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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2366 Kakucs, Fő utca 20. sz.

JEGYZŐKÖNY
amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 22-én
(csütörtökön) 17 órai kezdettel - a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében
- megtartott nyilvános testületi üléséről.
Jelen vannak az ülés kezdetén a 7 tagú képviselő-testületből:
Szalay István
Balogh János
Dr. Kendéné Toma Mária
Oláh József
Prohászka Csaba

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

továbbá:
Farkasné Szabó Mária
Kovács Kálmán
Zsifu-Zsók Árpád

aljegyző
bizottsági tag
helyi lakos

Szalay István polgármester:
Tisztelettel köszöntök mindenkit.
Megállapítom, hogy a 7 tagú képviselő-testületből 5 képviselő jelen van, a Testület
határozatképes.
Marton Ilona képviselő asszony jelezte, hogy néhány perc múlva érkezik, míg Tóth Istvánné
képviselő asszony jelezte, hogy más, hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az
ülésen.
Kérem a képviselőket, hogy fogadják el a meghirdetett napirendi pontot.
A képviselők a napirendi pontokkal egyhangúan egyetértettek.
A Testület döntésének megfelelően a napirendi pontok a következők:
1. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet felülvizsgálata
2. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálata
3. Döntés 2011. évi pénzmaradvány rendezéséről
4. Döntés a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai 2013. évi működéséről
5. Egyebek …
Zárt ülés keretében:
A jegyzői állásra kiírt pályázatok elbírálása
A napirendek előterjesztője:

Szalay István polgármester
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Szalay István polgármester:
A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Szabó Mária aljegyzőt, hitelesítésére pedig Dr. Kendéné
Toma Mária képviselő asszonyt és Prohászka Csaba képviselő urat javaslom.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyvezető, valamint a hitelesítők
személyét.
1. Napirendi pont: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet felülvizsgálata
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést az 1. számú melléklet tartalmazza.
Szalay István polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy a rendelettervezettel kapcsolatban tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat.
A képviselők részéről arra való tekintettel, hogy 1999. óta, vagyis 13 éve változatlanul
3.000,-Ft/év a kommunális adó „normál” mértéke, felmerült az adóemelés gondolata.
Hosszasan tárgyalták a témát, s arra a megállapításra jutottak, hogy – a lakosság egyre
csökkenő teherbíró-képességére tekintettel – olyan mértékben úgysem tudnák
megemelni az adót, amennyi az Önkormányzat költségvetését pozitív irányban jelentős
mértékben – megváltoztatná, ezért elvetették az adóemelés gondolatát. Megbeszélték,
hogy jövőre – látva az új önkormányzati rendszer finanszírozásának feltételeit –
visszatérnek az adóemelés lehetőségére.
A tárgyban egyéb észrevétel, kérdés nem hangzott el.
A napirend tárgyalása közben megérkezett Marton Ilona képviselő asszony.
Szalay István, polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy a megküldött előterjesztés és rendeletalkotási javaslat alapján a
témában hozzák meg döntésüket.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett - az
alábbi rendeletet alkotta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
A magánszemélyek kommunális adójáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Önkormányzat saját bevételei
forrásának kiegészítésére kommunális adót vezet be.
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Adótárgyak
2. § Az adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén:
a) az építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,
b) az építési tilalommal nem terhelt telek,
c) a nem magánszemély tulajdonában álló, lakásbérleti szerződéssel kiadott lakás.
Az adó alanya
3. § Kommunális adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.)
12. §-ában, a 18. §-ában, valamint a 24. §-ában meghatározott magánszemély.
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
4. § Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 14. §-ában, a 20. §-ában,
illetőleg a 25. §-ában foglaltak az irányadók.
Az adó mértéke
5. § (1) Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 3.000 Ft/év, a nem
lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetében 12.000 Ft/év.
Az egy ingatlanon található esetlegesen összeépült épületek, épületrészek (lakás, üzlet,
műhely stb.) az adózás szempontjából önálló adótárgyaknak minősülnek és külön-külön kell
utánuk adózni.
Az adó bevallása, az adóelőleg megállapítása, az adó megfizetése
6. § (1) Az adó bevallására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) 32. § (2) - (3) bekezdéseiben, a 33. §-ában, az adóelőleg megállapítása és
az adóelőleg megfizetésére az Art. 2. számú mellékletének II. részében foglaltak az
irányadók.
(2) Az adózó az adókötelezettségében történt változásról (keletkezés, megszűnés) a változást
követő 15 napon belül köteles adóbevallást tenni.
(3) Az adózó adófizetési kötelezettségét minden év március 15-éig és szeptember 15-éig
teljesítheti késedelmi pótlékmentesen.
Adómentességek
7. § Tárgyi mentesek az adófizetési kötelezettség alól az alábbi adótárgyak:
a) a garázs,
b) a gépjárműtároló,
c) a nem vállalkozási célú mezőgazdasági épület, istálló, ól,
d) a használaton kívül álló (telephelyi és egyéb működési engedéllyel nem rendelkező) üzlet,
műhely, üzemcsarnok, raktár, üvegház.
8. § Alanyi mentességet élvez:
a) az adóévet megelőző évben a 70. életévét betöltött egyedülálló, amennyiben Ő az ingatlan
tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos használója,
b) az adóévet megelőző évben a 70. életévét betöltött házaspár, amennyiben Ők az ingatlan
tulajdonosai, haszonélvezői és egyedüli, kizárólagos használói, és a háztartásukban az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg a tárgyévi minimálbér összegét.
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Egyéb rendelkezések
9. § Az értelmező rendelkezéseket a Htv. 52. §-a és az Art. 178. §-a tartalmazza.
Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba, s egyidejűleg hatályát veszti
a 19/1999. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.
(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az Art. vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
(3) E rendelet a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A rendelet kifüggesztéséért a jegyző a felelős.
(4) Ezen rendelet a mellékleteivel együtt bárki számára megtekinthető a Polgármesteri
Hivatalban ügyfélfogadási időben és a www.kakucs.hu weboldalon.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

