Jegyzőkönyv
A Képviselő-testület 2012. október 8-i nyílt üléséről
Időpontja: 2012. október 8., 17.00. órai kezdettel
Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint
Pénzes Andrásné pénzügyi vezető
Majoros Zoltán igazgató
Bukri Sándor ügyvezető
Kovács Jánosné intézményvezető
Orosné Dávid Ildikó óvodavezető
Horákné Kaczur Tímea intézményvezető
Dr. Répás József
Mindenkit szeretettel köszöntök mai ülésünk alkalmával. Heten jelen vagyunk, tehát ülésünk
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítők személyére teszek javaslatot. Dr. Vancsura Tamás és
Balogh Zoltán képviselőket javaslom. Kérem, hogy aki elfogadja dr. Vancsura Tamás
személyét, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
6 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
422/2012. (X. 08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja dr. Vancsura Tamás képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki Balogh Zoltán személyét elfogadja, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
6 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
423/2012. (X. 08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja Balogh Zoltán képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Egy-két tájékoztató jellegű dolgot szeretnék elmondani a napirendi pontok előtt.
(Polgármester úr beszámol az „Angyalosházi esték” előadássorozatról, Rakszegi Zita
meghívását tolmácsolja Savoyai Kastélyban megrendezésre kerülő „Sisivel Dámanyeregben”
c. szórakoztató rendezvényre.)
A napirendi pontok tekintetében zárt ülés is lesz, szociális fellebbezés tárgyában.
Gerecz Attila
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az ülés megkezdése előtt egy perces főhajtással
adózzon dr. Bécsi László emlékének, aki a hétvégén hunyt el.
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Petőné Horváth Éva
Az Egyebek napirendi pontban szeretnék szót kérni.
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki a kiegészítésekkel egységes szerkezetben elfogadja a napirendi pontokat,
kézfelemeléssel, jelezni szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
424/2012. (X. 08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja
a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint:
Nyílt ülés
1., Előző képviselő-testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
Előadó: dr. Répás József polgármester
2., Beszámolók
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Sződi Károly osztályvezető
Soós Zsoltné jegyző
3., Központi Konyha tej és tejtermék beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásában
döntéshozatal
Előadó: dr. Répás József polgármester
Bírálóbizottság
4., Vagyonrendelet módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila PÜF elnöke
5., Szociális rendelet módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Petőné Horváth Éva Eü. és Szoc. Biz. elnöke
6., Közép-Duna Környéki Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt-nek a
Raifessen Bank Zrt-vel kötendő óvadéki szerződés véleményezése, nyilatkozattétel.
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter JÜB. Elnöke
7., Bárány László főépítész megbízási szerződése
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter JÜB. Elnöke
8., Országzászló felállításának előkészületeihez munkacsoport létrehozása
Előadó: dr. Répás József polgármester
9., Bizottsági beszámolók:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Előadó: bizottságok elnökei
10., Egyebek
Zárt ülés:
1. Szociális fellebbezés
Előadó: dr. Répás József polgármester
Petőné Horváth Éva Eü. és Szoc. Biz. elnök

2

A jelen lévők 1 perces néma főhajtással adóztak dr. Bécsi László emlékének.
1. napirend
dr. Répás József
Rátérünk az első napirendi pontra, az előző testületi üléseken hozott határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolóra. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Ha nincs, kérem,
hogy aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
425/2012. (X. 08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület elfogadja az előző testületi
üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
2. napirend
dr. Répás József
Polgármesteri tájékoztatómat azzal kezdeném, hogy az írásos részből kimaradt, hogy október
6-án szombaton egy nagyon szép és színvonalas szüreti felvonulás volt Kiskunlacházán.
Vasárnap délután pedig a baptista imaház felszentelésére és ünnepélyes átadására került sor.
Itt Önkormányzatunknak egy ajándék került átadásra a felszentelés alkalmával: a
Nekcseybiblia. A felekezetnek kisebb ajándékot mi is átadtunk. Felekezettől függetlenül, aki
el szeretne menni istentiszteletre az minden vasárnap 10 órai kezdettel teheti ezt meg.
Kérdésetek van-e?
