Jegyzőkönyv
A Képviselő-testület 2013. május 27-i nyílt üléséről
Időpontja: 2013. május 27. 15:03 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint
Pénzes Andrásné pénzügyi vezető
Dr. Sződi Károly osztályvezető
Kovács Jánosné intézményvezető
Horákné Kaczur Tímea intézményvezető
Dr. Kun Lászlóné igazgató
Orosné Dávid Ildikó óvodavezető
Gyovai Margit főszerkesztő
Bukri Sándor ügyvezető
Németh Attila lakos
Tóth Attila lakos
Dr. Répás József
Mindenkit szeretettel köszöntök a mai rendes képviselő-testületi ülés alkalmával.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 5 fő van jelen, távol 4 képviselő
társunk.A múltkori rendkívüli testületi ülésen mindenki tájékoztatva volt időben arról, hogy
ma 15 órakor testületi ülés. A meghívó is ki lett küldve, mindenki tudott róla. Ma reggel
jelezte 3 képviselő, hogy most tudatosult bennük, hogy ma 15 órakor lesz a testületi ülés. Ha
korábban tudatosul bennük ez az információ, akkor esetleg lehetett volna változtatni.
Sajnálom, hogy nem tudtak eljönni. Öten vagyunk jelen. A meghívóban szereplő napirendi
pontok vonatkozásában kiegészítésem lenne. A 3. napirendi pontot leveszem a tárgyalásról,
mert még pontosítani szeretnénk a kiírás tartalmi részét, hogy eredményes és az
Önkormányzat számára előnyös megoldás szülessen. A 9. napirendi pont után lenne a 10. a
KISKUNVÍZ Kft. és a KUNÉPSZOLG Kft. beszámolója. A Bizottságok jegyzőkönyvei a 11.
napirendi pont lesz. Jelen vannak a Bizottság elnökei, akik tájékoztatják majd a Képviselőtestület tagjait az elhangzottakról.
15:08 Petőné Horváth Éva képviselő asszony megérkezett.
Dr. Répás József
A 12. napirendi pont lenne az „Egyebek”. Helyszíni kiosztásban Dr. Szabó Attila „Egy
hajóban evezünk” című beadványából olvashatjátok, hogy egy diák történelmi versenyre
szeretnének 100.000.- Ft-ot összegyűjteni. E-mailben is továbbította mindenkinek, akinek volt
ideje elolvasta. Helyszíni kiosztás még Mózes Zsolt kérelme, hogy az Önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlant kitakaríthassa és a későbbiekben is rendben szeretné tartani, saját
költségén. Én a magam részéről támogatom, mert valóban azon a területen - Peregen - nagyon
sok szemét és gaz van. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban?Nincs,
köszönöm. Jegyzőkönyv hitelesítők személyére teszek javaslatot. Dr. Galambos Eszter
képviselő asszonyt és Petőné Horváth Éva képviselő asszonyt javaslom jegyzőkönyv
hitelesítőnek.
Dr. Répás József
Aki elfogadja Dr. Galambos Eszter képviselő asszony személyét, kérem, jelezze.
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5 fő igen,1 tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
144/2013. (V.27.) határozat
Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hitelesítőnek elfogadja Dr. Galambos Eszterképviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester

Jegyzőkönyv

Dr. Répás József
Aki elfogadja Petőné Horváth Éva képviselő asszony személyét, kérem, jelezze.
5 fő igen,1 tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
145/2013. (V.27.) határozat
Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hitelesítőnek elfogadja Petőné Horváth Éva képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester

Jegyzőkönyv

Dr. Répás József
Aki az általam javasolt módon, egységes szerkezetben, a Meghívóban szereplő napirendi
pontokat elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
6 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
146/2013. (V. 27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirendi
pontokat az alábbiak szerint:
1. Előző képviselő-testületi ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
Előadó: Dr. Répás József polgármester
2. Beszámolók
Előadó: Dr. Répás József polgármester
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
Dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Soós Zsoltné jegyző
3. Állattartásról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Dr. Répás József polgármester
Dr. Galambos Eszter, JÜB elnöke
4. Kitüntetésekkel kapcsolatosan
a.) rendelet elfogadása
b.) döntés díszpolgári cím adományozásáról
Előadó: Dr. Répás József polgármester
Dr. Galambos Eszter, JÜB elnöke
Dr. Szabó Attila, MOS elnöke
5. Társulási megállapodások felülvizsgálata
a.) gyermekjóléti szolgálat
b.) óvoda
Előadó: Dr. Répás József polgármester
Dr. Galambos Eszter, JÜB elnöke
6. RSD Társulási megállapodás módosítása
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Előadó: Dr. Répás József polgármester
Dr. Galambos Eszter, JÜB elnöke
7. DPMV Zrt-vel kötendő megállapodás
Elnöke: Dr. Répás József polgármester
Dr. Galambos Eszter, JÜB elnöke
Gerecz Attila, PÜF elnöke
8. Átfogó jelentés a gyermekvédelmi feladatokról
Előadó: Dr. Répás József polgármester
9. Kunépszolg Kft. és a Kiskunvíz Kft. mérlegbeszámolójának elfogadása
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Dr. Galambos Eszter FEB tagja
Dr. Vancsura Tamás FEB tagja
10. Bizottságok jegyzőkönyvei
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság
Egészségügyi és Szociális Bizottság
11. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester
1. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk az 1. napirendi pontra: előző képviselő-testületi üléseken hozott határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e valakinek? Ha
nincs, gondolom mindenki átnézte, aki elfogadja az 1. napirendi pontot, kérem,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
6 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
147/2013. (V.27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző
testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester
2. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 2. napirendi pontra, ez pedig a vezetői beszámolók. A polgármesteri beszámolóval
kapcsolatban szeretném megkérdezni, kérdés, észrevétel van-e?
Dr. Vancsura Tamás
A Polgárőrséggel kapcsolatban van-e valamilyen érdemi előrelépés?
Dr. Répás József
Úgy néz ki, igen van. Tudjátok jól, hogy a Polgárőrségen belül sajnos egy személyi jellegű
ellentét volt, a Polgárőrség működése nem volt olyan hatékony, mint amilyen a korábbi
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időszakot jellemezte. A két meghatározó személlyel, Varga Jánossal és Platthy Miklóssal le
tudtam ülni és tudtunk egyeztetni. Abban maradtunk, hogy június 4-én este 7 órakor a
Kamarateremben lesz egy újjáalakuló ülés, ahova a mind a két fél által javasolt személyeket
meghívtuk.
15:12 Dr. Szabó Attila képviselő Úr megérkezett.
Dr. Répás József
Ez körülbelül 30 embert jelent, akiknek aktívan részt kell venniük a Polgárőrség munkájában.
Szeretne rész vállalni az Őrsparancsnok úr is. Tóth százados úr is jelezte, hogy a rendőrséggel
való közös munka jobb és hatékonyabb legyen. Platthy Miklós úr és Varga János úr lennének
a jövőbeli vezetői ennek az újjáalakuló egyesületnek és reményeim szerint fognak
együttműködni. Úgy néz ki, sikerül elsimítani a régi viszályt és újra kéz a kézben tudnak
dolgozni a településért. Ezt komoly eredménynek tartom.
Dr. Fábián Miklós
Köszönöm szépen a szót. Csak egy egészen rövid mondat, alá- és fölérendeltségi viszony lesz
vagy nem, vagy abszolút egyformán vezetik a polgárőrséget?
Dr. Répás József
Felvetődött részemről, hogy társadalmiként funkcionáljanak az urak, de abban maradtak, hogy
Varga János vinné tovább az elnöki pozíciót, és Platthy Miklós pedig vezető lenne. Meg is
egyeztek. Én kértem, hogy ezt rendezzék le a megbeszélésig. A meghívók kimentek azok felé,
akikre számítanak és minden képviselő társamat várom szeretettel június 4-én este 7 órakor,
hogy eljöjjön erre az újjáalakuló ülésre. A Trianoni megemlékezés napján este lesz, de akkora
ért rá a két vezető is. Még annyi kiegészítést szeretnék mondani, hogy Bukri úrral
Délegyházán, május 23-án részt vettünk a térségi hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésének
előkészítésén. Annyit kell tudni róla, hogy az a terület, amelyen potenciálisan az év második
felében, illetve teljes mellszélességgel 2014. május 1-jétől a KUNÉPSZOLG Kft., mint
szolgáltató, szóba fog jönni. Úgy néz ki, hogy az önkormányzatok arra a megállapításra
jutottak, hogy egy kis önkormányzati társulást fognak létrehozni, hasonló mintára, mint a
KDV piciben és más formában. Azt a rendszert, amelyet a VERTIKAL a KUNÉPSZOLG
Kft-vel együtt felvázolt, azt kéne alkalmazni. Bízunk benne, hogy a jövő év őszétől
kezdődően a KUNÉPSZOLG Kft. gazdasági helyzete stabilizálódik. Ennyit szerettem volna.