2. Napirendi pont: A helyi iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálata
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést az 1. számú melléklet tartalmazza.
Szalay István polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy ezzel a rendelettervezettel kapcsolatban is tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat.
A képviselők részéről tárgyban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Szalay István, polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy a megküldött előterjesztés és rendeletalkotási javaslat alapján a
témában hozzák meg döntésüket.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi
rendeletet alkotta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
A helyi iparűzési adóról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
Általános rendelkezések
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1. § (1) Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Önkormányzat saját bevételei
forrásának kiegészítésére helyi iparűzési adót vezet be.
Adókötelezettség
2. § (1) Iparűzési adó köteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes
jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési adó tevékenység).
(2) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetve
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
Az adó alanya
3. § Iparűzési adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 35.
§ (2) bekezdésében meghatározott vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó).
Iparűzési tevékenység
4. § Az iparűzési tevékenység meghatározásáról a Htv. 37. §-a rendelkezik.
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
5. § Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 38. §-ában foglaltak az
irányadók.
Az adó alapja
6. § (1) Az iparűzési tevékenység esetén az adó alapjának meghatározására a Htv. 39. §-ában,
a 39/A/. §-ában és a 39/B. §-ában foglaltak az irányadók.
Az adó mértéke
7. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a
meghatározott adóalap 2%-ának megfelelő összeg.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári
naponként 5000 Ft.
(3) Az adó mértékére a Htv. 40. §-ában foglaltak az irányadók.
Az adó bevallása, az adóelőleg megállapítása, az adó megfizetése
8. § (1) Az adó bevallására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) 32. § (1) – (2) bekezdéseiben, a 33. §-ában, az adóelőleg megállapítása és
az adóelőleg megfizetésére a Htv. 41. §-a és a 42. § (1) – (3) bekezdéseiben, valamint az Art.
2. számú mellékletének II. részében foglaltak az irányadók.
Adómentességek
9. § Adómentesség illeti meg a Htv. 3. § (2) - (5) bekezdéseiben megjelölt szervezeteket,
melyek ezen bekezdésekben foglalt feltételek meglétéről írásban kötelesek nyilatkozni az
adóhatóságnak az 1. mellékletben található minta alapján.
A méltányossági jogkör gyakorlása
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10. § (1) A méltányossági kérelmeket első fokon az önkormányzat I. fokú adóhatósága, a
jegyző bírálja el.
(2) A jegyző a magánszemély kérelme alapján az Őt terhelő adó-, bírság- vagy pótléktartozást
mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli
hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.
(3) A jegyző a nem magánszemély pótlék- és bírságtartozását kivételes méltányosságból
különösen akkor mérsékelheti, ha annak megfizetése a jogi személy vagy egyéb szervezet
gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.
Egyéb rendelkezések
11. § (1) Az értelmező rendelkezéseket a Htv. 52. §-a és az Art. 178. §-a tartalmazza.
(2) A helyi iparűzési adó alapjának megosztását a Htv. 39. §-ához kapcsolódóan a törvény
függeléke tartalmazza.
Záró rendelkezések
12. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba, s egyidejűleg hatályát veszti
az 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelet.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az Art. vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
(3) E rendelet a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A rendelet kifüggesztéséért a jegyző a felelős.
(4) Ezen rendelet a mellékleteivel együtt bárki számára megtekinthető a Polgármesteri
Hivatalban ügyfélfogadási időben és a www.kakucs.hu weboldalon.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a helyi iparűzési adóról szóló
21/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
1. melléklete
NYILATKOZAT ADÓMENTESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
A Kakucs községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenységgel
kapcsolatban kijelentjük, hogy a
......................................................................................... (elnevezésű)
......................................................................................... (székhelyű)
szervezetünknek az adóévet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből
származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem
keletkezett.
.........................................................., 20....... év .......................................hó .....nap.
................................................................
cégszerű aláírás
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3. Napirendi pont: Döntés 2011. évi pénzmaradvány rendezéséről
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 2. számú melléklet tartalmazza.
Szalay István polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy a megküldött előterjesztéssel kapcsolatban tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat.
A képviselők részéről tárgyban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Szalay István, polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztés és határozati javaslat alapján a tárgyban hozzák
meg döntésüket.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi
határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
147/2012. (XI. 22.) Határozata:
Pénzmaradvány átcsoportosításáról az Önkormányzattól a Német Nemzetiségi
Önkormányzathoz
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Önkormányzat
költségvetéséből a Kakucsi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésébe áttételre
kerüljön a Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe betervezett, azonban fel nem
használt, s azáltal pénzmaradványként az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő
586.000,-Ft.
Határidő: azonnal
Felelős: Szalay István polgármester
4. Napirendi pont: Döntés a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai 2013. évi
működéséről
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza.
Szalay István polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy a megküldött előterjesztéssel kapcsolatban tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat.
Két választásunk van, az egyik, hogy továbbra is társulásban láttatjuk el a szociális és
gyermekjóléti szolgálatot, a másik, hogy mi magunk önállóan – már ha bírjuk anyagilag.
Ha társulásban láttatjuk el, akkor is közel évi 5 millió forintba fog kerülni, viszont, ha nekünk
kellene önállóan, akkor jóval többe kerülne.
Emiatt - véleményem szerint - egyelőre maradjunk a társulással közös fenntartásban, s a
későbbiekben meglátjuk, hogy hogyan engedi meg anyagi helyzetünk a szolgálat fenntartását.
A képviselők egyetértettek a polgármester úr javaslatával.
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Szalay István, polgármester:
Felteszem szavazásra az első határozati javaslatot.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi
határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
148/2012. (XI. 22.) Határozata:
A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások társulásban történő ellátásáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzat 2013.
január 1-jétől továbbra is társulásban láttatja el a szociális és gyermekjóléti
alapszolgáltatásokat.
Határidő: 2013. január 01.
Felelős: Szalay István polgármester