Petőné Horváth Éva
Én is részt vettem ezen az ünnepélyes felszentelésen. Azt mondhatom, hogy rendkívül nyitott
és barátságos légkörben zajlott le. Minden Képviselő társamat arra buzdítok, hogy egy-egy
alkalommal nézzük meg az istentiszteletet. Ilyen szép és egyszerű, funkcionálisan a célnak
megfelelő épület átadása mindig esemény és nagyon szép lett ez az épület. Annak is örültünk,
hogy a történelmi egyházak részéről is ott voltak a képviselők. A szüreti felvonulásnak is
kedvezett az időjárás és nagyon jó hangulatban telt, minden rendben lezajlott. Gratulálunk
ehhez a Művelődési Ház dolgozóinak. Voltak vendégek Krasznáról. Ilyenkor a Központi
Konyha dolgozói nagyon sok plusz munkát végeznek, amiért nem kapnak semmit. Szeretném,
ha egyszer ezek a dolgozók meghívást kapnának Krasznára, ahol ők lennének vendégül látva
és látnák azt, hogy azok az emberek, akiket itt vendégül látnak, hogyan fogadják őket.
Dr. Répás József
Ha másnak nincs hozzászólás, kérem, hogy aki elfogadja a polgármesteri beszámolót,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
426/2012. (XI. 08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület elfogadja dr. Répás József
polgármester írásos és szóbeli beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszak önkormányzatot
érintő fontosabb eseményeiről.
Határidő: azonnal
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Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Dr. Sződi Károly osztályvezető urat kisebb baleset érte, van-e hozzászólás írásos
beszámolójához?
Petőné Horváth Éva
A Központi Konyha anyagbeszerzésével kapcsolatosan elég sok probléma merült fel. Minden
rendben van-e és minden termékcsoportra van-e érvényes közbeszerzés?
Soós Zsoltné
A következő napirendi pontban van még a tej- és tejtermék beszerzésére vonatkozó döntés,
egyébként minden rendben van a Központi Konyhával.
Dr. Répás József
Ha másnak nincs kérdése, kérem, hogy aki dr. Sződi Károly beszámolóját elfogadja,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
427/2012. (X. 08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Sződi
Károly osztályvezető írásos beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszak fontosabb
eseményeiről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
Dr. Répás József
Jegyző asszony beszámolójához van-e kérdés, észrevétel?
Dr. Vancsura Tamás
Most már nem először bizonyítják a Művelődési Központ dolgozói nagyfokú hozzáértésüket
és profizmusukat. Részt vettem a jászkun főkapitány avatáson, amin minisztérium szintű
látogatás is volt, a televízió is bemutatta. Érdekes módon a kiskunlacházi Művelődési Ház
dolgozói biztosították a program gördülékeny menetét. Azt gondolom, hogy ezúton is
gratuláljunk nekik, és elismerésünket fejezzük ki.
Dr. Répás József
Ha nincs más kérdés, kérem, hogy aki elfogadja a jegyzői beszámolót, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
428/2012. (X. 08.) 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
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3. napirend
dr. Répás József
Áttérünk a harmadik napirendi pontra: Központi Konyha tej- és tejtermék beszerzésére
vonatkozó közbeszerzési eljárásában döntéshozatal, név szerinti szavazás szükséges e
tekintetben. Ha nincs kérdés, kérem a Jegyző asszonyt, hogy a név szerinti szavazás szabályai
szerint szavazzunk.
Soós Zsoltné jegyző sorolja a képviselők nevét, elhangzik a megfelelő válasz, majd a név
szerinti szavazásról szóló jelenléti ív aláírásra kerül.
Dr. Répás József
Ismertetem a szavazás eredményét, ami:
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
429/2012. (X. 08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tej- és tejtermék
beszerzés” tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja, az eljárás során nyertesnek nyilvánítja és szerződést köt az alábbi
ajánlattevővel, mivel ajánlata megfelel a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a
Dokumentációban meghatározott feltételeknek, és figyelemmel a bírálati szempontra, a
legkedvezőbb az ajánlatkérő számára:
Ulrich Trade Kereskedelmi Kft. 1211 Budapest, Muraközi u. 18. szám alatti ajánlattevő
ajánlata. (Ajánlati ár: nettó 6.920.315.- Ft)
A szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert, ellenjegyzésére a pénzügyi
osztályvezetőt.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Határidő: a Kbt. szerinti határidő leteltével
4. napirend
dr. Répás József
Vagyonrendelet módosítása következik. Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökéé a szó.
