Jegyzőkönyv
A Képviselő-testület 2013. január 15-i rendkívüli nyílt üléséről

Időpontja: 2013. január 15. 19:37 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint
Pénzes Andrásné pénzügyi vezető
Dr.Sződi Károly jogi és igazgatási osztályvezető
Németh Gábor PÜF kültagja
Dr. Répás József
Mindenkit szeretettel köszöntök a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület tagjai közül 8 fő van jelen, 1 fő távol. A képviselő-testületi ülés
határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítők személyére teszek javaslatot, Petőné Horváth Éva
képviselő asszonyt és Dr. Galambos Eszter képviselő asszonyt javaslom jegyzőkönyv
hitelesítőnek.

Dr. Répás József
Aki elfogadja Petőné Horváth Éva képviselő asszony személyét, kérem jelezze.
7 fő igen, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt
1/2013. (I. 15.) határozat
Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hitelesítőnek elfogadja Petőné Horváth Éva képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

jegyzőkönyv

Aki Dr. Galambos Eszter képviselő asszony személyét elfogadja, kérem, jelezze.
7 fő igen, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt
2/2013. (I. 15.) határozat
Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hitelesítőnek elfogadja Dr. Galambos Eszter képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

jegyzőkönyv

Dr. Répás József
A napirendi pontok: az első napirendi pont a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és
Önkormányzatunk között kötendő vagyonkezelési szerződés. Kettes a nyilatkozattétel területi
ellátási kötelezettség vonatkozásában. Hármas lenne akkor a rendezési tervre érkezett
módosítási javaslat, döntés arról, hogy továbbra is kívánjuk azt, hogy a CSÖSZ
fennmaradjon, illetve abban szerepet vállaljunk, illetve az állami terület átvétele. Ezek
lennének az Egyebekben. Kérdés, észrevétel van-e? Napirend előtt Dr. Szabó Attila, majd
Gerecz Attila kért szót.
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Előtte elfogadjuk a napirendi pontokat. Aki elfogadja a napirendi pontokat a jelzett
módosításokkal, az kérem, jelezni szíveskedjék.
8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
3/2013. (I. 15.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirendi
pontokat az alábbiak szerint:
1. Az Önkormányzat és a KIK között megkötendő vagyonkezelési szerződés
elfogadás
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, JÜB elnöke
Gerecz Attila, PÜF elnöke
2. Nyilatkozattétel területi ellátási kötelezettség vonatkozásában
Előadó: dr. Répás József polgármester
Petőné Horváth Éva ESZB elnöke
3. Rendezési terv módosítása iránti kérelem elbírálása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, PÜF elnöke
4. CSÖSZ fennmaradása ügyében döntéshozatal
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, JÜB elnöke
Gerecz Attila, PÜF elnöke
5. Állami vagyon átvétele ügyében döntéshozatal
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, PÜF elnöke
6. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Napirend előtt szót kért Dr. Szabó Attila.
Dr. Szabó Attila
A Jegyző asszonyt kértem, hogy Balsai Szabolcs úrral vegye fel a kapcsolatot. Én ma
felhívtam őt, és azt mondta, hogy elkészült a Trevisio Kft. szakértői anyaga, csak nem tudja
elküldeni, mert úgy van lefűzve, hogy nem lehet elküldeni. Azt kérte, hogy Polgármester úr
kérje el tőle, tehát a testület hozzon egy olyan határozatot, hogy ő ezt kiadhassa. Nem tudom,
hogy hogyan tudnánk ebbe az anyagba betekinteni. Hivatalnak van? Nincs? Egy van Balsai
Szabolcs úrnál.

Dr. Répás József
A többi a bíróságon található. Annyit kell tudni, hogy benyújtásra került a perújítási
kérelmünk. Ennek részét képezi a szakértői anyag, amely csatolva lett. Én is beszéltem
Ügyvéd úrral. Valóban ezek olyan összefűzött anyagok, melynek szétszedésével a hitelességét
veszélyeztetnénk. Elmondta, hogy valóban nála egyetlen példány van, amire később szükség
lehet, ezért ezt ő a kezéből nem adja ki. Viszont vállalja azt, hogy megfelelő céggel, aki
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állagsérelem nélkül lefénymásolja, fénymásolatot készíttet belőle, és ezt a másolatot eljuttatja
az önkormányzatunkhoz.