5. Napirendi pont: Egyebek …
Szalay István polgármester:
Megkérdezem a jelenlévőket, hogy „egyebekben” van-e kérdésük, észrevételük?
Zsifu-Zsók Árpád helyi lakos:
Tavaly a KAOKE készítette el a falu karácsonyfáját. Az idén az egyesület – a nehéz
gazdasági helyzetre való tekintettel – ezt nem tudja bevállalni.
Jó lenne, ha a KAFIK elvállalná az idén a karácsonyfa feldíszítését.
Dr. Kendéné Toma Mária képviselő:
Igen, elvállalják a Fiatalok, meg a Népdalkör, már beszéltünk velük erről.
Kosibáné Makai Hajnalka bizottsági tag:
Nekünk otthon van egy nagy ezüstfenyőnk, amit ki kellene vágni, mert ránőtt a szomszéd néni
házára. Ezt fel tudnám ajánlani, csak valakinek ki kellene vágnia, meg elhoznia a hivatalhoz,
mert azt nem tudom vállalni.
Dr. Kendéné Toma Mária képviselő:
Mivel a Fiatalok és a Népdalkör nevében nem tudom megígérni, hogy ki tudják-e vágni a fát,
meg elszállítani, kérem, beszéljék meg a Györgyivel az óvodában, hogy mit tudnak bevállalni.
Zsifu-Zsók Árpád helyi lakos:
Rendben.
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Szalay István polgármester:
Az AKA-ügylettel kapcsolatban módosítanunk kell a 128/2011. számú határozatunkat, mert a
036/27. hrsz-ú 66.015 m2 területű, szántó művelési ág megnevezésű külterületi ingatlanból
végül is nem 13.763 m2, hanem 34 m2-rel több, vagyis 13.797 m2 nagyságú terület került
kimérésre technikai okok miatt, valamint az AKÁ-val megkötendő végleges adásvételi
szerződéshez kell egy testületi határozat, mellyel hozzájárulunk a 036/9. hrsz-ú ingatlan
önkormányzatunk tulajdonában lévő 23.638/37.395-öd részének értékesítéséhez.
A képviselők a polgármester úr által elmondottakat tudomásul vették.
Szalay István polgármester:
Kérem a kiadott határozati javaslatok elfogadását.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett - az
alábbi határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
149/2012. (11. 22.) számú Határozata:
A 036/27. hrsz-ú ingatlan egy részének más célra történő hasznosításáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 128/2011.
(11. 24.) Határozatát:
„A Képviselő-testület dönt arról, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező kakucsi 036/27.
hrsz-ú külterületi ingatlanából 13.797 m2 nagyságú terület, továbbá a kakucsi 036/9. hrsz-ú,
9.841 m2 területű külterületi ingatlan végleges más célú hasznosítását kéri a Földhivataltól a
határozathoz csatolt változási vázrajz alapján.
A végleges más célú hasznosítás célja: „gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület” (Gksz.)
kialakítása.
Az átminősített területet az Önkormányzat 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi az
M5-ös autópálya mellé tengelysúly-mérő állomás létesítése céljából.
A Képviselő-testület ezúton meghatalmazza Szalay István polgármestert az ehhez szükséges
valamennyi intézkedés megtételére.”
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Szalay István polgármester