Dr. Fábián Miklós
Még egy rövid kérdésem lenne: Dömsöd is orientálódik felé?
Dr. Répás József
Dömsöd más rendszerben van. Ahogy hallottam, a szemétdíjak radikálisan megnőttek. A
KDV rendszerében belül van a dömsödi önkormányzat.
Tóth Imre
Számlákkal kapcsolatban van-e már valami?
Dr. Répás József
Kértük a DUNANETT-et, hogy számlát mindenképpen küldjenek a lakosság felé. A fő gond
az, hogy az Energiahivatal jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy ténylegesen a szemétdíjak
számlázása megtörténjen. A DUNANETT vezetősége szerint, ez a jóváhagyás még mindig
nem történt meg, valamikor június végére vagy július elejére várják. Ez az jelenti, hogy 6 havi
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díjat fognak kapni a lakosok, már az emelt díjas összeggel. Kértük azt, hogy csökkentve a
terheket, egy negyedévet számlázzon ki a tavalyi áron, és ezt kapják meg a lakosok. Erre
ígéretet kaptunk, bízunk benne, hogy így is lesz.
Dr. Szabó Attila
Elnézést kérek, hogy elkéstem. A polgármesteri beszámolóval kapcsolatban szeretnék egy pár
kérdést feltenni a Polgármester úrnak. Úgy látom, megjelöli az időpontokat, hogy mi történt,
de igazából írásban, mint ahogy Jegyző asszony vagy Dr. Sződi úr teszi, nem fűz hozzá
semmiféle kommentárt.” Május 6-án a Redemptió emléknapjának keretében a község határát
jelző oszlopnál szalagot kötöttünk fel”. Én erről nem is tudtam, hogy ilyen rendezvény lesz.
Nem is tájékoztattak, hogy hová kötötték a szalagot, ki szervezte ezt az ünnepséget?
Dr. Répás József
A Művelődési Központ Fábián József Kunkapitány Úrral közösen szervezte. Tavaly ősszel
lett felállítva ez az emlékoszlop, Bugyi határban, egy Akácfa oszlop. Tavaly erről emlékszem,
a testületi ülésen kapott mindenki tájékoztatást. Az emlékoszlop állításra lehetett is
jelentkezni, Alpolgármester úr képviselte és meghívót is kapott mindenki. Minden képviselő
oda el tudott menni. Ennél az oszlopnál volt a szalag felhelyezve, május 6-án. Úgy tudom,
minden képviselő lett értesítve, e-mailben küldték ki a meghívót, a művelődési központból.
Dr. Kun Lászlóné
Nem, nem küldtünk.
Dr. Répás József
Néhány éve Levegő Csárdánál ültettünk kis fákat, 4 darabot, de kiszázadtak, mert az egy
homokos terület. Felvetődött még a tavalyi év alkalmával, hogy minden évben valamelyik
határszakaszon egy követ, fát vagy oszlopot helyeznénk el. Az idén ez nem került
előkészítésre, nem valósult meg, ezért a tavaly elhelyezett oszlopra került egy szalag
feltűzésre. Örülnék annak, hogy ha a jövő évben erre a napra, a Művelődési Házhoz Oktatási
Bizottsággal karöltve, egy másik határszakaszon, egy határkő elhelyezési kis ünnepséget meg
tudna szervezni.
Dr. Szabó Attila
„Május 10-én a Peregi óviban apák napján vettem részt”. Nem tudom, Gizikének jelezték ezt
a 30.000.- Ft-os problémát?
Pénzes Andrásné
Ildikóval beszéltünk róla és vezetőin is szóba került.
Dr. Szabó Attila
És milyen döntés született?
Dr. Répás József
Az a probléma a lacházi két óvodában volt, az „Együtt Egymásért” Napon. Gizike
tájékoztatott bennünket arról, hogy bohócot hívtak az óvodába. Itt az ideje, hogy ennek a
szervezésnek gátat szabjunk. Ha egy óvodánk van, akkor egy rendezvényt tartsunk és ne
épületenként külön-külön menjen a rivalizálás. Sajnos azt hallottam a résztvevőktől és a
szülőktől, hogy komoly anomáliák voltak ezeken a rendezvényeken. Nagyon olyan sok dolog
van, amiben most már gátat kell szabni. Tervezem, hogy a Vezető asszonnyal és a
pedagógusokkal le fogunk ülni, mert nem tartható az épületek közötti rivalizálás. Technikai
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kérdések is komoly gondot okoznak, hogy felajánlott ingyenes eszközökért pénz beszedni:
ilyen se megy. Nem lehet ezt tovább folytatni, úgyhogy ezt rövidre zárjuk, tehát a jövő évben
már nem szeretnék ezzel foglalkozni. Egy óvodánk van, intézményünk, szervezzenek úgy
programot, hogy egyszerre csak egy épületben legyen és mindenki legyen ott. Ne legyen ez a
szembenállás, mintha külön intézmények lennének. Erről a 30.000.- Ft-ról pedig Gizike
beszélt. Arról volt szó, hogy mikor megkérdezték őket, nem arról volt szó, hogy
támogatásként, hanem költségvetésen belüli átcsoportosításként kerülne erre a célra
felhasználásra, tehát az óvoda költségvetésén belül lenne a 30.000.- Ft átcsoportosítva. Az
más kérdés, hogy teljesen jogos ilyenkor úgymond az észrevétele a másik két érintettnek,
hogyha csak az egyik épületben lehet a bohóc, és a másik kettőben nem. Ez egy óriási hiba
volt. Ha ilyen van, akkor mind a három épületbe elmegy a bohóc és bohóckodik, nem csak az
egyikben.
Pénzes Andrásné
Azt tetszett kérdezni, milyen döntés született? Támogatásként nem tudjuk biztosítani, mert
rendelet alapján pályázati kiírásra lehet pályázati pénzeszközhöz jutni a település
civilszervezetének. Én is félreértettem, mint gondolom, ahogy a Doktor úr is. Úgy gondoltam,
a bohóc adja a számlát. Elég nagy bonyodalom kerekedett ki ebből.
Dr. Szabó Attila
Akkor mi a megoldás Gizike? Én adjam oda a 30.000.- Ft-ot az óvodának?
Pénzes Andrásné
Most már nem tudunk mást, vagy ketten felezzük meg ezt az összeget, mert ketten értettük
félre.
Dr. Szabó Attila
Én azt gondolom, szívesen odaadom a pénzt az óvodának, saját forrásból, ha ezt így
félreértették vagy rosszul intézte az Önkormányzat. Más megoldás nincsen.
Dr. Répás József
Az Önkormányzat nem intézte rosszul, az óvoda hibázott.
Dr. Szabó Attila
Az óvoda nem hibázott.
Dr. Répás József
De igen. Alapítványi pénzből akarta ezt megvalósítani.
Dr. Szabó Attila
Az óvoda elküldte írásban a kérelmét. Ott van a Gizikénél.
Pénzes Andrásné
Igen, de abba nem volt leírva, hogy támogatásként kérik. Tőlünk pénz csak számlával lehet
kérni. Támogatásként pedig pályázati kiírás alapján. Nekem egyértelmű volt, hogy ez egy
olyan fellépő, aki számlát fog adni erről a műsorról.
Dr. Szabó Attila
Akkor rosszul volt a kérvény megírva, ezek szerint.
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Pénzes Andrásné
Én úgy érzem, hogy igen.
Dr. Szabó Attila
Jó, akkor vállalom a pénzt.
Tóth Imre
Az a vita lényege, hogy van egy költségvetésünk, ami elég szigorú feltételekkel van
elfogadva. A költségvetésbe belenyúlni csak úgy lehet, hogy ha ennek a másik oldala is
tervezve van. Itt most felmerült egy kifizetés, aminek nem volt meg a fedezete a
költségvetésben, ennyi szerepel, és nincs is meg a bevételi oldalon a másik része. Én azt
gondolom, hogy ha következetesek vagyunk abban és szigorúan tartjuk kézben a
költségvetést, akkor ez is hozzátartozik. Ha nekik van egy ilyen szándékuk, akkor
kezdeményezni kell és végig kell vinni a költségvetésen. Ha következetesek vagyunk, mit
lehet kifizetni és mennyiért, akkor ezt be kell tartani. Mindenkire vonatkozik, és minden
intézményvezetőre.
Dr. Szabó Attila
Akkor most odaadom Önnek a 30.000.- Ft-ot.
Dr. Vancsura Tamás
Majd a szünetben.
