglalkozott, kérem az elnököket ismertessék a bizottságok
állásfoglalásait.
Dr. Galambos Eszter
Nem foglaltunk ebben a kérdésben állást, hanem Jegyző asszonyhoz intéztünk pár kérdést,
kérdezem, hogy ezekre sikerült-e választ kapni?
Soós Zsoltné
Az előterjesztés mellékleteként kiküldtük azokat a testületi határozatokat, melyek korábban
születtek. A tájékoztató a mai napon került hozzánk, ami helyben került kiosztásra. Ebben
pontosan leírják, hogy melyik településen mit terveznek. Az utolsó oldalon leírják, hogy a
hulladékudvar mit takar, amennyiben ilyen lesz Kiskunlacházán, akkor milyen munka várható
ott, milyen hulladék kerülhet lerakásra.
Gerecz Attila
A bizottsági ülésen nem volt ott mindenki, javaslom, hogy Bukri Sándor ügyvezető
felvetéseit, aggályait most hallgassuk meg újra, bár a bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Dr. Répás József
Évek óta benne vagyunk ebben, úgy gondolom, hogy ezen a vonalon kell továbbmenni.
Várpalota a szelektív hulladékgyűjtésre helyez nagy hangsúlyt. Nagy üzlet lesz a XXI.
században a szemét, nem gondolom, hogy ebben az önkormányzatok önállóan akcióit
támogatják. Regionális szintű hasznosítás lesz. Azt gondolom, hogy aki kimarad, az lemarad.
Ehhez kell majd a Kunépszolg Kft profilját hozzá igazítani.
Bukri Sándor
Maga a megállapodás az támogatható, olyan dolgok vannak benne, ami hasznára válhat
Kiskunlacházának. Amikor az üzemeltetés kerül majd szóba, az Önkormányzat tulajdonában
lévő a Kunépszolg Kft-t kellene helyzetbe hozni.
Petőné Horváth Éva
Nagyon sokan keresnek meg azzal, hogy pl. sütőzsiradékot nem tudnak hol elhelyezni, úgy
néz ki hogy ez a hulladékudvar minden ilyen problémára megoldás lesz.
Dr. Vancsura Tamás
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Ha itt több pedagógus, igazgató beépíti a gyerekek gondolkodásába a szelektív
hulladékgyűjtést, akkor elérhetünk eredményt. Kezdjünk bennük felelősséget ébreszteni a
környezet védelme érdekében. Ilyen szemléletű gondolkodás kell.
Dr. Répás József
Kiskunlacházán a szelektív hulladékgyűjtéssel gond van. A családok nagy része, még mindig
nem érzi át ennek jelentőségét. A megközelítés szerintem is a gyerekek részéről kell.
Javaslom pl. azt, hogy az óvodában, általános iskolában mindenki vigyen be egy adott napon
egy zsák szelektív szemetet, ezzel rákényszerítjük a szülőket, hogy az előtte lévő időszakban
igenis gyűjtse otthon ezt. Hátha ezzel is lehet valami változást elérni, megmozgatni a
szülőket, nem megy másképp. Akinek a gondolatvilága nem áll át, megette a fene.
Sáriné Kátai Ildikó
Nekünk van egy csomó ilyen programunk, de csak a gyerekek szintjén, ebbe a szülőket
kellene még belevonni a gyerekek által. Iskolánkban van szelektív hulladékgyűjtő is
kihelyezve, papír és műanyag is. Amit tudunk, megteszünk.
Orosné Dávid Ildikó
Nálunk is van ilyen program, elkezdtük mi is a szelektív hulladékgyűjtést, szeretnénk
konténert is.
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, név szerinti szavazás szabályai szerint
szavazni szíveskedjen.
Soós Zsolté jegyző sorolja a képviselők nevét, elhangzik a megfelelő válasz, a jelenléti ív
aláírásra kerül. A szavazás eredményét Jegyző asszony ismerteti.
9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
296/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a kiskunlacházi
0636/29 hrsz-ú földterület tulajdonosa, hulladékudvar megépítése és üzemeltetése céljából
földhasználati jogot létesít a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás számára a határozat mellékletét képező megállapodásban foglaltaknak megfelelően.