Viszont nagyon lényeges és fontos, amire szeretném mindenki fegyelmét felhívni, hogy ez
egy szolgálati titok részét képező anyag, bár azzal, hogy bekerült a bíróságra, az ellenérdekű
ügyfél is napokon belül megkapja, erről értesül. Aki ebbe az anyagba betekintést nyer, arra
nézve a szolgálati titok betartása kötelező. Nem szeretném, ha bármilyen fórumon ezen
adatok felbukkannának, előkerülnének. Ezt kezeljük mi bizalmasan.
Polgármester úr felolvassa a határozati javaslatot.
Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Gerecz Attila
Értetlenül állok a helyzet előtt. Én határozottan kérem, hogy az én részemre ilyen jellegű
adatokat az önkormányzat ne szolgáltasson ki, én a végeredményre vagyok kíváncsi.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel? Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kérem, jelezze.
8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
4/2013. (I. 15.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Balsai
Szabolcs ügyvéd urat, hogy a Budapest Környéki Törvényszék előtt 9.K.27.306/2011. számon
folyamatban lévő peres eljárással kapcsolatosan benyújtott perújítási kérelem mellékletét
képező szakértői vélemény másolatát dr. Répás József polgármester úrnak címezve 1.
másolati példányban postai úton jutassa el az Önkormányzat részére, a képviselő-testület
tagjainak történő megismerés céljából.
A Képviselő-testület felhívja a figyelmét mindazon személyeknek, akik a szakvéleményben
foglaltakat megismerik, hogy a felperesekre és az alperesekre vonatkozóan is tartalmaz olyan
személyes adatokat (tulajdoni lapokban szereplő személyes adatok, magántulajdonban álló
ingatlanok becsült forgalmi értékei, magánszemély peres felek adatai, fényképek, stb), melyek
nyilvánosságra hozatala adatvédelmi szempontból aggályokat vethet fel.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila
Tegnap a művelődési házban voltam egy ifjúsági délutánon, táncfoglalkozáson. Jelezték a
szülők, hogy a világítás a Művelődési Ház előtt kritikán aluli. Kérem a Hivatalt, hogy valamit
tegyen, fekvőrendőr, előjelző tábla, és legfőképp a világítás ügyében, mert előbb-utóbb ott
tragédia fog történni.
Dr. Répás József
Már felmértük, megvan már a költsége a búráknak. Szakértők felmérték. A 2013. évi
költségvetést fogja terhelni, elég költséges, mivel itt speciális búrák vannak. Mindenképp meg
kell csinálni.
Gerecz Attila
A másik: szintén a szülők jelezték, hogy értetlenül állnak a büfé bezárása tekintetében. Ki van
rakva egy méregdrága automata. 14 és 20 óra közt nagyon sok szülő, gyerek, kondizó fordul
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meg a művelődési házban, és a szombati koncerten sem volt büfé. Ebben lépjünk valamit, ha
lehet. Ha más nem, adjuk ki a büfé üzemeltetését.
Dr. Répás József
A következő PÜF ülésre Igazgató asszony bejön, és ezzel kapcsolatban tájékoztatást kérünk
tőle, hogy miért nincs büfé. Kérlek Gizike, hívjuk be az Igazgató asszonyt.
Áttérnénk az elő napirendi pontra, az Önkormányzat és a KIK között megkötendő
vagyonkezelési szerződés elfogadása. Ezt tárgyaltátok az elmúlt ülésen, a testületi ülést
megelőző közös ülésen (JÜB-PÜF), kérem a két elnököt, hogy terjesszék a javaslatot a
képviselő-testület elé.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a vagyonkezelési szerződés elfogadását.