Dr. Répás József
Elnézést kérek. Egy valamit tisztázzunk. Itt az óvoda részéről történt egy óriási hiba. Ne a
Hivatalt kezdjük el támadni, mert valaki rosszul fogalmazott meg valamit és nincs tisztában
azzal, hogy egy önkormányzat, egy intézményi költségvetés, hogyan működik. Azért
mondtam, hogy hétvégén, ami az óvodában történt, át kell beszélni, mert ez így nem megy
tovább. Pénzt szedünk be a szülőktől és nem adunk érte bizonylatot. Honnan származik a
bevétel, mit kapott a szülő? Ezért elmarasztalhatnak! Ennek itt, most már véget kell vetni.
Nem nyitok most erről vitát, rendezni kell az óvodában. Nem az első eset, nem a második,
évek óta húzódó, két épület közötti rivalizálás sok esetben tisztázatlan dolgok történnek. Ez
2014-ben már nem lesz így. Nem érdekel az óvónőknek a sérelme, ki kire sértődött meg, mert
haragszom a másik épületre, teljesen mindegy, egy intézmény van. Le is zárom itt a vitát.
Van-e valakinek kérdése?
Dr. Szabó Attila
„Május 22-én a szennyvízberuházás kivitelezője és helyi vállalkozók közötti egyeztetés került
lebonyolításra”. Részt vett-e itt esetleg képviselő, van-e erről valamilyen jegyzőkönyv vagy
hangfelvétel?
Dr. Répás József
Sem jegyzőkönyv, sem hangfelvétel nem készült. Az ilyen beszélgetésekre nem szoktunk
jegyzőkönyvet vagy hangfelvételt készíteni. Tóth Imre alpolgármester úr bent volt, mint
projektkoordinátor. Azok a kiskunlacházi vállalkozások, akik felém jelezték korábban, hogy
szeretnének ebben közreműködni, azokat bemutattam két jelenlévő generál kivitelező
képviselőinek, ők egy cégbemutatót készítettek, átadták nekik, személyesen egyenként fognak
egyeztetni és felveszik velük a kapcsolatot. Hogy megállapodásra tudnak-e jutni vagy sem, ez
az ő dolguk. Éppen abból a célból kifolyólag, amiről korábban beszéltünk, hogy igyekszünk
segíteni a helyi vállalkozásoknak is.
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Tóth Imre
Annyi történt még, hogy közöltük a kivitelezőkkel: amennyiben szállásra és egyéb más
szolgáltatásokra igény van, amelyre úgy gondolják, segítsünk és a közreműködésünkre
szükség van, továbbra is nyitottak vagyunk. A beruházás még nem indult el teljesen,
folyamatosan lesz olyan információ, amiben nekik igényük van és jelzik felénk. Nem lehet
tudni, hogy két év alatt mi fog felmerülni, ezért erre nyitottak vagyunk, elérhetőséggel,
egyebekkel, ezután, eldöntik üzleti tárgyaláson, hogy ebből mi valósul meg.
Dr. Szabó Attila
És kik vettek részt, milyen helyi vállalkozók?
Tóth Imre
A KUNÉPSZOLG Kft, a MOBILTRANS Zrt, a LEIER Kft, Gubovics Zoltán és Sári Károly
vettek részt. A szállítást a mélyépítést és a beszállítót képviselték. Hogy mennyi fog
megvalósulni belőle? Mi csak lehetővé tettük, ahogy a Polgármester úr is mondta, a
kapcsolatfelvételt.
Dr. Szabó Attila
Itt volt a gyűlés?
Tóth Imre
Nem gyűlés volt, hanem megbeszélés, Polgármester úrnál, hivatalos helyiségben.
Dr. Szabó Attila
Még egy utolsó kérdésem van. Május 24-én a Gárdonyi iskolában a pedagógusok által
elkészített „Peregi iskola” című könyv bemutatóján vett részt a Polgármester úr. Van-e ebből
a könyvből esetleg egy példány és került-e ez az Önkormányzatnak valamennyi pénzébe?
Dr. Répás József
Az Önkormányzatnak ez semmilyen pénzébe nem került, én anyagilag támogattam, a
Gárdonyi Iskoláért Alapítvány finanszírozta és ennek volt egy ünnepélyes bemutatója,
szerkesztők részéről. 2.500.- Ft-ért lehet megvásárolni, egyébként nincsen példányunk. Van-e
még kérdés?
Aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, kérem, jelezze.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
148/2013. (V.27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Répás
József polgármester írásos és szóbeli beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Rátérünk a Pénzügyi Osztályvezető asszony beszámolójára. Kívánja-e szóban kiegészíteni?
Pénzes Andrásné
Nem.
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Dr. Répás József
Ha nem, akkor kérdés Gizike felé, van-e?
Petőné Horváth Éva
Nekem az a kérdésem, hogy az intézményi hozzájárulás fizetés az 13.200.000.- Ft, ha jól
emlékszem, az miért nem 6.000.000.- Ft? El volt maradva és most pótoltuk?
Pénzes Andrásné
Igen.
Petőné Horváth Éva
És ezért nem szóltak, hogy el van maradva?
Pénzes Andrásné
De, szóltak, küldtek levelet, ami hozzájárulásban lett rendezve.
Petőné Horváth Éva
Köszönöm.
Dr. Répás József
Másnak, kérdése?
Dr. Szabó Attila
Volt arról szó, hogy félévkor a Művelődési Ház egy pénzügyi beszámolót készít. Ez már
folyamatban van?
Pénzes Andrásné
A félévet június 30-val zárjuk, annak utolsó bizonylatait július 10-e körül kapjuk meg és ezt
követően készítjük. Igyekszünk, hogy a költségvetés készítésekor felmerült pénzügyi
nehézségeink megoldására találjunk valamiféle hatékonyabb megoldást. Remélem a Pénzügyi
Osztály munkája is kicsit rendeződik.
Dr. Répás József
Köszönöm. Van-e még kérdés?
Petőné Horváth Éva
Azt szeretném még megkérdezni, hogy ez az őrzés-védelem díja 428.625.- Ft az
Önkormányzatnál, a reptér is benne van, akkor ez az utolsó?
Pénzes Andrásné
Igen, ez az utolsó.
Petőné Horváth Éva
Mi ez az elszámolásra kiadott előleg 730.000.- Ft a Polgármesteri Hivatalnál?
Pénzes Andrásné
A számítógépek megvásárlásához előleget adtunk ki vagy bármilyen vásárláshoz szükséges
kiadás. Előlegre adjuk ki és a visszavételezése is megtörténik, tehát ez bevétel-kiadás oldalon
is megtalálható. Ezért tűnik fel nagyobb összegként, mert számítógépeket kellett venni. Ez
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úgy működik, hogy kiadjuk a pénzt, megvásárolja, akit megbízunk vele, utána hozza a
számlát, az alapján kiadásra kerül a ténylegesen elköltött pénz.
Dr. Répás József
Valakinek kérdése van még Gizikéhez? Ha nincs, ki az, aki a beszámolót elfogadja, kérem,
jelezze.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
149/2013. (V.27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pénzes
Andrásné pénzügyi osztályvezető írásos és szóbeli beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
Dr. Répás József
Sződi kollégát kérdezem, ki szeretné egészíteni a beszámolót?
Dr. Sződi Károly
Nem.
Dr. Répás József
Sződi Úrhoz kérdés, észrevétel van-e?
Petőné Horváth Éva
A mezőőrséggel kapcsolatban volt egy dolog, hogy az egyik mezőőrünk, sajnos tartós beteg
lett. Most, hogyan működik a mezőőrség?
Dr. Sződi Károly
Ez nem az én asztalom, de annyit tudok, hogy átszervezték a működést. Várjuk a javaslatot,
határozatlan idejű kinevezéssel fogjuk alkalmazni a lehetséges jelöltet, amíg fel nem épül a
régi kolléga.
Petőné Horváth Éva
Csak azért mondom, hogy most megszűnik a reptér őrzése és kiesik egy mezőőr, az így elég
kellemetlen.
Dr. Répás József
Van már egy jelentkezőnk, megy a Pénzügyi Bizottság elé, meghallgatásra, a Testület
jóváhagyja, ideiglenesen megbízzuk, mindaddig, amíg Bajnok Ferenc úr állapota véglegesen
nem rendeződik vagy nyugdíjazzák.
Gerecz Attila
Két kérdésem lenne. Az egyik: Vancsura doktor úrral felváltva szoktuk megkérdezni, a
Bankháza tábla hogy áll, mert most engem kérdeztek a bankháziak. Szecsei Lászlóné által az
önkormányzat és Pfeifer Rikárd ellen, személyhez fűződő jog megsértése miatt indított perben
a felperes fellebbezése után a Fővárosi Ítélőtábla felperes keresetét elutasította a tárgyaláson.
Hogyan tovább?