Dr. Galambos Eszter
A módosítás egy technikai dologról szól, az új rendelet a régit hatályon kívül helyezi, ez
lemaradt az előzőekben, ezt kell most pótolnunk, úgyhogy elfogadásra ajánljuk a Képviselőtestületnek.
Dr. Répás József
Kérdés van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel
jelezni szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
Kiskunlacháza nagyközség Önkormányzatának 24/2012.(X.9.) önkormányzati rendelete
a Kiskunlacháza nagyközség nemzeti vagyonáról szóló 17/2012.(VII.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról –jegyzőkönyv mellékletét képezi
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5. napirend
dr. Répás József
A Szociális rendelet módosításának előterjesztése következik. Az Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnökéé a szó.
Petőné Horváth Éva
Erre a rendelet módosításra azért van szükség, mert a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálatnál volt egy ellenőrzés, amely megállapította, hogy a szociális étkezéssel
kapcsolatosan nem jól jártunk el. Teljesen felülvizsgálatra kerülnek a szociális étkezők, a
törvény szerint kell a későbbiekben eljárnunk. A természetbeni juttatások továbbra is a
bizottság hatáskörében maradnak ez előzőleg adminisztrációs hiba miatt kikerült a
rendeletből, ezt is szeretnénk javítani ezzel a rendeletmódosítással. Ezekkel a módosításokkal
elfogadásra javasoljuk a T. Képviselő-testület felé.
Dr. Répás József
A Jogi és Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolja. Ha nincs kérdés, észrevétel, kérem,
hogy aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 25/2012.(X.9.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, a 13/2012.(V.7.) önkormányzati
rendelettel módosított 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról –
jegyzőkönyv mellékletét képezi
6. napirend
dr. Répás József
A következő a Közép-Duna Környéki Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató
Zrt-nek a Raifessen Bank Zrt-vel kötendő óvadéki szerződés véleményezése, nyilatkozattétel.
Megkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottságot ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Galambos Eszter
Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasoljuk.
Petőné Horváth Éva
Ez a Kunépszolg Kft szempontjából mit jelent? Jót vagy rosszat, el tudjuk-e látni ezt a
feladatot, bírja-e a kapacitásunk?
Dr. Répás József
Erről még tárgyalások folynak, a szakbizottságok és a Képviselő-testület is megkapja azt az
anyagot, ami alapján a szükséges döntéshozatal meg fog születni. Mindenféleképen előnyös,
fontos és lényeges, mert ha ezt a szerkezeti változást meg tudjuk valósítani, akkor a Kft-nek
hosszútávú stabil pénzügyi és gazdasági hátteret fogunk tudni biztosítani. Létszám és
eszközállomány bővítést kell végrehajtani, ebből kifolyólag bevétel is nő. Kitörési pontot is
eredményezhet a régióból, ami azt jelenti, hogy nem csak azt mikrórégiót foglalhatja
magában, amire most készülünk, hanem még esetleg más nagyobbat is.
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Dr. Galambos Eszter
Azt, hogy a Vertikál Zrt-vel egy ilyen típusú együttműködés kialakulóban lehet, az a
Kunépszolg Kft számára nem csak a túlélést jelentené. Mivel a víz-szennyvíz a
jogszabályváltozások miatt elkerült a Kunépszolg Kft-től, így kizárólag a szemétszállítás és a
településüzemeltetési feladatok maradtak, ami már olyan gazdasági kérdéseket vetett volna
fel, amik nagyon nehezen vagy igen nagy anyagi ráfordítással lehetett volna csak megoldani.