Gerecz Attila
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság is támogatja a vagyonkezelési szerződés elfogadását.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e?
Foki Vilmos
Láttam más önkormányzatok vagyonkezelési szerződését, ezek azért nagyon egybehangzóak,
ezen nagyon nem tudunk vitatkozni, de két dolgot szeretnék felvetni. Az első az általános
iskola busz témája, ami ugye a fogyatékkal élő gyermekeket szállítja a sportcsarnokba. Most
ők nem tudnak eljutni, nem tudnak testnevelés órán részt venni. Ebben az önkormányzatnak
közre kellene működni. A másik pedig a Telenor csomag. Én úgy gondolom, hogy nyilván,
ami önkormányzati tulajdonú telefon, az kerüljön vissza az önkormányzathoz, de a csoportos
dolgot nem biztos, hogy érdemes lenne megszüntetni. Nyilván az önkormányzat és az
intézmények között ezután is lesz kapcsolat, tehát mindenkinek előnyös lenne, hogy a
közalkalmazottak benne maradnának a csoportban. Úgy gondolom, az önkormányzatra ez
plusz anyagi terheket nem ró, egyetlen dolog van, amikor telefonvásárláskor Galambos Nóra
bekönyveli ezt a dolgot, esetleg ehhez alkalmanként lehetne valamilyen hozzájárulást kérni,
de az, hogy egész Kiskunlacháza területén az önkormányzat és a közalkalmazottak tudnak
kedvezményesen beszélni egymással, az előnyös lenne. Ezt meg kellene fontolni. Ez a két
dolog volt, köszönöm szépen.
Dr. Répás József
Pénzes Andrásné pénzügyi vezető mindjárt fog erre válaszolni, hiszen a telefon egy kényes
téma. Saját rendszeren belül rengeteg személynek van telefontartozása, és azt nem fizette ki,
ezeket nekünk kell megfizetni. Azt gondolom, hogy ezt most már nem tudjuk bevállalni, hogy
aki elkerül tőlünk, az ő tartozását is mi fizessük. Vezetőin beszéltünk arról, hogy a tankerület
vezetőjét, valamint a szolgáltató képviselőit meghívnánk egy megbeszélésre, hogy azok, akik
elkerültek az önkormányzatunktól, azok esetében a szolgáltató és a tankerület köt-e
valamilyen megállapodást, ami szintén valamilyen flottajelleggel kedvezményt tudna
biztosítani. Magam részéről az önkormányzati csomagban való maradást nem tartanám
szerencsésnek, hiszen tényleg komoly tartozások vannak. Más lesz a munkáltató, másnál
vannak, nem tudnánk nyomon követni.
Dr. Galambos Eszter
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Mögöttes felelősség?
Pénzes Andrásné
Ki kell fizetni, igen.
Foki Vilmos
De ezek kik? Ezek szolgálati telefonok, vagy olyanok, mint én, hogy saját használatú.
Pénzes Andrásné
Saját használatú.
Foki Vilmos
És azt visszaterhelik az önkormányzatra?
Pénzes Andrásné
Nem visszaterhelik, tőlünk veszik el a pénzt. Felszólítanak kétszer, az első felszólításnál
korlátozzák a telefonhasználatot, a másodiknál felfüggesztik, de ettől függetlenül a telefon
használója nem fizeti ki a tartozást, és ebben a pillanatban a szolgáltató leemeli a számlánkról
a pénzt a szerződés szerint.
Foki Vilmos
Ha én nem fizetem be a számlámat, akkor ti fogjátok befizetni?
Pénzes Andrásné
Nem fogjuk, hanem mi fizetjük. Konkrétan három példa van. Volt olyan közalkalmazott,
akitől nem is tudtuk letiltani, mert annyi levonása volt, hogy ezt már nem lehetett. Ott több,
mint 50 ezer forintot veszített az önkormányzat. Volt olyan ügyfél, aki elköltözött, és nem
tudjuk, hol van. Most ez a három eset pont olyan közintézményben dolgozó közalkalmazott,
akik átkerültek intézményfenntartóhoz. Megírjuk, hogy kérjük, fizesse meg a tartozást,
amennyiben nem, letiltatjuk. Ez rendkívül sok munka, jön a Telenor három felszólítása, a mi
két felszólításunk, a letiltás elküldése.