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Dr. Sződi Károly
Írásos ítéletet még nem kaptunk erről, csak szóbeli tájékoztatáson alapul.
Gerecz Attila
Anyagilag ez mit jelent?
Dr. Sződi Károly
Nem kell fizetnünk, még meg is ítélték a 15.000.- Ft perköltséget az Önkormányzatnak.
Dr. Fábián Miklós
Bajnok Ferenc úr a feleségével egészségügyi intézkedés miatt volt nálam. A felesége szerint
az állapota nagyon sokat javult. Én nem tudom az eredeti állapotát, hogy milyen volt. Volt
bent nálam, igaz, hogy járókerettel, kissé homályos és zavaros a beszéde, határozottan reagál,
kissé kíméletlen stílusban, de nem reménytelen a gyógyulása, ahogy én ezt meg tudtam
állapítani.
Dr. Répás József
Reméljük, hogy felgyógyul.
Petőné Horváth Éva
A Cser-Ép Kft. ellen indított, használati díjas perben, azt írta a Karcsi, hogy hiánypótlásra
kötelezték az Önkormányzatot. Ez megtörtént és mikor várható a következő tárgyalás?
Dr. Galambos Eszter
A jegyzőkönyvben benne van részletesen.
Petőné Horváth Éva
Nem emlékszem, hogy megkaptam.
Dr. Sződi Károly
Június 10-én lett volna tárgyalás, de Ügyvéd úr pont ma tájékoztatott, hogy bizonytalan időre
elnapolták. Tűznek ki új határnapot a tárgyalásra, mindkét fél kapott hiánypótlást. Ami a mi
részünkről volt, azt teljesítettük, illetve amit az Ügyvéd úr kért.
Dr. Galambos Eszter
Az biztos, ha most ezt elnapolták, akkor csak szeptemberben lesz a következő tárgyalás.
Dr. Répás József
Másnak van-e kérdése Sződi úrhoz? Ha nincs, aki a beszámolót elfogadja, kérem, jelezze.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
150/2013. (V.27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Sződi
Károly Igazgatási és Jogi osztályvezető írásos beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
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Dr. Répás József
A következő, Jegyző asszony beszámolója. Ki az, akinek kérdése, észrevétele van? Ha nincs,
ki az, aki a jegyzői beszámolót elfogadja, kérem, jelezze.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
151/2013. (V.27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné
jegyző írásos beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
3. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 4. állattartásról szóló rendelet elfogadása című pontra. A Jogi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, Elnök Kisasszonynak átadom a szót.
Dr. Galambos Eszter
Köszönöm a szót. A Jogi és Ügyrendi Bizottság két olvasatban tárgyalta a rendelettervezetet.
Abba beépítésre kerültek a közreműködő és véleményezési joggal rendelkező szakhatóság,
mint pedig a társadalmi egyeztetés során az állampolgárok által tett észrevételek és erre való
tekintettel, a Jogi és Ügyrendi Bizottság a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja a
rendelettervezetet.
Dr. Répás József
Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel van-e Elnök Kisasszony felé?
Dr. Fábián Miklós
Csak egy megjegyzésem lenne. Kormányzati szinten maximális támogatás van az állattartás
mellett. Minden szinten tudomásul kell venni, hogy sokkal lazábbak a követelmények és az
elvárások, viszont azzal, hogy a megfelelő légyírtás a higiéniai feltételeknek megfeleljen,
gyakorlatilag szinte nincsenek meg ezek az éves különbségek, hogy hány állat tartható,
milyen helyiségben. Minden kormányzati törekvés arról szól, hogy Magyarországon
sertéshúsból ne legyen behozatal, hanem marhahús kivitelre kerülhessen. Köszönöm szépen,
csak ennyi megjegyzésem lett volna.
Dr. Répás József
Észrevétel, kérdés? Ha nincs, ki az, aki a rendeletünket elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
Kiskunlacháza -agyközségi Önkormányzatának 12/2013. (V.27.) önkormányzati
rendelete az állatok tartásáról.
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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4. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk az 5. napirendi pontra, a kitüntetésekkel kapcsolatos rendeletre. Megkérem Elnök
Kisasszonyt, hogy ismertesse.
Dr. Galambos Eszter
Ezt is két olvasatban tárgyaltuk. Itt is volt társadalmi egyeztetés illetve a Művelődési, Oktatási
és Sport Bizottság javaslatait is belefésültük a rendeletbe és ez alapján ajánljuk a Képviselőtestületnek elfogadásra a rendeletet.
Dr. Répás József
Köszönöm szépen. Elnök Úr?
Gerecz Attila
A mi bizottságunk is ugyan így ajánlja.
Dr. Répás József
Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel, minden bizottság kifejtette, aki elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
Kiskunlacháza -agyközségi Önkormányzatának 13/2013. (V.27.) rendelete a
kitüntetések alapításáról és adományozásáról.
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Dr. Répás József
Ez az a.) része volt az 5. napirendi pontnak, és akkor rátérünk a b.) pontra a díszpolgári cím
adományozásáról. Gerecz Attila képviselő úr részéről érkezett javaslat, Képviselő-testületünk
elé, amit a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményezett első olvasatban. Megkérem Képviselő
Urat, ismertesse a javaslatát, utána Alpolgármester úr kíván szólni.
Gerecz Attila
Köszönöm szépen a szót. Az SZMSZ-ünk szerint május 31-ig lehet díszpolgári cím
adományozására javaslatot tenni. 2009 óta ez nem történt meg. Én úgy érzem, elérkezett az a
pillanat, amikor a cím adományozása megfelelő időpontban történne. Én az írásbeli
kiegészítést nem óhajtom szóban kiegészíteni, azt hiszem, autentikusabb személy, mint Tóth
Imre Úr nem tudná ezt jobban elmondani. Limbek Tamás urat javaslom a díszpolgári cím
adományozására.
Dr. Répás József
Köszönöm szépen. Alpolgármester úr, parancsoljon.
Tóth Imre
Köszönöm a szót. Maximálisan egyetértek a kezdeményezéssel. Limbek Tamásról azt hiszem,
mindenki tudja, hogy mit végzett itt a településen, vállalkozóként, sportemberként is és egyéb
területen, ami az írásbeli indoklásban szerepel. Azt gondolom, hogy példaértékű, akár az
édesapja, akár a fia munkája is. A Tamás önzetlenül, politikai befolyástól mentesen mindent
megtett azért, hogy az őszinte véleményén kívül támogasson egy közösséget és sportban is, a
gyerekekkel, a fiatalokkal kapcsolatban is az ifjúsági sportot is támogatta vállalkozóként. Azt
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hiszem, abban az időszakban, mikor ő volt a legsikeresebb kiskunlacházi vállalkozó,
fölnéztünk rá. Amikor az önkormányzat elindult, a demokratikus átalakulás után, akkora részt
vállalt az elsők között abban, hogy 3-4 cikluson keresztüli munkája Pénzügyi Bizottsági
Elnökként is azt hiszem példaértékű. Bárkivel volt vitája vagy nézetkülönbsége a közösségi
érdeket képviselte és ez alapján méltó arra, hogy egy ilyen megtisztelő címet kapjon. Jó hogy
eddig nem derült ki, mert már itt tiltakozott volna az ajtóban, hogy ő ezt nem érdemli meg. Én
azt kérem, ameddig a döntés nincs meg, ne menjen ki. Most már bízom benne, hogy csak a
döntés van, tehát nem lesz módja megakadályozni. A Tamást így kell elfogadni, példaértékű
a mostani fiatalok részére az, hogy lehet egy közösséget becsületesen és tisztességesen
képviselni.
Dr. Vancsura Tamás
Csak egy mondatot szeretnék. Én is nagyon sokat tanultam Limbek Tamás képviselő
társamtól, akkor volt bátor politikailag, amikor még nem igazán lehetett és nem látta a jövőt.
Én azt gondolom, hogy ez az igazi bátorság. Soha nem hátulról tette meg az ellenvéleményét,
mindig szemtől-szembe. Aki kapta a kritikát, vagy belátta, vagy nem, de sose volt 5 perc
eltelte után harag. Úgy mondta a Tamás, ahogy illett, tisztességgel. Soha nem a saját érdekét
nézte. Én azt gondolom, hogy a mai pénzközpontú világunkban az, hogy valaki önzetlenül
tegyen valamit a közösségért, igen ritka dolog. Én is maximálisan támogatnám ezt a
javaslatot.
Dr. Fábián Miklós
Én oda szeretnék visszatérni, amikor Kocsis Mihály úr a polgármesteri székből felállításra
került. Az akkori zavaros helyzetben elvégzett munkáját hihetetlenül nagyra értékelem. Én is
támogatni fogom. Köszönöm.