A határozat mellékletét képező megállapodást elfogadja és felhatalmazza dr. Répás József
polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
1o. napirend
Dr. Répás József
A CSÖSZ társulási megállapodásának módosítása következik. A Jogi és Ügyrendi Bizottság
foglalkozott ezzel a témával. Megkérem a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
állásfoglalását.
Dr. Galambos Eszter
Bizottságunk támogatja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
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Dr. Répás József
Ha nincs kérdés, kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjen.
9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
297/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Csepel-sziget
és Környéke Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítását, az alábbiak
szerint:
1. A Társulás Megállapodás V. fejezet 1.) b.) pontját az alábbiakban módosul:
„A Társulási Tanács feladatainak előkészítésére, a végzett munka segítésére javaslok,
vélemények kialakítására bizottságokat hozhat létre három fő megválasztásával. Az egyes
bizottságok feladata a bizottság hatáskörébe tartozó konkrét feladatok előkészítése,
véleményezése a témakörében megvalósuló projektek figyelemmel kísérése és segítése. A
bizottság közvetlen kapcsolatban áll a Társulás Elnökével, Elnökhelyetteseivel és
Munkaszervezetével.”
2. Ugyanezen pontban a célfeladatokra létrehozott bizottságok helyett a Társulási Tanács az
alábbi bizottságokat hozta létre:
 RSD ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG
 HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁG
 TURISZTIKAI ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG
 TERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG
3. A Társulási Megállapodás V. fejezet 1.d.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„ A Társulás Elnökhelyettesei
A Társulás Elnökhelyetteseit a Társulási Tanács választja meg, négy évre, minősített
többséggel.
Az általános elnökhelyettes képviseli a Társulást az Elnök akadályoztatása esetén. Az
Elnökhelyettesek részletes feladat- és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzata állapítja meg.”
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
11. napirend
Dr. Répás József
A Halászkert étteremhez kapcsolódó ingatlan vételi ajánlata következik. Az előterjesztést két
bizottság is tárgyalta, kérem a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a bizottságok
állásfoglalásait.
Gerecz Attila
Több ajánlat is volt erre a területre, több értékbecslési összeget is láttunk, ott is elmondtam,
hogy egymás nélkül nem értéket képviselő területről beszélünk. Bizottságunk a határozati
javaslatot támogatja.
Dr. Galambos Eszter
Kértem Jegyző asszonytól, hogy az ingatlan értékbecslő cégektől kiegészítő véleményeket
kérjen be. Kaptunk is némi segítséget. Álláspontom szerint a hatályos vagyonrendeletünk egy
független értékbecslés elkészítését írja elő. A vevőjelölt által készítetett értékbecslés nem
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tekinthető ilyennek. Az előterjesztésben szereplő összeg igen jelképesnek tekinthető.
Javaslom, hogy 5ooo Ft/m2 árra tegyünk javaslatot.
Dr. Répás József
Évek óta húzódik ez a dolog, megértem mindenkinek az aggályát, rendkívüli szerencsétlen
tulajdoni helyzetben vagyunk. Kölcsönös megegyezésre van szükség ahhoz, hogy ebből üzlet
legyen. Most az ingatlanok irreálisan alacsony összegekért mozognak. Nekünk most
szükségünk van a pénzre, olyan problémáink vannak, hogy ezekre nem lehet heteket várni. Pl.
Vörösmarty úti iskola parketta problémája, Gárdonyi úti iskola ablaküvegezése. A
költségvetésben ezt ezzel az összeggel terveztük. Ők sem tudnak hitelt felvenni, fejleszteni,
míg nem veszik meg az ingatlant. Mi másnak igazából eladni nem tudjuk.
Foki Vilmos
Ez nagyon kevés pénz, hasonló méretű telket adtak el nemrégen 7 millió Ft-ért. Áron alul
semmilyen ingatlant nem célszerű eladni. A strandi részből már kikerült egy darab a
kezünkből, ez egy újabb mozaik lenne, ami felett nem mi rendelkezünk. Megkérdeztem
Kovács Tibor úrtól, hogy mi a garancia arra, hogy ez vendéglátóhelyként üzemel? Azt
mondta, hogy ő vállal garanciát ezzel kapcsolatban. Igazából ha mi eladjuk, a rendezési terven
kívül mi erre nem nagyon tudjuk kötelezni, előfordulhat, hogy ennek más funkciója lesz. Az
alacsony ár miatt nem tudom ezt támogatni.