Petőné Horváth Éva
Ugyanazt szeretném elmondani, mint Foki Vilmos képviselő társam, csak kicsit konkrétabban
megfogalmazva. Az iskolabusszal kapcsolatban egy kérést szeretnék továbbítani. Az Igazgató
asszony küldött. Nagyon jól működött a Szent Imre úti iskolás gyermekek szállítása. Igazgató
asszony azt mondta, hogy Nagy Zsuzsanna tankerületi igazgatóval megpróbál egyeztetni a
busz kérdésében, de addig a testületet szeretné kérni, hogy mindaddig, amíg a tankerületi
igazgató nem tudja ezt az önkormányzattal elintézni, esetleg az önkormányzat biztosítani
tudja-e ezt a heti 2 alkalmas szállítást. Amíg megszületik az együttműködési szerződés, addig
ne szakadjon meg, hiszen ez nagyon rossz az ottani gyerekeknek. Megszokták már, szerették,
a tanároknak is nagy lehetőség volt a tágas térben tudtak mozogni. Azt szeretnénk kérni, ha az
átmeneti időszakra ez továbbra is biztosítva lenne, megköszönnénk.
Dr. Répás József
Rendben. Március 31-ig legyen akkor egy határidő.
Petőné Horváth Éva
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Addig biztosan meglesz a szerződés, csak addig se kelljen a gyerekeknek nélkülözni a
tornaórákat.
A másik a telefonhoz csak annyit szeretnék, hogy Igazgató asszony azon is rajta van, hogy
valamilyen módon el tudjunk szakadni, csak az ne történjen meg, hogy értesítés nélkül
kikapcsolják. Családjainkkal, gyerekeinkkel ezen telefonokon keresztül tartjuk a kapcsolatot.
Kapjunk egy határidőt a Hivataltól az átállásra, hogy Igazgató asszonynak is legyen ideje
intézkedni.
Dr. Répás József
Maradjunk annyiban, hogy a tankerületi Igazgatót, és a szolgáltatót meghívjuk, és hármasban
átbeszéljük.
Petőné Horváth Éva
Köszönjük. Ezt viszont nem tudtuk, ezt a mögöttes tartalmat, hogy ilyen tartozások vannak,
így érthető, hiszen ha nem az önkormányzat a munkáltató, innentől kezdve nem lehet
behajtani.
Dr. Vancsura Tamás
Kérdésem Pénzes Andrásnéhoz ezzel a flottával kapcsolatban, volt-e a Hivatalnak vesztesége
ezeken kívül, akik nem fizették?
Pénzes Andrásné
Teljesen jól működött. A Telenor oldaláról is érthető az, hogy ha biztosít nekünk
kedvezményt, akkor ő ennek az ellenértékét megkapja. Ez a szerződés egyik feltétele volt,
bele van foglalva, hogy ha valaki nem fizet, akkor ezt az önkormányzat átvállalja a flotta
tagjai után. Évek óta vannak adósok, csak most az a probléma, hogy nem a sajátunk, nem az
önkormányzat a munkáltató, fenntartó. Ha nem hajtható be az összeg, nekünk kell fizetni. Így
akár 100 ezres nagyságrendig is eljuthatunk.
Minden ezközt bevetünk, de sajnos sokszor lehetetlen a behajtás. Jó volt ez, működött mindig.
Dr. Répás József
A másik, hogy itt azt sem tudnánk nyomon követni, ha valaki munkahelyet vált, és nem
jelenti be. Erre a témára még visszatérünk, de azt gondolom, hogy a megoldás az, ha a
tankerület rendezi ezt a munkavállalókkal ezt a kérdést. Vitát lezárom.