Dr. Répás József
Köszönöm szépen. Más kíván-e kiegészítést? Minősített többségű szavazat szükségeltetik.
Aki Limbek Tamás Urat díszpolgári címre javasolja és támogatja, az kérem, kézfeltartással
jelezze.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
152/2013. (V.27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - elismerve a település
érdekében végzett, több évtizedes tevékenységét – díszpolgári címet adományoz Limbek
Tamás 2340 Kiskunlacháza, Dobó I. u. 25. szám alatti lakosnak.
Határidő: 2013. augusztus 20.
Felelős: Dr. Répás József polgármester
5. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 6. napirendi pontra. Mielőtt rátérnénk, elfelejtettem: Kovács Krisztina részéről egy
meghívót szeretnék tolmácsolni a képviselő-testület tagjainak. Egy újfajta, nevelési, oktatás
pedagógiai módszert szeretne Kiskunlacházán megvalósítani, óvodás korú gyerekek részére,
szülők bevonásával. Az a neve: „Vedd ölbe, ringasd, énekelj”, kisgyermekkori zenei nevelés
néven. Időpontja június 4-én, kedden lesz 10 órától a Művelődési Ház nagytermében, minden
érdeklődőt szeretettel várnak, gyermekkel vagy gyermek nélkül. Rátérünk a 6. napirendi
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pontra a Társulási Megállapodásra: Gyejó és Óvoda. Felkérem a JÜB Elnök Kisasszonyt,
hogy foglalja össze.
Dr. Galambos Eszter
Köszönöm a szót. Jogszabályváltozások miatt szükséges ezeknek a Társulási
Megállapodásoknak elfogadása, Jogi és Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyvében a részletes
indokok olvashatók, a JÜB, mind a Gyermekjóléti Szolgálat, mind pedig az Óvodai Társulás
Társulási Megállapodását elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Jegyző Asszony, parancsoljon.
Soós Zsoltné
Csak arra szeretném felhívni a figyelmet, nyilván mindenki olvasta, hogy egy módosított
változat is kiküldésre került. Az Ügyrendi Bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a
Kormányhivatal egyik munkatársa áttekintette a tervezetet, egy-két észrevételt javasolt, ami
beépítésre került a második alkalommal kiküldött tervezeteket szíveskedjenek most elfogadni.
Ezek után tudjuk majd a MÁK-nak elküldeni.
Dr. Répás József
Köszön szépen. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincsen, akkor először a Gyermekjóléti Társulás
Társulási Megállapodását elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
153/2013. (V.27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Kiskunlacháza-Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási
Megállapodását, mely a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Második az Óvodai Társulás Társulási Megállapodás, aki elfogadja, kérem, kézfeltartással
jelezze.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
154/2013. (V.27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás Társulási Megállapodását, mely a határozat
mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester
6. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 7. napirendi pontra az RSD Társulási Megállapodás módosítása, Jogi és Ügyrendi
Bizottság elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. Kérdés, észrevétel van-e ezzel
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kapcsolatban? Ha nincs, aki a Megállapodást, módosítással elfogadja, kérem, kézfeltartással
jelezni szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
155/2013. (V.27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az RSD Parti Sáv
Önkormányzati Társulás társulási megállapodását az előterjesztésben szereplő tartalommal
elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
7. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 8. napirendi pontra a DPMV Zrt-vel kötendő Megállapodásra. A Jogi és Ügyrendi
Bizottság és a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalták, kérem, a Bizottság Elnökeit,
fogalmazzák meg.

Dr. Galambos Eszter
Jegyző Asszony felé lenne először egy kérdésem, hogy érkezett-e visszajelzés a DPMV Zrttől? A határozati javaslatok ennek a visszajelzésnek a fényében kerültek megfogalmazásra.
Soós Zsoltné
Igen. Május 22-én 14:25h érkezett válasz a DPMV Zrt-től, hogy elfogadják ezt a javaslatot.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és a Pénzügyi Bizottság által feltett javaslattal
együtt, elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Köszönöm. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, akkor, aki elfogadja, kérem, kézfeltartással
jelezni szíveskedjék.
6 fő igen szavazat, 1 fő ellenszavazat, tartózkodás nem volt.
156/2013. (V.27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat
mellékletét képező Megállapodás tervezetét azzal, hogy az utolsó mondat a következő
szövegrésszel kerüljön kiegészítésre: „…melyet a lakosság felé is köteles érvényesíteni.”
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
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8. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 9. napirendi pontra: Átfogó jelentés a gyermekvédelmi feladatokról. Kérdés,
észrevétel van-e?
Petőné Horváth Éva
Azt szeretném mondani, hogy nem tárgyalta a Bizottságunk, mert nem volt bizottsági ülésünk,
de én részt vettem a jelzőrendszeri konferencián. A tapasztalataimról szeretnék néhány dolgot
elmondani. Nem is gondolná az ember, hogy a Gyejó milyen szerteágazó kapcsolatrendszerrel
és milyen sok feladattal rendelkezik. Azt gondolom, hogy végre kezd egy kicsit csapatként
működni a Szolgálat. Az Intézmények részéről szeretném mondani, hogy rendkívül jó a
kapcsolattartás, ami régen egy kicsit döcögősen működött. A jelzésekre jönnek válaszok és a
válaszok alapján megpróbáljuk közösen kidolgozni, hogy mi a megfelelő taktika. Egyrészt a
jelentésből látszik, hogy rendkívül szerteágazó, nagyon sok családot érintő tevékenységet
folytatnak. Én elfogadásra ezt a jelentést javaslom, és szeretném, ha az elkövetkező
időszakban is így működne a szolgálat tovább.
Dr. Vancsura Tamás
Én úgy tudom, hogy a személyi állományban 1 fő változás történt. A jelenlévő Vezetőtől, ha
szabad kérdezni, elegendő munkatársuk van-e? Tudom, sosem elegendő, de azért
megkérdezem, történt-e pótlás?
Horákné Kaczur Tímea
Történt. Úgy tűnik, hogy hétfőtől lesz új munkatársunk. Kiskunlacházán fog lakni az illető, de
most még Pesten lakik. A vőlegénye Lacházi.
Dr. Vancsura Tamás
A képzettsége megvan?
Horákné Kaczur Tímea
A képzettsége megvan, természetesen, szociálpedagógus végzettségű, fiatal,
temperamentumos, hajlik a művészetek felé. Remélem, valami új dolgot is be tudunk tenni a
gyerekek nyári táboroztatásába.
Dr. Répás József
Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor köszönöm
szépen, aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
157/2013. (V.27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az
Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló, a 2012. évre
vonatkozó átfogó jelentést.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
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9. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 10. napirendi pontra a Kunépszolg Kft. és a Kiskunvíz Kft. mérlegbeszámolójára.
Kezdjük a Kunépszolg Kft-vel. Az Ügyrendi Bizottság, Elnök Kisasszonyát kérem, erről
tegyen javaslatot.
Dr. Galambos Eszter
Tisztelt Képviselő-testület. Kettő darab határozati javaslatunk van. Az egyik a beszámoló
elfogadásával kapcsolatos, a másik a Kft. Ügyvezetőjének a prémium kitűzésével kapcsolatos
határozat meghozatala. Először a beszámolót tennénk fel, ehhez megkaptuk a könyvvizsgálói
jelentést illetve a Felügyelő Bizottság azt áttekintette, és elfogadásra ajánlja. Az 1. napirendi
pontban a kivastagított rész, arról kell szavaznunk.
Röviden, a Bizottság ajánlása:
„A Bizottság egyhangú szavazással a Kunépszolg Kft. 2012. évi mérlegbeszámolóját
60.232.000.- Ft mérlegfőösszeggel, és a 32.000.- Ft mérleg szerinti eredménnyel a
Taggyűlésnek elfogadásra javasolja.”
Először erről kellene szavaznunk.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel, ezzel kapcsolatban van-e? Nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot,
kérem, kézfeltartással jelezni szíveskedjék.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
158/2013. (.V.27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a KUNÉPSZOLG
Kft. alapítója, a társaság 2012. évi mérlegbeszámolóját 60.232.000.-Ft mérlegfőösszeggel, és
32.000.- Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Dr. Galambos Eszter
A következő, az itt helyben kiosztott jegyzőkönyvben szerepel. Tisztelt Képviselő társak
részletesen láthatják a meghatározott prémiumkiírást, ami 2012. évre vonatkozott. A
Felügyelő Bizottság azt állapította meg, hogy a Kunépszolg Kft. Vezetője, ezek közül a
feladatok közül, egy kivételével, a többit teljesítette, így a prémiumkitűzés alapján a 2012. évi
jövedelme 30 %-ból (1.710.000.-Ft) 80 % (1.368.000.-Ft) kifizetését javasolja. Itt ezen a
ponton azonban úgy tudom, hogy Ügyvezető Úrnak lenne hozzászólása. A Bizottság javaslata
ez a 80 %.