Dr. Szabó Attila
Én is úgy érzem, hogy ha eladnánk ezt az ingatlant féláron, akkor a településnek
vagyonvesztést okoznánk. Ha a település ki akar lábalni a mostani helyzetből, akkor ebből
nem így kell kilábalni, hanem egy kis gondolkodással azokat a pénzeket átcsoportosítani,
amiből ez a község működik. Ez az összeg egyébként sem oszt-szoroz. Ezt a döntést nem
tudom támogatni.
Dr. Répás József
Kiskunlacháza nincs csődhelyzetben. Az egy óriási értékromboló helyzet, amikor egy ingatlan
és a telek más tulajdonában van. Ha ez egy kézben egy tulajdonban van, nyilván más lesz a
helyzet. Az lenne a legjobb helyzet, ha mi tudnánk megvásárolni a felépítményt.
Gerecz Attila
A költségvetésben ez az összeg szerepel, a költségvetést szeretnénk tartani, támogathatónak
ítélem meg. A 65oo Ft/m2 árat elfogadhatónak találom, ha van egy üres telek, de ezen van
egy felépítmény, így közel az 5o%-át éri csak. Azt támogatom, hogy mindenféleképen az
eladást tető alá kell hozni és egy közel 2o éves problémának tennénk ezzel a végére pontot.
Az adás-vételi szerződésben benne van, hogy 2o évig tartsa meg a meglévő funkcióját.
Dr. Fábián Miklós
Ez egy áldatlan állapot, senki sem tud mozdulni. Ez egy gyöngyszeme volt a Duna-partnak.
Dr. Vancsura Tamás
Ha valamilyen módon pontot lehet tenni ennek az ügynek, akkor az jó dolog. Végre van vevő,
végre megoldhatjuk ezt a problémát. Akkor a mi általunk szabott feltételek mentén oldjuk
meg. Ha ezzel a két iskola komfortérzetét tudjuk javítani, akkor fordítsuk ezt a lehetőséget a
községre.
Foki Vilmos
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A vevő minél alacsonyabb árat szeretne, az eladó minél többet. Az értékét különböző
féleképen ítéljük meg. Egy átgondolt, reális bérleti díj, mint eddig is - megoldás lehet. Az
iskolák állapotával kapcsolatosan ennyi pénzből csak kárelhárítást tudunk végezni. Ha
szavazunk erről, akkor mindenféleképen név szerinti szavazást kérek.
Dr. Szabó Attila
A bérleti díj 1ooo m2-re van megállapítva, 275.6oo Ft-ot fizet évente a bérlő, 1156 m2 van az
előterjesztésben, miből adódik a különbség? Az idei bérleti díj már rendezve van-e?
Pénzes Andrásné
A bérleti díjat két egyelő részben fizeti a bérlő. Rendesen határidőre ez megtörténik. A m2ben történő különbséget a műszaki csoport tudja.
Dr. Répás József
Új helyrajzi számú ingatlan jönne létre, mely úgy került kialakításra, hogy illeszkedjen az
utcaképbe.
Balogh Zoltán
Javaslok egy köztes ajánlatot előterjeszteni 4ooo Ft/m2 áron. Mindenki rá van szorulva a
megoldásra és a pénzre.
Dr. Répás József
Két módosító javaslat érkezett. Először a módosítás módosítását, tehát a 4ooo Ft/m2 összeget
bocsátom szavazásra. Kérem, hogy aki támogatja ezt az eladási összeget, kézfelemeléssel
jelezni szíveskedjen.
3 fő igen szavazat, 4 fő ellenszavazat, 2 fő tartózkodás.
298/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el Balogh
Zoltán képviselő úr javaslatát, mely szerint az önkormányzat tulajdonában lévő 3120/6 hrsz-ú
452 m2 nagyságú ingatlant és a 3120/9 hrsz-ú ingatlanból 704 m2 nagyságú ingatlanrészt
4.000 Ft/m2 áron értékesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Az 5.ooo Ft/m2 összeget szeretném feltenni szavazásra. Kérem, hogy aki támogatja ezt az
eladási összeget, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
1 fő igen szavazat, 7 fő ellenszavazat, 1 fő tartózkodás.