1. napirend
Dr. Szabó Attila
A vagyonkezelésbe adott ingatlanrészekkel kapcsolatban szeretnék feltenni pár kérdést. A
Volly István Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek vannak olyan termei, melyeket
közösen használ a Művelődési Házzal. Például, ha valami történik a színházteremben, akkor
ki fizeti? Arról is szó volt, hogy bérleti díjat fizet a Volly ezeknek a termeknek a
használatáért. Úgy látom, hogy ez nagyon zavaros. Nem tudná a Gizike ezt elmondani?
Dr. Répás József
Ezt a Jegyző asszony majd elmondja.
Soós Zsoltné
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Abban a pontban, amelyben a működési költségeknek a viselésének szabályai vannak, a 27-30
pontig, ott vannak ezek a dolgok rögzítve. A 28. pont szól arról, hogy a művészeti iskola és a
művelődési ház között hogyan történik a költségmegosztás. A művelődési központ és a
művészeti iskola között született egy együttműködési megállapodás, ebben rendezték, hogy
melyek azok a termek, amelyeket kizárólagosan a művészeti iskola használ, mi az ami közös,
és mi az amit a művelődési ház használ. A szabályok itt úgy szólnak, a 28. pont a) részében
vannak a kizárólagosan használt helységek, amit a művészeti iskola használ, és itt az összes
felmerülő költséget az intézményfenntartó fizeti, a b) pontnál pedig, azoknál a termeknél,
amiket közösen használnak, ott az 50%át fizeti a KIK.
A 27-es pontban szerepel,hogy negyedévente kiszámlázzuk a működési költség rájuk eső
részét, és ők a negyedévet követő hónap 15-ig ezt megfizetik. Nem bérleti díjat fizetnek,
hanem a működési költség rájuk eső részét. Ebben benne van a víz, villany, fűtés, illetve a
takarítás költsége, ezt így egyeztettük az Igazgató asszonnyal.
Foki Vilmos
Ez hány % lesz így, ezt nem néztétek meg?
Soós Zsoltné
Kb. a teljes 50%-a.
Dr. Szabó Attila
Ebben benne van a folyosó, aula?
Soós Zsoltné
Igen, a színházterem, aula, folyosó, ezek közösen használt területek.
Dr. Szabó Attila
Bérleti díjat a színházteremért nem kérhetünk, ha azt is használja az iskola?
Dr. Répás József
De, kérhetünk, hiszen közösen használt helyiség.
Soós Zsoltné
Annak a rezsiköltségének is az 50 %-át.
Dr. Répás József
De az önkormányzat kiadhatja a színháztermet bérbe, értelemszerűen nem akkor, amikor óra
van, de ezt kiadhatjuk.
Dr. Szabó Attila
Ez így kedvező nekünk.
Dr. Répás József
Azért itt több napba került, míg a két intézmény közt az egyezséget sikerült összehozni.
Kérdés van-e még a KIK-kel kapcsolatban? Nincs.
Aki elfogadja a két bizottság egyazon ajánlását, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.
8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
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5/2013. (I. 15.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Répás
József polgármestert az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a
továbbiakban: KIK) között a 2013. január 1. napjától a KIK fenntartásába és működtetésébe
került köznevelési intézményekkel kapcsolatos vagyonkezelési szerződés aláírására, valamint
felhatalmazza Soós Zsoltné jegyzőt ezen szerződés ellenjegyzésére.
Határidő: 2013. január 16.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
2. napirend
Dr. Répás József
Áttérnénk a nyilatkozattételre, területi ellátási kötelezettség vonatkozásában. Hallom, hogy itt
kiegészítésre került a határozati javaslat. Akkor ezt mindenki ismeri, nem kell felolvasnom.
Kérdés, észrevétel?