Bukri Sándor
Köszönöm szépen. Szeretném azt mondani, hogy mint minden évben a Kunépszolg Kft.
Ügyvezetőjének prémiumkiírása, abban az évben elvégzett feladatokkal kapcsolatos. Ez most
is így volt. Többek között olyan feltétel volt, hogy az pénzügyileg sikeres legyen, tehát
eredményes legyen a Kunépszolg Kft. működése. A továbbiakban voltak teljesítéshez kötött
kiírások, amik egy kivételével teljesültek. Ez az jelenti, hogy gyakorlatilag a Kunépszolg Kft.
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Ügyvezetője a tavaly kiírt feltételeket 80 %-ban teljesítette. Én az átmeneti nehézségek miatt
azt kérem, hogy a prémium 25 %-át szeretném csak, hogy ha megszavazná a Testület. Azt a
pontját, ami az ivóvízminőség-javításhoz kapcsolódik, miszerint olyan munkát végzett a
Kunépszolg Kft. és remélhetőleg én magam is hozzájárultam, hogy ha ezt az 500.000.- Ft-ot
megszavazná a Testület, a többiről pedig szeretnék lemondani és a Kunépszolg Kft-nél
hagyni.
Dr. Répás József
Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy ez egy nemes gesztus és felajánlás. Az tény, hogy
a Kunépszolg Kft. gazdasági, pénzügyi stabilitása tekintetében a 2013. esztendő az egy
mérföldkő lesz, hiszen mondhatom, hogy egy teljesen új céget kell újjáépíteni, felépíteni.
Most ezzel kapcsolatban elég sokat dolgozik. Igazgató Úr, és az elmúlt néhány hónapban,
valóban igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a második félévre ez a hosszú
távú pénzstabilitás realitás legyen, ne csak elvi szinten, hanem a gyakorlatban is. Bízom
benne, ha ez meg fog tudni valósulni, ez év őszén, akkor az ilyen típusú elismerések
vonatkozásában már másképpen fognak tudni dönteni. Ezt most én tudomásul veszem és ezt a
módosítási javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé, hogy ezt fogadja el. Kérdés,
észrevétel van-e? Nincs, aki ezt a módosítási javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezni szíveskedjen.
6 fő igen szavazat, 1 tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
159/2013. (V.27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, a KUNÉPSZOLG Kft.
ügyvezetőjének Bukri Sándornak a 2012. évi prémiumkiírás alapján, a 2012. évi jövedelme 30
%-ból (1.710.000.- Ft-ból), a Felügyelő Bizottság által javasolt 1.368.000.- Ft helyett - saját
kérésére - 500.000.- Ft kifizetését rendeli el.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Rátérnénk a Kiskunvíz Kft. beszámolójának elfogadására. Dr. Fábián Miklós alpolgármester
úr a Felügyelő Bizottság Elnöke, javasolják elfogadni a beszámolót. Ezzel kapcsolatban
kérdés, észrevétel van-e? Mindenki tudja, átmeneti időszakra létrehozott cégről van szó,
tudtuk, hogy nem egy hosszútávon működő cég. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a
beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
160/2013.(V.27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a KISKUNVÍZ Kft.
alapítója, a társaság 2012. évi mérlegbeszámolóját 44.964.000.- Ft mérlegfőösszeggel, és a
9.354.000.- Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester
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10. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a Bizottságok Jegyzőkönyveire. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság Elnökét kérem
meg, hogy ismertesse a határozati javaslatokat.
Gerecz Attila
Köszönöm szépen a szót. Nem is tudom, hogy ez alatt a ciklus alatt történt-e ilyen, hogy nincs
határozati javaslat. Ha viszont nálam van a szó, egy másodpercre, ha megengedi,
Polgármester Úr, egy gondolatot szeretnék elmondani. Az ülés elején történt egy kis
ütésváltás az óvoda ügyében. Részt vettem szombaton egész nap, az óvoda rendezvényén, és
vasárnap is, többé-kevésbé, egész nap, a Művelődési Ház rendezvényén. Szeretnék köszönetet
mondani az óvoda dolgozóinak, óvónőknek, dadusoknak és a TICS dolgozóinak. Csodálatos
rendezvény volt, külön köszönet illeti a Ráckevei Tűzoltóságot és Tóth Imre Urat, aki a
repülőgép modelljeivel hozzájárult ehhez a sikerhez. Ugyan így köszönöm szépen a
Művelődési Ház valamennyi dolgozójának a vasárnapi gyermeknapot. Nagyon jól éreztük
magunkat, köszönöm szépen.
Dr. Répás József
Köszönöm szépen. A Jogi és Ügyrendi Bizottság, Elnök Kisasszonynak átadom a szót.
Dr. Galambos Eszter
Én azt gondolom, hogy önálló napirendként szerepelt az összes, általunk tárgyalt pont. Külön
nem szeretném a hangommal szórakoztatni a Tisztelt Képviselő társakat.
Dr. Répás József
Köszönöm szépen. Az Oktatási Bizottság most nem ült.
Dr. Szabó Attila
Elnézést, csak kérdezném: a pályázat?
Soós Zsoltné
„Egyebek”-ben.
Dr. Répás József
Egészségügyi és Szociális Bizottság, parancsoljon.
Petőné Horváth Éva
Nekünk nincs határozati javaslatunk, ha jól gondolom, de szeretnék azért, néhány dolgot
elmondani. Ez volt az az ülésünk, amikor az óvodai, az iskolai és mindenféle táborok
elindultak. Az egyetlen támogatási lehetőség az Önkormányzat, azok a gyerekek, akiknek a
szülei esetleg nem tudják fedezni a kirándulás költségeiket, mi segítettünk abban, hogy
mindenki el tudjon menni arra a kirándulásra, amelyikre szeretne. Szeretném azt is tudatni,
hogy a „Határtalanul pályázat” keretén belül ezt is támogatta a Bizottság. Most van kint 30
gyerek Krasznán, akik az idén is kijutottak és a következő turnus szintén Krasznára indul,
jövő hét vasárnap. Szeretném még azt is hangsúlyozni, hogy az Erzsébet tábor, amire lehet
pályázni, nem iskoláknak, hanem gyermekjóléti szolgálatoknak, például a Timiék részéről
készült egy pályázat, és az ehhez szükséges önköltséget is a Bizottsági segélykeretből
biztosította a táborozó gyerekeknek és a kísérő pedagógusoknak.
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Dr. Répás József
Köszönöm szépen. Akkor áttérünk az „Egyebek” napirendi pontra. Szabó doktor Úr által
megfogalmazott „EGY HAJÓBAN EVEZÜNK” című vetélkedő. Gyorsan átfutva, ez arról
szól, hogy egy történelmi verseny színhelye lenne az Emese Park. A Lacházi gyerekek
bejutottak a döntőbe, ha jól értelmezem. Megkérjük doktor Urat, hogy röviden vázolja, fel a
Képviselő-testületnek, miről lenne szó.
Dr. Szabó Attila
Jelentkezni lehetett a területen működő iskolák részéről. Öt iskola jelentkezett, nem tudom
melyik az a másik négy, de a fényképekből látszik, hogy a mi csapatunk, hogy áll össze. Úgy
tudom, hogy a bemutatkozó anyagot is elkészítették. Most, ami számunkra kötelezettség, a
település címeres zászlajának, zászlórúddal együtt a döntő helyszínén történő rendelkezésre
bocsájtása. Nem is tudom, hogy van-e nekünk ilyen címeres zászlónk illetve zászlórudunk.
Dr. Répás József
Színes zászlónk van a Művelődési Háznál, kölcsönadják.
Dr. Szabó Attila
Akkor azt elkérhetjük?
Dr. Répás József
Persze. Ágnes Asszonnyal meg kell beszélni.
Dr. Szabó Attila
Jó. A másik az utaztatás. Én vállaltam, szabadságot vettem ki, gyerekeket elviszek szívesen,
de ha a többieket nem tudjuk, arra kérnék szépen támogatást. A nevezési díj 100.000.- Ft, azt
szeretném megkérdezni, hogy ez rendelkezésre áll-e a településnek?
Dr. Répás József
Ez nagyon szép és nemes dolog. Az iskola jelentkezett erre a versenyre úgy tudom. A
Munkácsy úti iskola. Amikor az iskola jelentkezett, akkor gondolom, a költségvetésében a
pénzt erre be is tervezte. Tisztában voltak vele, gondolom, hogy ennek költsége is van. Nagy
Zsuzsanna a Tankerület Igazgató Asszony tud-e erről, hogy itt, milyen kiadás lenne, és hogy
ilyen versenyen Lacháza is ott van. Igazán ezt nem értem, hogy most akkor az iskolából
szerepelnek a gyerekek, akkor az iskolának kellene az összeget hozzá prezentálni. Az
Igazgató Asszonnyal beszéltetek erről?