299/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el dr.
Galambos Eszter képviselőnő javaslatát, mely szerint az önkormányzat tulajdonában lévő
3120/6 hrsz-ú 452 m2 nagyságú ingatlant és a 3120/9 hrsz-ú ingatlanból 704 m2 nagyságú
ingatlanrészt 5.000 Ft/m2 áron értékesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Dr. Répás József
Kérem, hogy aki az előterjesztésben szereplő összeget azaz a 3ooo Ft/m2 összeget elfogadja
név szerinti szavazás szabályai szerint szavazni szíveskedjen.
Soós Zsolté jegyző sorolja a képviselők nevét, elhangzik a megfelelő válasz, a jelenléti ív
aláírásra kerül. A szavazás eredményét Jegyző asszony ismerteti.
3 fő igen szavazat, 2 fő tartózkodás, 4 fő ellenszavazat
300/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem
értékesíti a 3120/6 hrsz-ú 452 m2 nagyságú ingatlant és a 3120/9 hrsz-ú ingatlanból 704 m2
nagyságú ingatlanrészt, összesen 1156 m2-t dr. Kovács Tibor és Deme József részére 3.000
Ft/m2 áron.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
15 perc szünet következik.
12. napirend
Dr. Répás József
Bizottsági beszámolók következnek. Átadom a szót az Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
elnökének.
Gerecz Attila
Az első határozati javaslatunk a Mi Újságunk szerkesztésével kapcsolatos.
Dr. Répás József
Ha nincs kérdés, kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjen.
9 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
301/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Kiskunlacháza hivatalos honlapjának üzemeltetését és karbantartását a Petőfi Művelődési
Központ látja el, továbbá megköszöni és elfogadja a Press+Print Nyomda felajánlását, mely
szerint a „A Mi Újságunk” tördelői és szerkesztői munkáját térítésmentesen elvégzi,
mindaddig, amíg a feladatok ellátására kiírt beszerzési eljárás eredményesen lezárul.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila
A következő határozati javaslatunk a Központi Konyha gazdaságossági vizsgálatával
kapcsolatos.
Dr. Répás József
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Ha nincs kérdés, kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjen.
9 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
302/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a Hivatalt, hogy
kérjen be ajánlatokat annak a vizsgálata érdekében, hogy bérbeadás esetében a Központi
Konyha Önkormányzatot terhelő kiadásai csökkenthetők-e. Az ajánlatokat a Polgármesteri
Hivatal a Központi Konyha 2011. évi pénzügyi, gazdasági és munkaügyi alapján kérje be.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila
A következő határozati javaslatok a Településszerkezeti Tervvel kapcsolatos módosításokról
szólnak.

Dr. Répás József
Kérem, hogy aki támogatja a jegyzőkönyvben szereplő 1/a kérelemben foglaltakat,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
303/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja
Ágics Éva 0451/24 helyrajzi számra vonatkozó kérelmét. A jelenleg Mk-2 kertes
mezőgazdasági övezet besorolású területét Kiskunlacháza Településrendezési Terv és HÉSZ
módosításának tervezési programpontjai közé felveszi, azzal a feltétellel, hogy a felmerülő
költségeket a kérelmezőnek kell vállalnia és a részleteket illetően településrendezési
szerződést kell kötnie az Önkormányzattal, valamint a Képviselő-testület által megállapított
összeget be kell fizetnie, a külön erre a célra létrehozandó Fejlesztési Alapba.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki támogatja a jegyzőkönyvben szereplő 1/b kérelemben foglaltakat,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
304/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja dr.