Petőné Horváth Éva
Szeretném elmondani, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság nem tárgyalta az ügyet,
nem hívtam össze a bizottságot, de felhívtam minden tagot, illetve személyesen tárgyaltam
velük. A bizottságból négy tag támogatta, Dr. Szabó Attila nem támogatta személyes
megbeszélésünk alapján. Most támogatta már a kiegészítésekkel. Azt mondta, hogy az
ultrahangos vizsgálat, ez volt a fő, hogy ez Ráckevén maradjon, nem kapnak a betegeik
megfelelő ellátást, és nem beszélnek velük megfelelően a Ráckevei Rendelőintézetben. Ezt
mondtad, Attila.
Dr. Szabó Attila
Hol, az utcán?
Petőné Horváth Éva
De ezt mondtad!
Dr. Szabó Attila
Nézd, Éva, az utcán beszélget valaki valakivel, azt nem tudja úgy elmondani, hogy az minden
körülményt tisztázzon.
Petőné Horváth Éva
Nem ezt mondtad, Attila? Utána is tettél megjegyzést, ami hatására én felhívtam a Ráckevei
Rendelőintézetet, és megkértem a doktornőt, hogy jöjjön el.
Dr. Szabó Attila
Megyek reggel biciklivel dolgozni, és leállít és mond mindenfélét.
!
Petőné Horváth Éva
Egyet mondtam, hogy támogatod-e azt a levelet, melyet ezzel a témával kapcsolatban
kaptunk.
Szeretném tovább mondani. Felhívtam a rendelőintézetet, és jeleztem, hogy a
gyermekorvosunk részéről érkezett a rendelőintézettel kapcsolatban kritika, és szeretnénk
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meghívni az Intézményvezető asszonyt, mivel Doktor úr azt mondta, hogy nagyon sok
egészségügyi probléma van, amit meg kell beszélni. Én ezt jeleztem is, és szóltam
Intézményvezető asszonynak, hogy legyen szíves időpontot adni, amikor át tud jönni. Azt
mondta a helyettese, hogy az intézményvezető asszony szabadságon, van, a héten nem tud
átjönni, de hívjam fel 21-én. Én azt gondoltam, mivel doktor úr jelezte, hogy sok
egészségügyi probléma van, én egy egészségügyi kerekasztalt szeretnék létrehozni, ahol az
összes egészségügyi dolgozó elmondhatná a problémáját. Ezt azért szeretném, mert az
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke vagyok, de nem dolgozom az egészségügyben.
Ennek megszervezésében szeretném Jegyző asszony segítségét kérni, hogy jövő héten a
Doktornőt meghívja a labor, ultrahang, és tüdőgyógyászat témakörben.
Dr. Répás József
Erre csak őt, egy bizottsági ülésre.
Petőné Horváth Éva
Így van. Jegyző asszony megkérdezné, hogy a csütörtöki bizottsági ülésre el tudna-e jönni.
Akkor külön ebben a témában egyeztessünk, és utána külön jelezzük neki, hogy mivel
Kiskunlacházán a rendelőintézettel kapcsolatban ilyen problémát vannak, jöjjön el, és ezt
személyesen beszéljük meg, hogy mindenki elmondhassa, mi a problémája.
Dr. Répás József
Meghívjuk.
Soós Zsoltné
Akkor a 24-i bizottsági ülésre jöjjön el az főigazgató asszony?
Petőné Horváth Éva
Ígértem a doktornőnek, hogy keresni fogjuk ezen a héten.
Soós Zsoltné
A téma, amiben kérjük?
Petőné Horváth Éva
Most a nyilatkozat, valamint, hogy a területi ellátás hogyan alakul.
Dr. Répás József
Jó, az egészségügyben bekövetkezett változásokról egy tájékoztatást ad, a kerekasztalt pedig a
magam részéről támogatom. Ennek megszervezésében segítünk. Az kell pontosan, hogy kiket
hívjunk meg, és egy márciusi időpontban meghívjuk mondjuk a kamaraterembe.
Petőné Horváth Éva
Azért a költségvetés elfogadása előtt jó lenne tisztázni minden ilyen kérdést.
Dr. Répás József
Köszönjük szépen. Másnak van-e kérdése? Ha nincs, azzal a kiegészítéssel, amit a bizottsági
ülésen elfogadtatok a határozati javaslatot, aki támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.