Dr. Szabó Attila
Mi úgy gondoltuk, hogy összefog gyűlni egy jótékonysági rendezvényen. Sajnos nem gyűlt
össze, én vállaltam az összegnek a kifizetését. Azt szeretném kérdezni, hogy az
Önkormányzat ehhez, hozzá tud járulni vagy nem?
Dr. Répás József
Jelen pillanatban nincs sok pénzünk. Tudjátok jól, hogy rengeteg egyesületet,
sportegyesületet, civilegyesületet is támogatunk. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben az
elsőbbséget élvez. Ilyen formában nincs a költségvetésnek olyan fejezete, olyan pontja,
amelyben a 100.000.- Ft-ot most be tudjuk fizetni. Igazából az alap mondatot nem értem:
hogy ha az iskola jelentkezik, akkor nem gondoltak arra, hogy ennek költsége is van? Éva
tudsz te erről valamit?
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Petőné Horváth Éva
Én úgy tudom, nem az iskola jelentkezett, hanem a Foki Vilmos és Dr. Szabó Attila keresték
meg Basa Lászlónét.
Dr. Szabó Attila
Minket kerestek meg a rendezvényszervezők.
Dr. Répás József
Tehát nem iskolai verseny?
Petőné Horváth Éva
Szerintem az iskola erre nem nevezett be. Nem tudom, nem akarok senkinek a háta mögött
beszélni. Biztos tud róla, én nem voltam ebbe beavatva, milyen módon történt és hogyan.
Inkább nem mondok semmit.
Tóth Imre
Írásban szerepelt a nevezési díj, amikor elindult az egész?
Dr. Szabó Attila
Igen, szerepelt. Az Önkormányzat részére egy bemutató film fog készülni. Ha valakinek van
ideje, kedve, itt vannak a linkek, amin meg lehet nézni, hogy milyen jellegű. Ez egy 1 perces
bemutatkozó film, a települést is reklámozza. Foki Vilmos viszi fel a sárkányhajót és elkéri a
ráckeveiektől is. Ez is jó reklám a településnek. Ő rendezi, és délelőtt egy ilyen hajóval
történő ügyességi vetélkedő is lesz.
Dr. Répás József
Nekem csak azért furcsa, nem is az összeg, mert nem olyan nagyságrendű, de most nincs erre
se 5.000.-, se 10.000.- Ft-unk betervezve. Annyira meglepetésszerűen ért minket, hogy akik
szervezték, úgy kalkulálták, hogy össze fog jönni a 100.000.- Ft?
Dr. Szabó Attila
Igen. A Majálison, hogy esetleg össze fog jönni. Nem tudom, forrásként meg lehet jelölni
valamit, Gizike?
Pénzes Andrásné
Most megint odakanyarodunk, hogy ezt támogatásként tudjuk adni. Támogatás közpénzből
meghatározott rendelet és törvény alapján pályázati kiírásra történhet csak.
Dr. Szabó Attila
Jó, hát akkor, ha nem, köszönjük szépen.
Dr. Répás József
Alpolgármester Úr, tessék parancsolni.
Tóth Imre
Kint voltam a Majálison. Valóban volt ott gyűjtés, de ott elhangzott olyan is, csak megjegyzés
képpen, hogy a történelmi verseny nevezési díjára. A történelmi verseny pedig egy héttel
előtte megvolt. A Lacházi gyerekek ingyenesen nevezhettek rá.
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Dr. Szabó Attila
Nem erre a versenyre gondoltam.
Tóth Imre
Bocsánat. Történelmi verseny hangzott el, szó szerint, Doktor úr.
Dr. Szabó Attila
Rosszul mondták.
Tóth Imre
Itt nincs ilyen, hogy rosszul mondták. Azt gondolom, hogy ebben a kérdésben is vannak
eljárási rendek, és azt mindenkinek be kell tartani. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom és
pozitívnak tartanám, ha valóban lehetőség lenne rá. De az nem megoldás, ha eltelt három hét
vagy négy és akkor derül ki, és két nap alatt oldjuk meg. Az Eszter és én voltunk az egyik
támogatója a díjaknak a történelmi versenyen. Az hangzott el, hogy a Lacházi gyerekeknek a
nevezési díjára. Mióta megy a verseny, 15 éve, a Lacházi gyerekek egyszer sem fizettek
nevezési díjat. Ebben a kérdésben rendet kéne tenni. Teljesen igaz, tényleg nagyon nehéz a
helyzet és továbbjutottak a gyerekek és nekünk pozitív lenne a településnek. A másik oldal:
lesz egy olyan Önkormányzat, aki nem akarja oda adni a 100.000.- Ft-ot. Megint nem tudunk
kijönni pozitívan ebből a dologból azért, mert az előkészítés rendkívül csapnivalóan történt.
Köszönöm szépen.
Dr. Répás József
Hát igen. Nem egyszerű a helyzet. Támogatási forrást kellene megjelölni. Jelen pillanatban
nincs erre lehetőség. Ha a Képviselő-testület úgy gondolja, összeadjuk erre a pénzt.
Petőné Horváth Éva
De a zászlóról szavazunk, vagy nem kell?
Dr. Répás József
Elkérjük a Művelődési Háztól.
Dr. Fábián Miklós
Elnézést kérek. Mennyi pénz gyűlt össze, és mennyivel kellene kiegészíteni?
Dr. Szabó Attila
Pár ezer forint jött össze.
Dr. Szabó Attila
Akkor az Önkormányzat aláírja a szerződést vagy nem?
Tóth Imre
Megvan a pénz? Nézzük meg, össze tudjuk-e dobni.
Dr. Szabó Attila
Azt szeretném kérni, hogy a Polgármester Úr írja alá, én garanciát vállalok.
Tóth Imre
Doktor Úr, ezt vegye át, ami itt van.
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Dr. Szabó Attila
Nagyon rendes tőletek, a többit én fizetem.
Dr. Répás József
Mi is akkor adunk fejenként 10.000.- Ft-ot. Itt van 40.000.- Ft.
Dr. Szabó Attila
A többit kipótolom.
Dr. Szabó Attila
Gizike kitalálja, hogy az Önkormányzat ezt a pénzt bevételezi.
Dr. Galambos Eszter
Attila, ne bonyolítsuk tovább, megbízunk benned. Utald tovább, és kész.
Dr. Répás József
Lépjünk ezen túl.
Dr. Szabó Attila
Elnézést, akkor összeírom. Mennyit adtál Miklós?
Dr. Fábián Miklós
10.000.- Ft-ot, Polgármester úr is ennyit.
Dr. Vancsura Tamás
Többiek is fizettek, csak nem készültünk fel ilyen váratlan kiadásra.
Dr. Szabó Attila
Galambos Eszter 10.000.-, Vancsura Tamás 10.000.- Tóth Imre 10.000.Dr. Répás József
Kérek mindenkit, tekintettel arra, hogy elfogadta mindenki a támogatási rendről szóló helyi
rendeletet, nagyon szigorú szabályokat ír elő, tehát bármi ilyen van, időben szóljon.
Dr. Szabó Attila
A Bizottság jegyzőkönyvében ez benne van, két hónapja tárgyaltuk.
Soós Zsoltné
Együttműködési Megállapodást mi nem láttunk, tulajdonképpen a 100.000.- Ft-ról nem volt
szó. Azt szeretném kérni, hogy időnként ne érjen bennünket az a vád, hogy nincsenek
megfelelő anyagok a Képviselő-testület előtt. Ez a döntés, akár Együttműködési
Megállapodásról, akár 100.000.- Ft-ról van szó, ha valami előkészítetlen, akkor ez az.
Gyakorlatilag a Képviselő-testület kész helyzet elé volt állítva, nyilván nem szeretné a
gyerekeket abba a helyzetbe hozni, hogy ezt a nevezési díjat nem szedi össze. Ezt azért
mondom el, mert elég rugalmasan kezeltük ezt az Együttműködési Megállapodást. Nem ez az
első, és más esetben is kérem ezt a megértést.
Dr. Szabó Attila
Ha azt mondom most, hogy ezt az Együttműködési Megállapodást most pénteken kaptam, emailben, akkor mit tetszik szólni?
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Soós Zsoltné
Akkor is előkészítetlen, mert a bizottságok nem látták.
Tóth Imre
És főleg, aminek anyagi vonzata van!
Dr. Répás József
Jó, akkor ezt a napirendi pontot lezártuk.
Dr. Szabó Attila
Elnézést, akkor aláírja, Polgármester úr?
Dr. Galambos Eszter
Talán Képviselő-testületi felhatalmazás kellene.