Ezért Ügyvezető úr az előrelépésen gondolkodott és a Vertikál Zrt-vel egy olyan párbeszéd
tudott elindulni, ami hosszútávon előrelépést jelent nekünk. A Vertikál Zrt-nek megvannak
azok az anyagi és eszközbeli feltételei, amivel ki tudja terjeszteni ezt a szolgáltatást 12
településen. Gyakorlatilag a környéken Kiskunlacháza lesz az egyetlen egy önkormányzat,
mely ráhatással fog bírni erre az igen nagy piacra. Az összes többi önkormányzat abban a
helyzetben lesz, hogy lesz neki egy kijelölt szolgáltatója, akivel köteles lesz szerződést kötni
és az van ami abban a szerződésben le van írva. Nincs az a tulajdonosi pozícióból származó
előny, hogy ebből akár hasznot hajthatna, munkahelyet teremtene.
Petőné Horváth Éva
Azt szeretném kérdezni, hogy van-e költsége ennek?
Dr. Galambos Eszter
Kiskunlacháza részéről semmilyen plusz anyagi ráfordítást nem igényel, mint amivel
rendelkezünk. Tetejében az üzletrészünket nem kell megosztani, eladni, hanem egy
tőkeemeléssel száll be a cég. Pénzt hoz, eszközöket hoz és piacot hoz a Kunépszolg Kft-nek,
amit saját erőnkből nagyon nehezen tudtunk volna elérni. A Vertikál Zrt-nek is érdeke volt,
hogy olyan céget keressen, aki tapasztalatokkal rendelkezik ezen a piacon. Mi vagyunk most
helyzetben, bizakodóan nézek a jövőbe, reméljük a legjobbakat. Ez is komoly eredmény le a
kalappal a Kunépszolg Kft és vezetője előtt.
Dr. Vancsura Tamás
Lerakóhely ügyben sikerült-e előrelépni? Lesz-e áremelés szemétszállításban vagy infláció
követő marad.
Dr. Répás József
Hatósági áras a szemétszállítási díj, mint olyan. Az illetékes szakszerv határozza meg a
szemétszállítás díját. A dömsödi lerakó a befogadóhely. A szelektív hulladékgyűjtés is
továbbfolyik. Ha nincs más kérdés, kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
430/2012. (X. 08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Répás
József polgármestert az alábbi nyilatkozat megtételére:
„Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata (székhely: 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.,
továbbiakban Önkormányzat) az alábbi nyilatkozatot teszi:
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Vagyonkezelő
és
Közszolgáltató
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság a Raiffeisen Bank Zrt-vel 2011.12.28. napján kötött folyószámlahitelszerződésből vagy a Kötvényekből eredő fizetési kötelezettségeit nem teljesíti határidőre, úgy
az Önkormányzat a tulajdonában álló, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működős Részvénytársaság (székhely: 8154
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Polgárdi, Batthyány u. 132., cégjegyzékszám: 07-10-001329) által kibocsátott 17. sorszámú
elsőbbségi és 00678-00807. sorszámú törzsrészvények átruházásához hozzájárul, a
részvényeket a Raiffeisen Bank Zrt. vagy az általa megjelölt harmadik személy javára
forgatmánnyal látja el.”
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
7. napirend
dr. Répás József
A főépítészi megbízási szerződés előterjesztése következik. A Jogi és Ügyrendi Bizottság
elnökéé a szó.
Dr. Galambos Eszter
A főépítész úrnak egy éves határozott időtartamú megbízási szerződése volt az
Önkormányzattal, mely lejárt, ezért szükséges ennek meghosszabbításra, megújítása. Az a
szerződés került megfogalmazásra, mint ami a korábbiakban volt. Erre való tekintettel
javasoljuk elfogadásra.
Dr. Répás József
Ha nincs több kérdés, kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel
jelezni szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
431/2012. (X. 08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Megbízási szerződést köt
a főépítészi feladatok ellátására Bárány László 2321 Szigetbecse, Makádi u. 25/B. szám alatti
lakossal, a jelen határozat mellékletét képező tartalommal.