8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
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6/2013. (I. 15.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület egyet ért azzal, hogy a
kiskunlacházi betegek felnőtt- és gyermek-ultrahang, gyermek-tüdőgyógyászat, valamint 1.
kategóriába tartozó orvosi laboratóriumi diagnosztika területi ellátását Ráckeve Város
Szakorvosi Rendelőintézete biztosítsa.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatalánál az ügyben eljárjon.
A Képviselő-testület döntésekor nem ismert, hogy a területi ellátást biztosítása a továbbiakban
igényel-e többlettámogatást, ezért kéri a hivataltól, hogy ennek megismerése után készítsen
újabb előterjesztést.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
3. napirend
Dr. Répás József
Rátérünk az Egyebekre. A rendezési terv a bányakérelemmel kapcsolatban, ezt már
kielemeztük. Ezt a módosított határozati javaslatot már mindenki megismert a PÜF ülésen.
Aki ezt a módosított határozati javaslatot elfogadja, kérem jelezzen kézfelemeléssel.
6 fő igen szavazat, 2 fő ellenszavazat, tartózkodás nem volt.
7/2013. (I. 15.) határozat
Kiskunlacháza nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési Terv
és a HÉSZ módosításának programpontjai közé az 536/2012.(XII.10.) számú határozatban
megjelölt 0441/100 hrsz-ú területen kívül a következő területeket is felveszi: 0441/21-25,
0441/89-111 hrsz.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Rátérnénk a CSÖSZ-szel kapcsolatos határozatra, melyet nem fogok megismételni. Aki a
CSÖSZ-szel kapcsolatos határozati javaslatot támogatja, ami a két bizottság által támogatást
nyert, kérem, jelezzen kézfelemeléssel.
8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
8/2013. (I. 15.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete abban az esetben
támogatja a Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás további
működését, ha ez az Önkormányzat részéről anyagi hozzájárulást nem igényel.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
Dr. Répás József
A harmadik, Egyebek az állami földek: az az öt helyrajzi szám, amelyekről beszéltünk –
igénylése szociális, illetve környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási cél
megjelölésével, visszaigényeljük. Aki ezt elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.
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8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
9/2013. (I. 15.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat terültén
lévő, használaton kívüli állami tulajdonban lévő ingatlanok közül a 0714 hrszú, a 0545/15
hrsz-ú, a 0583/12 hrsz-ú, a 0579/2 hrsz-ú és a 0622/12 hrsz-ú ingatlanokat kéri
térítésmentesen önkormányzati tulajdonba adni, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 11. pontjában megjelölt feladatok
ellátása céljából.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Mielőtt lezárnám a testületi ülést, minden képviselő társamnak elmondanám, higgyétek el
nem az a célunk, hogy bárkinek az idejével packázzunk, amikor anyagokat terjesztünk elő.
Nem hiszitek el, de 2-a óta itt 5-6 napos határidőkkel érkeznek ügyek, kérések, melyekben
döntést kell hoznunk.
Megtehettük volna azt is Eszter, amit te most sérelmezel, hogy nem most hozzuk ide, hanem
jövő héten még egy testületit tartunk, de ez sokkal rosszabb lett volna, mint hogy ezt most itt
elfogadod. Nem csináltunk ebből soha rendszert, nem is kívánunk, de vannak olyan ügyek,
ahol azonnali döntéseket kell hozni. Ezek közül rengeteg az olyan, melyet polgármesteri
hatáskörben nem tudok meghozni, mert vagyont érintő kérdésről van szó.
Türelmet, megértést kérek. Igyekszünk tehermentesíteni benneteket, de néha ez képtelenség.
Köszönöm mindenkinek a megjelenést, a testületi ülést bezárom.
A testületi ülés vége: 20:08 h.
Kmf.

Dr. Répás József
polgármester

Soós Zsoltné
jegyző

Petőné Horváth Éva
képviselő

Dr. Galambos Eszter
képviselő
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