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett - az
alábbi határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
150/2012. (11. 22.) számú Határozata:
A 036/9. hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről az AKA ZRt. részére
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat
tulajdonában lévő - kialakítás, átvezetés alatt álló - Kakucs külterület 036/9. hrsz-ú, „kivett
beruházási terület” besorolású, összesen 37.395 m2 nagyságú ingatlan - Kakucs Község
Önkormányzata tulajdonában lévő - 23.638/37.395 arányú részének az AKA Alföld
Koncessziós Autópálya Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1023 Budapest, Lajos u. 26.)
részére történő értékesítéséhez 950,- Ft/m2 + ÁFA, azaz nettó 22.456.100,- Ft + 27% ÁFA,
vagyis mindösszesen 28.519.247,- Ft összegben.
A Képviselő-testület egyúttal megbízza Szalay István polgármestert, hogy az Önkormányzat
nevében az AKA ZRT-vel az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést megkösse.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Szalay István polgármester

.-.-.-.-.-.-.-.-.
Oláh József képviselő:
Még tavasszal elkezdődött az Akác utca portalanítása, ami azóta sem fejeződött be.
Mindössze annyi történt, hogy nagydarab, szúrós kövek lettek leszórva az útra, úgymond
útalap céljára, ami nem lett leöntve összekötőanyaggal.
Mivel abban az utcában járda sincs kiépítve, kerékpárral egyáltalán nem lehet ott közlekedni.
Azon kívül, hogy balesetveszélyes, tönkreteszi nemcsak a kerékpárok, hanem a gépkocsik
gumiját is.
Szomorúnak tartom, hogy egy ilyen pici beruházás másfél évet elhúzódjon. Többször
megkérdeztem már a vállalkozót, hogy miért nincs még befejezve az út, s mindig azt mondta,
hogy nem felejtette el, de éppen nem áll rendelkezésére mart aszfalt, amivel be tudná fedni az
útalapot.
Azért is kellemetlen nekem ez az egész, mert ahányszor kimegyek az Akác utcába, az
emberek mindig nekem szegezik a kérdést, hogy mikor lesz már végre megcsinálva az
utcájuk, s nem tudok nekik semmit mondani rá.
Szalay István polgármester:
Azért nem lehet úgymond „elszámoltatni” a vállalkozót, hogy mikor fejezi már be a munkát,
mert ez nem egy megrendelt munka volt, hanem egy felajánlás. Nekem is azt mondta,
akárhányszor rákérdeztem, hogy nincs hozzá anyagja, de mihelyst hozzájut a mart aszfalthoz,
azonnal.
Ha nem várjuk ki, hogy a vállalkozó magától befejezze, 2 millió forintot kellene rá
elkülönítünk valahonnan, merthogy körülbelül még ennyibe kerülne.
A mart aszfaltot egyébként csak a nyári forróságban érdemes leönteni, mert csak akkor tud
úgy összeolvadni, hogy egybefüggő réteget képezzen. Most, tél elején csak rendes aszfalttal
tudnánk leborítani, de arra sajnos nincs pénzünk.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Oláh József képviselő:
Januártól Dabason fel fog állni a járási hivatal, viszont Dabasra alig lehet tömegközlekedéssel
eljutni. Hogy viszik majd át az emberek például a közgyógykérelmeiket?
Ezt vajon tudják-e az illetékesek? A Volán rendszeresíteni fogja oda a járatait?
Szalay István polgármester:
A Volán egy gazdasági társaság, mi őket nem kötelezhetjük semmire.
Viszont a járási hivataloknál maradva, meglepetten láttam a televízióban, hogy 2700