Határidő: 2012. október 13.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Fábián Miklós alpolgármester és Foki Vilmos képviselő megérkeztek, a képviselői létszám
9 fő
8. napirend
dr. Répás József
Áttérünk az országzászlóval kapcsolatos előterjesztésekre, az előkészítő munkacsoport
létrehozására. Dr. Szabó Attila képviselőtől kaptam egy levelet, melyben azt vázolja, hogy a
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság szeretne ezzel a témakörrel foglalkozni egy
konferenciát szerveznek ennek a témakörnek a körbejárása tekintetében. Javasolja, hogy
addig halasszuk el ennek a bizottságnak a felállítását. Azt gondolom, hogy ne halasszuk el a
bizottság felállítását, nem gondolom, hogy a bizottság ezirányú munkáját hátráltatná. A
lakosságot meg kell mozgatni, hogy a közadakozást megfelelő színvonalon megvalósuljon,
ezért kell egy bizottság, aki csak ezzel foglalkozik, nincs más dolga mint a tényleges
megvalósulását művészi formában kidolgozza, erre javaslatot tudjon tenni. Igyekeztem olyan
személyekre javaslatot tenni, aki ezzel a szellemiséggel, eszmeiséggel azonosulni tud és
szívesen vállalnak abban munkát, hogy ez az országzászló felállításra kerülhessen. Kérem,
hogy ezt a javaslatot támogassák. Ha ez a konferencia létrejön a bizottság által, a
munkacsoport már részt tud rajta venni.
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Petőné Horváth Éva
Én is meg vagyok említve, rendkívül megtisztelőnek érzem a felkérést, köszönöm a bizalmat.
Ha bárki szeretné, hogy ne szerepeljek ebben a munkacsoportban, nyugodtan szóljon, ha nem,
akkor minden erőmmel azon leszek, hogy megfeleljek a feladatnak.
Dr. Répás József
Ha nincs más hozzászólás, kérem, hogy aki a támogatja a munkacsoport létrejöttét,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
432/2012. (X. 08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 402/2012.(IX.18.)
számú határozat végrehajtása érdekében munkacsoportot állít fel a majdani Országzászló és
környéke művészi kivitelezéséhez szükséges javaslat megfogalmazása érdekében.
Határidő: 2012. december 15.
Felelős: dr. Répás József polgármester
a munkacsoport vezetője
dr. Répás József
A munkacsoport vezetőjének dr. Fábián Miklós alpolgármestert javaslom. Kérem, hogy aki a
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
8 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
433/2012. (X. 08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 402/2012.(IX.18.)
számú határozat végrehajtása érdekében felállított munkacsoportot vezetőjének dr. Fábián
Miklós alpolgármestert választja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A munkacsoport tagjának Petőné Horváth Éva képviselőt javaslom. Kérem, hogy aki a
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
8 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
434/2012. (X. 08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 402/2012.(IX.18.)
számú határozat végrehajtása érdekében felállított munkacsoportot tagjának Petőné Horváth
Éva képviselőt választja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A munkacsoport következő tagjának Józan Gyula urat javaslom. Kérem, hogy aki a javaslatot
elfogadja, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
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435/2012. (X. 08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 402/2012.(IX.18.)
számú határozat végrehajtása érdekében felállított munkacsoportot tagjának Józan Gyula 2340
Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u. 117. sz. alatti lakost választja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A munkacsoport következő tagjának Takács József urat javaslom. Kérem, hogy aki a
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
436/2012. (X. 08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 402/2012.(IX.18.)
számú határozat végrehajtása érdekében felállított munkacsoportot tagjának Takács József
2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 38. sz. alatti lakost választja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A munkacsoport következő tagjának Galambos Lajos urat javaslom. Kérem, hogy aki a
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
437/2012. (X. 08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 402/2012.(IX.18.)
számú határozat végrehajtása érdekében felállított munkacsoportot tagjának Galambos Lajos
2340 Kiskunlacháza, Bocskai u. 7. sz. alatti lakost választja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A Munkacsoportnak jó munkát kívánok, elfogadható javaslatot és sok sikert a
közadakozásban.
9. napirend
dr. Répás József
Bizottsági beszámolók következnek. Jogi és Ügyrendi Bizottságnak van-e valami
előterjeszteni valója?
Dr. Galambos Eszter
Visszatérve a Kunépszolg Kft-re, annyit szeretnék elmondani, hogy csütörtökön lesz a
Felügyelő bizottság ülése, amire írásos dokumentumok is fognak készülni, tehát az
Önkormányzat által meghozandó határozatokat fogjuk véleményezni, illetve az új társasági
szerződést. Kérjük, hogy ezek a napirendi pontok szerepeljenek a soron következő rendes
ülésen.