Kovács Tibor 0458/41, 0458/48, 0458/51, 0458/53-54, 0458/21, 0451/24-26, 0450/6,
0450/10 helyrajzi számokra vonatkozó kérelmét. A jelenleg Mk-2 kertes mezőgazdasági
övezet besorolású területeit Kiskunlacháza Településrendezési Terv és HÉSZ módosításának
tervezési programpontjai közé felveszi, azzal a feltétellel, hogy a felmerülő költségeket a
kérelmezőnek kell vállalnia és a részleteket illetően településrendezési szerződést kell kötnie
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az Önkormányzattal, valamint a Képviselő-testület által megállapított összeget be kell
fizetnie a külön erre a célra létrehozandó Fejlesztési Alapba.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki támogatja a jegyzőkönyvben szereplő 4. számú kérelemben foglaltakat,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
305/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja
Németh Róbert és Őrsi Kálmán 0451/9, 0458/26 helyrajzi számokra vonatkozó kérelmét. A
jelenleg Mk-2 kertes mezőgazdasági övezet besorolású területeit Kiskunlacháza
Településrendezési Terv és HÉSZ módosításának tervezési programpontjai közé felveszi,
azzal a feltétellel, hogy a felmerülő költségeket a kérelmezőnek kell vállalnia és a részleteket
illetően településrendezési szerződést kell kötnie az Önkormányzattal, valamint a Képviselőtestület által megállapított összeget be kell fizetnie a külön erre a célra létrehozandó
Fejlesztési Alapba.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki támogatja a jegyzőkönyvben szereplő 17. számú kérelemben foglaltakat,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
306/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a
20 tulajdonos által aláírt 0168/32-70 helyrajzi számokra vonatkozó kérelmet. A jelenleg Má1 mezőgazdasági övezet besorolású területeket Kiskunlacháza Településrendezési Terv és
HÉSZ módosításának tervezési programpontjai közé felveszi, azzal a feltétellel, hogy a
költségeket a tulajdonosoknak kell viselniük.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki támogatja a jegyzőkönyvben szereplő 24. számú kérelemben foglaltakat,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
307/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja
Sztranyák Anikó 3362/6 helyrajzi számra vonatkozó kérelmét (20%-os beépíthetőség, 8 m
építménymagasság) azzal a feltétellel, hogy a felmerülő költségeket a kérelmezőnek kell
vállalnia és a részleteket illetően településrendezési szerződést, kell kötnie az
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Önkormányzattal, valamint a Képviselő-testület által megállapított összeget be kell fizetnie a
külön erre a célra létrehozandó Fejlesztési Alapba.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki támogatja a jegyzőkönyvben szereplő 26. számú kérelemben foglaltakat,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
308/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja
Gránitz András és Őrsi Judit 0219/13-22 helyrajzi számokra vonatkozó kérelmét. A jelenleg
E besorolású területeket Kiskunlacháza Településrendezési Terv és HÉSZ módosításának
tervezési programpontjai közé felveszi, azzal a feltétellel, hogy a költségeket a
tulajdonosoknak kell viselniük. A részleteket illetően településrendezési szerződést, kell
kötniük az Önkormányzattal.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki támogatja a jegyzőkönyvben szereplő 29. számú kérelemben foglaltakat,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
309/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a
Dunatex Nagyker Ingatlanközvetítő Kft 7276/1-3 helyrajzi számokra vonatkozó kérelmét,
azzal a feltétellel, hogy a beépíthetőség maximum 15% lehet. A városrendezési tanulmány
tervet be kell mutatnia a kérelmezőnek és a felmerülő költségeket is vállalnia, kell. A
részleteket illetően településrendezési szerződést kell kötnie az Önkormányzattal, amelynek
alapja az a Városrendezési Tanulmányterv, amelyet, a terület felhasználást illetően dolgoztat
ki, és az Állami Főépítész, valamint a Megyei Főépítész szakmailag támogat.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki támogatja a jegyzőkönyvben szereplő 34. számú kérelemben foglaltakat,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
310/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja
Bánkúti Attila kérelmét, azzal a feltétellel, hogy a kért beépítési mutatók felhasználásával
építészeti tanulmány tervet el kell készíttetnie és a felmerülő költségeket is vállalnia
szükséges. Az építészeti tanulmányterv és beépítési tervjavaslat célja, hogy bemutassa a
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terület felhasználás javasolt megoldását az Önkormányzat Képviselő-testület számára,
valamint alapját képezi az Önkormányzattal kötendő településrendezési szerződésnek is.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki támogatja a jegyzőkönyvben szereplő 37. számú kérelemben foglaltakat,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
311/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja
Kovács Erika és további 4 tulajdonos 0650/12-19 helyrajzi számokra vonatkozó kérelmét. A
jelenleg Ev-1 övezetű területét Kiskunlacháza Településrendezési Terv és HÉSZ
módosításának tervezési programpontjai közé felveszi, azzal a feltétellel, hogy a felmerülő
költségeket a kérelmezőnek kell vállalnia és a részleteket illetően településrendezési
szerződést kell kötnie az Önkormányzattal.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki támogatja a jegyzőkönyvben szereplő 11. számú kérelemben foglaltakat,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
312/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem
támogatja Rakovszki Gáborné kérelmét (iktatószám: 2191/2008), hogy a jelenleg kistelkes
üdülőövezet besorolású területét lakóövezetté átminősítsék.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila
Javasoljuk elfogadásra az Autoshop Se-vel kapcsolatos határozati javaslatunk elfogadását.