Dr. Répás József
Aki elfogadja, hogy írjuk ezt alá és támogatja, az jelezni szíveskedjék.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
Dr. Répás József
Köszönöm, aláírjuk és beküldjük.
161/2013. (V.27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Együttműködési
Megállapodást köt az „Egy hajóban evezünk” című vetélkedővel kapcsolatosan az Őskultúra
Alapítvány (székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 19., központ 2315 Szigethalom,
Rákóczi utca 52., képviseli: Magyar Attila kuratóriumi elnök), a Szigetszentmiklós és Térsége
Turisztikai Egyesület (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Tököli utca 19. I. em. 3., képviseli:
Lázár Gergő elnök), a „Szigetszentmiklós és Térsége” Turisztikai Desztináció Menedzsment
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19.,
képviseli: Szontágh Ferenc József ügyvezető) szervezetekkel. A megállapodás a határozat
mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Rátérünk a másik helyszíni kiosztásra, Mózes Zsolt úr kérelmére. Hogy egyszerűbb legyen a
tájékoztatás, egy kis térképvázlat van a kérelem mögött. Annak a bal alsó sarkában 02/190
hrsz-ú telek, mindenki látja. Ez az Önkormányzati tulajdonú területrész, amely környezetében
Mózes Úr felvásárolta a területeket. Aki ismeri ezt a környéket, azt a részt: nagyon gazos,
elhanyagolt, ahová előszeretettel lerakják a szemetet is. Másfél vagy két éve a Kunépszolg
Kft. csinált egy takarítási programot. Pályáztunk, illegálisan lerakott hulladék lerakó
felszámolására, az meg is történt, részben, de sajnos az a terület továbbra is félig-meddig
gazdátlan, és lerakják a szemetet. Mózes úr azt vállalta, hogy a saját területe védelme
érdekében is, ezt az Önkormányzati területet karbantartaná, művelné, gyommennyesítené
folyamatosan ingyen és bérmentve. Ehhez kéri az Önkormányzat hozzájárulását. Előbb-utóbb
hulladéklerakóvá fog válni a terület. Téríti a beruházást, a sarokban egy átemelő, a 27-es
akna, nem 4-es akna van elhelyezve, de ettől függetlenül a területek egy sarok részét fogja
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érinteni, ami el van kerítve. A többi része, gazos terület. Én azt javaslom, ezt támogassuk és
fogadjuk el, hogy ő karban tartja. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki támogatja, kérem,
kézfeltartással jelezze.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
162/2013. (V.27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást
ad Mózes Zsolt 2340 Kiskunlacháza, Móricz Zsigmond u. 53. szám alatti lakos részére, hogy
az önkormányzati tulajdonban lévő 02/190 hrsz.-ú ingatlant, saját költségén kitakarítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Tóth Imre Alpolgármester úr, kért még szót.
Tóth Imre
Igen, „Egyebek”-ben. Múltkor is, és más fórumokon is felmerült már, hogy kevés
tájékoztatást kaptak a képviselő-testület tagjai a csatornával kapcsolatban. Csak szeretném
mondani, hogy május 23-án volt egy koordinációs értekezlet a FIDIC mérnöknek az
irodájában, ahol a kivitelező részéről is, mind a három, tehát aki a tisztítótelepet fogja építeni
vagy tervezni, az is részt vett, Generál kivitelező, valamint Gulyás Úrral ketten voltunk ott.
Folyamatban vannak és egyeztettünk, hogy milyen dokumentációk vannak még azzal
kapcsolatban, hogy a munkálatok elkezdődjenek. Milyen bejelentési kötelezettsége van a
megrendelőnek vagy beruházónak, ami ugye az Önkormányzat, azért, hogy elkezdődhessenek
a munkák. Ezek megtörténtek. A következő megbeszélés kettő hét múlva lesz, körülbelül, a
projektindító időpontjában. Lesz egy projektindító június 5-én 10 órakor, lesz a Művelődési
Központ Kamaratermében egy sajtótájékoztató is. Valamint lesz egy lakossági fórum, az
pedig június 10-én hétfőn, este 6 órakor a Nagyteremben.
Dr. Répás József
A kivitelező képviselői, a projektvezető, én és alpolgármester úr tájékoztatjuk a lakosságot, a
beruházás kezdetéről, irányairól, célokról, teljes lakossági tájékoztatás lesz. A lakosság
megismeri a Generál kivitelezőket, hol lesznek azok a pontok felállítva, ahol bármilyen
észrevételt, kérdést meg lehet fogalmazni, le lehet adni. Teljes körűen, hogy a lakosság
értesüljön arról, szemben a korábbi gyakorlattal, hogy ki csinálja, hogy csinálja, tehát egy
teljesen nyílt, áttekinthető beruházást szeretnénk.
Tóth Imre
Azt kérném, mindenki tegye meg az ismerősei körében ezt a propagálást, a lakossági fórumon
vegyenek részt. Nem azért, hogy ki mennyit fog fizetni, hanem, hogy fog ez az egész rendszer
működni utána majd, ha őt érinti, akkor nekünk kivel kell felvenni a kapcsolatot. Azt is kértük
a kivitelezőtől. hogy a kivitelezés megkezdésekor, vagy előtte legalább egy héttel, minden
ingatlan tulajdonost tájékoztasson arról, hogy abban a problémában, ha valami történik és
elkezdődik a kivitelezés az utcában, kihez fordulhatnak, ha van valakinek jelzése, problémája,
ki lesz az illetékes azon a területen, hogy ez a kommunikáció minél problémamentesen
történjen. Reméljük, hogy az első kezdeti nehézségek után minél gyorsabban fogunk előre
haladni. Köszönöm szépen, csak ennyit szerettem volna mondani.
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Dr. Fábián Miklós
Köszönöm szépen. Kicsit oldalirányú lenne, amit mondani szeretnék vagy ismertetni veletek.
A Rendőrségen részt vettem a Polgármester úr helyett, egy megyei és környékbeli
tájékoztatóval kapcsolatban. Csak a lényegét mondanám el. A nyár folyamán, a Makádi
gátrendszer, tehát a Nagy Duna és Kis Duna szakaszon alkalmas mennyiségű, mintegy 68.000
m3-i töltésfelújítás megerősítés lenne. Ennek a várható gépkocsi forgalma, nagyban érinti
Kiskunlacháza közlekedését, mert a zöme a sódernak, az Bugyi felől, tehát a Rákóczi úton, az
51-es úton és a Ráckevei úton keresztül bonyolódik le. Itt azért rögtön elgondolkodom, hozzá
is szóltam egyébként, hogy mennyire félnek a ráckeveiek is, most csinálták meg a belvárosi
részt, a közlekedés eléggé zavaros a Hídnál, aki járt arra, mindenki érzékelte, hogy mi lesz
ezzel a tömeggel. Nekem az jutott eszembe, hogy azt szerettük volna mi, amennyiben mód
lenne rá, ha a Kiskunlacházi 51-es út lenne az első, 2014-ben az útfelújításkor. Képzeljék el,
hogy ez a tömeg itt fog közlekedni akkor, amikor nálunk szintén a beruházás megy. Állami
beruházás az árvízvédelmi vízügyi beruházás, tehát számolnunk kell, egy hihetetlenül
megnövekedett forgalommal. Köszönöm szépen.
Petőné Horváth Éva
Elnézést, nem voltam az elején, én is szerettem volna jelezni, hogy az „Egyebek”-ben
szeretnék hozzászólni. Amit a Gizike mondott, hogy próbálunk javítani ezen az egészségügyi
területet érintő költségvetési tételeken, ésszerűsítéseket illetve olyan dolgokat javasolni, amik
szerintünk picit gazdaságosabbá tennék ezeknek a tevékenységeknek a működését. Azt
szeretném kérni a Jegyző asszonytól, hogy ha ezek a kampánymunkák lezajlanak, mert úgy
látom az elkövetkezendő időszak elég sűrű lesz, ha meg tudna egy olyan időpontot határozni,
ahol mindenki rá érne, és összehívnánk egy zártkörű megbeszélést azzal kapcsolatban, én
addigra elkészítem az anyagokat, minden Képviselő társamnak el fogom juttatni, dugjuk össze
a fejünket és próbáljunk meg ezen javítani.
Soós Zsoltné
Képviselő-testület jelenléte is szükséges?
Petőné Horváth Éva
Igen. Képviselő-testület, Jegyző Asszony illetve Gizike jelenléte lenne, szerintem fontos, ezen
a megbeszélésen. Nagyon szépen köszönöm.
Dr. Répás József
Köszönöm szépen. Másnak van-e észrevétele? Ha nincs, megköszönöm az aktív
közreműködést, a testületi ülést lezárom.
A testületi ülés vége: 16.15h.
K.m.f.
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