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Dr. Répás József
Egészségügyi és Szociális Bizottság. Van-e a zárt ülésen kívül valami?
Petőné Horváth Éva
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője beszámolt arról, hogy elég sok
ellenőrzés történt az intézményben. Hiányosságokat tártak fel, beszámolt arról, hogy ezeket
folyamatosan pótolják. A jegyzőkönyv megemlítette, hogy még mindig jeleznek az ellátottak
számához képest hiányt a Szolgálat létszámában. Nem tudom, hogy ezt milyen módon tudjuk
orvosolni. Intézményvezető asszony azt mondta, hogy már az is nagy segítség lenne, ha valaki
4 órában adminisztratív munkával segítené őket, mert a szociális étkezéssel kapcsolatos napi
jelentés nagyon nagy terhet ró rájuk, ez az idő kiesik a napi munkafeladatból. Beszámolt arról,
hogy azok a személyek, akik nyelvvizsga hiánya miatt nem kaptak diplomát, a nyelvvizsgát
elvégezték és megszerezték a diplomát. Intézményvezető asszony pedig jelentkezett a
szakvizsgára, amihez sok sikert kívánok. Úgy látom, hogy az intézményben a a dolgok
kezdenek összerázódni, pozitív hangulatban folyik a munka.
A mostani bizottsági ülésünket egy témának szenteltük, meghívtuk háziorvosainkat azzal
kapcsolatban, hogy a szociális étkezés elbírálása, illetve az általuk benyújtott szakvélemények
mindenki számára ugyanolyan feltételekkel valósulhassanak meg. Kérdéseikre
Intézményvezető asszony választ adott, majd úgy távoztak, hogy megígérték, hogy
szorosabbra fűzik a kapcsolatukat, hogy ha bármi felmerül, amit nem tudnak önállóan
megoldani akkor keresik egymást. Minden étkezőt felül kell vizsgálni és a véleményt
alátámasztani.
Soós Zsoltné
A Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén felmerült, hogy kerüljön felülvizsgálatra az intézmény
alapító okirata SzMSz-e stb. Ezeket Intézményvezető asszony elkészítette, az a bizottság elé
kerül és a soron következő rendes ülésen napirendi pontra tűzzük.
Dr. Szabó Attila
Most, hogy az Munkacsoport felállt, szeretném megkérdezni, hogy október 18-a megfelelő
lenne-e, hogy tájékoztató forrásanyagunkat bemutassuk a bizottsági ülésen?
Dr. Galambos Eszter
Nekem nem.
Dr. Szabó Attila
Október 25-e?
Dr. Fábián Miklós
Az jó lesz.
10. napirend
Dr. Répás József
Egyebek napirend következik.
Petőné Horváth Éva
A Mi Újságunk c. helyi lapban megszólítattam dr. Vancsura Tamás képviselő társam által. A
küldöttségek fogadásánál én vállalok a legkevesebb anyagi áldozatot, ezt vállalom. Más
vagyok, nekem segítség kell, hogy beszélgessek olyanokkal, akiket nem ismerek. Mosogatás,
terítés, szívesen részt veszek benne. Nekem ezen a téren van mit fejlődnöm, megpróbálok
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ezen változtatni. Szerintem az egység nem azon múlik, hogy leülünk-e egymás mellé egy
asztalhoz, hanem, hogy tudunk-e együtt dolgozni. Lehet, hogy hiba, de ez az én
személyiségemből adódik, elnézést kérek érte.
Dr. Vancsura Tamás
Ez egy általános képviselői körbenézés, nem szerettem volna senkit sem megbántani ezzel.
Azt gondolom, hogy a képviselőség nem csak szavazásból áll, hanem a képviselőnek sok-sok
munkája van, mindenhol helyt kell állni, elvárják. Semmi személyeskedés nem volt benne.
Dr. Répás József
Áttérünk a zárt ülésre.

Kmf.

Dr. Répás József
polgármester

Soós Zsoltné
jegyző

dr. Vancsura Tamás
képviselő
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Balogh Zoltán
képviselő