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki támogatja a bizottság javaslatát, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
313/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tulajdonosi
hozzájárulást ad ahhoz, hogy az Autoshop SE saját költségén lebontsa a két focipálya (0319/3
hrsz.) közötti kerítést.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Gerecz Attila
Javasoljuk elfogadásra a Volán busszal kapcsolatos határozati javaslatunk elfogadását.
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki támogatja a bizottság javaslatát, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
314/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Volánbusz Zrt. forgalomfejlesztési javaslatát és az új menetrendeket.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila
Javasoljuk elfogadásra a Forgószárny Kft vételi ajánlásával kapcsolatos határozati javaslatunk
elfogadását.
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki támogatja a bizottság javaslatát, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt

315/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem
támogatja a Forgószárny Kft vételi ajánlatát a volt szovjet laktanya területrészének
vonatkozásában.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila
Javasoljuk elfogadásra a Szemem Fénye Alapítvánnyal kapcsolatos határozati javaslatunk
elfogadását.
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki támogatja a bizottság javaslatát, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
316/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem
támogatja a Szemem Fénye Alapítvány megkeresését, mivel az önkormányzat nem
rendelkezik a kérelmüknek megfelelő ingatlannal.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
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Az Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései következnek.
Petőné Horváth Éva
A szociális háló elkészítésének konkretizálása lesz a feladatunk. Ezt azért tervezzük, mert
bármilyen segélyre kerül sor vakon tapogatózunk, hogy mennyire rászorult. A
Kormányhivatal felé elment egy állásfoglalás, hogy az általunk megtervezett felmérésnek a
kérdőívét olyan módon állítsuk össze, hogy az valakinek a személyiségét sértse. Szeretnénk
egy adatbázist létrehozni, ami ha bármi van használható legyen. A szociális koncepciót a
testületnek meg kell-e szavazni?
Soós Zsoltné
A jegyzőkönyv mellékleteként kiküldésre került, ehhez észrevételeket tehetnek, de ha nincs
érdemes lenne most elfogadni.
Dr. Répás József
Törzsanyagnak ez nagyon jó, ezt bármikor lehet módosítani, javaslom, hogy fogadjuk el. Ha
nincs kérdés, kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjen.
9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
317/2011. (IX.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kiskunlacháza
Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
13. napirend
Dr. Répás József
Az Egyebek napirendi pont következik, Átadom a szót Gerecz Attila képviselőnek.
Gerecz Attila
Közeleg október 23-a, javaslom, hogy közösségépítő célzattal testületi tag tartsa az ünnepi
beszédet. A másik: a mezőőrség tevékenységével kapcsolatos komplex vizsgálatra szeretnék
visszatérni, e mellett ne menjünk el szó nélkül. Átolvasva a Kormányhivatal állásfoglalását,
idézem:”továbbá az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a törvény a képviselői feladatok
között első helyen határozza meg a választók érdekeinek a képviseletét. A testületi képviselő
akkor tudja a választók érdekeit a település egészéért képviselni, ha él a részére biztosított
jogosítványokkal és azokat a közösség érdekében gyakorolja”. Ezzel szeretném jelezni, hogy
az én értékítéletem alapján a „tartózkodok” szavazás a testületi ülések keretében nem
elfogadható.
Petőné Horváth Éva
Idős nénik kerestek meg, akik egyedül élnek, hogy a kommunális adó befizetését csak 5o %ban teljesítenék kevés nyugdíjukra való tekintettel. Nem lehetne-e a szemétdíj befizetésénél
méltányosságot gyakorolni abban az esetben, ha a helyi rendelet foglaltak szerint
kedvezményre ugyan nem jogosultak, de nem termelnek annyi szemetet és soha nem teszik
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tele a kukájukat. Ezen gondolkodjunk el. Köszönetemet fejezem ki Polgármester úrnak két
általam megírt és nyertes pályázat elkésztéshez adott segítségéért és hozzáállását.
Dr. Répás József
Természetes dolog, hogy ilyenben segítünk, ezért vagyunk. Tervezzük,
Badacsonytördemicre 3o hátrányos helyzetű gyereket lejuttatnak az őszi szünetben.

hogy

Dr. Vancsura Tamás
A mai napon többször belebukkantunk abba, hogy nem időre készült el egy-egy pályázat.
Gondolok itt a TISZK-es ügyre és a Művészeti Iskolához való csatlakozásra. Tanévkezdés
előtt kérem, hogy a kolléganő is ismertesse végzett munkáját.
Dr. Szabó Attila
A szociális földmunkaprogrammal kapcsolatos munkát szeretném megköszönni dr. Sződi
Károlynak, Kaczur Krisztinának és Jegyző asszonynak. Nagy valószínűséggel nem fogunk
ezen nyerni, mert sokkal hátrányosabb térségek vannak. A dunai közmeghallgatáson
elhangzott egy parlagfűvel fertőzött terület, gyakorlatilag ott nincs is kultúrnövény. Ez ügyben
elmentünk a Földhivatalhoz és a Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi igazgatóságától
kértünk tájékozatót. A kényszervágás, akkor kerül szóba, ha a kultúrnövény szennyezettsége
meghaladja az 5o%-ot. Erre a Földhivatal már nem adott választ, csak hivatalos megkeresésre
adnak választ. A gazdák általában azzal érveltek, hogy nem tudták időben elvégezni a
gyomtalanítást/ növényvédelmet, az esőzések miatt. Nagyon sok probléma van. Nem az a cél,
hogy megbírságolják a gazdát, hanem, hogy megszüntessük az allergiát kiváltó problémát.
Soós Zsoltné
Mi lenne a mi feladatunk?
Dr. Szabó Attila
Intézkedés nem történik, ott áll az ügy, hogy nem tudják eldönteni, hogy az 5o%-os
szennyezettség megvan vagy nincs. Szeretném, ha Hivatalból megkérdeznék, hogy a
Földhivatal erre a területre milyen intézkedést foganatosít?
Soós Zsoltné
Megkérdezzük, de a Földhivatal önálló hatóság, az ő jogkörében eljár, nem biztos, hogy
konkrét ügyről felvilágosítást ad. Nem vagyunk ügyfelek, ebben az esetben. Ügyfelek a
panaszosok.
Dr. Répás József
Két héten belül megkezdődik a napraforgó levágása, sok a fertőzött terület, de még
kényszervágásról nem hallottam. Megkeressük a Földhivatalt, de a legegyszerűbb az lenne, ha
az érintett Gyümölcs utca lakói keresnék meg a földhivatalt, Kormányhivatalt.
Dr. Szabó Attila
Belterületen a Jegyző asszony az illetékes, megkérdezhetem, hogy történt már bírságolás ez
ügyben?
Soós Zsoltné
Igen.
Petőné Horváth Éva
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dr. Szabó Attila képviselő úrral kint jártunk és megnéztük a területet, gyakorlatilag ott nincs
napraforgó. Meg kellene keresni a gazdát és megbeszélni vele, mivel ez a parlagfű most
virágzik nem tenné-e meg, hogy az allergiások érdekében lekaszálja, mert ott semmit nem fog
aratni.
Soós Zsoltné
Egy ilyen levelet megírhatunk, de szankciót kilátásba nem helyezhetünk, mert nincs hozzá
hatáskörünk.
Dr. Répás József
A nyílt ülésnek vége, áttérünk a zárt ülés napirendjére.
Kmf.
Dr. Répás József
Polgármester

Soós Zsoltné
jegyző

Dr. Fábián Miklós
alpolgármester

Balogh Zoltán
képviselő

31