önkormányzattal megegyezett a kormányhivatal, de minket senki nem keresett meg.
Másokkal tárgyalt, például Dabassal is, de velünk nem.
Mi sosem mondtuk nekik azt, hogy nem biztosítunk itt helyiséget, eszközöket, csak azt
utasítottam vissza, hogy elvigyenek tőlünk bármit is.
Az utolsó pillanatig úgy tudtuk, hogy ide kerül egy ügysegéd, és végül mégiscsak Újhartyánra
került. Minden a hátunk mögött zajlott, megkerültek bennünket.
Marton Ilona képviselő:
Tehát akkor, ha valakinek például közgyógyra lesz szüksége, akkor át kell mennie Dabasra,
vagy Újhartyánra?
Szalay István polgármester:
Igen.
Oláh József képviselő:
Jó lenne, ha írnátok a Lapozgatóba a járási hivatalokról, mert az emberek csak a médiából
hallják, hogy milyen átszervezések lesznek jövőre.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Szalay István polgármester:
Tóth Istvánné képviselő asszony az alábbi levelet küldte meg email-ben a képviselőknek:
„Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önökhöz, hogy új intézményünkbe, a Rónay György
Könyvtár és Közösségi Házba takarító személyt kérjek.
Szeretném, ha tudnák, hogy az épület belső felújítási munkáit követően családommal tettünk
rendet, készítettük elő a könyvtári tereket, hogy a régi-új bútorokat, majd a könyveket, a
könyvtári relikviákat elhelyezhessük.
Az elmúlt két és fél hónapban társadalmi munkában nyugdíjasok segítettek nekem a
takarításban, köztük is legtöbbet Mihály Menyhértné Margitka, aki egy héten egy alkalommal
kitakarította az egész intézményt. Hálás vagyok érte!
Eljött azonban az az idő, hogy ezt a munkát már nem kívánhatom továbbra is e módon, hiszen
az őszi, téli hónapok miatt napi takarításra lenne szükségünk. Udvarunk rendbe tétele szintén
megoldásra vár. Örülnék, ha közmunkásaink segítenének ebben. Kérem, oldjuk meg ezt a napi
gondot. Válaszukat várom új kollégám, Czibóka István nevében is.”
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Nincs itt a képviselő asszony, de majd megmondom neki, hogy természetesen valahogy
megoldjuk a takarítást, ha máshogy nem, közcélú, vagy rehabilitált foglalkozatott által.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Balogh János alpolgármester:
A médiából hallottam, hogy a XX. századi, úgynevezett önkényuralmi rendszerekhez köthető
utcaneveket meg kell változtatniuk az arra illetékeseknek. Kakucson szerintem a Ságvári
Endre utca nevét kell majd megváltoztatni emiatt.
Emlékszem, hogy annak idején, amikor a Lenin utca, a Landler Jenő utca, meg még néhány
másik utca nevének megváltoztatásakor, a Ságvári Endre utca nevét is módosítani akartuk, ki
is kértük az ott lakók véleményét, hogy milyen utcanevet szeretnének, de ragaszkodtak a
meglévőhöz amiatt, mert azt mondták, hogy nekik teljesen mindegy mi az utca neve, csak ne
kelljen az irataikat emiatt átíratni. Akkor még nem volt kötelező a névmódosítás, így maradt
az utcanév.
Most viszont kötelező lesz a névmódosítás, úgyhogy gondolkodjon el rajta a testület.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Szalay István polgármester:
A továbbiakban a jegyzői pályázatok elbírálása miatt – mivel több pályázó kérte zárt ülés
tartását – megköszönöm az érdeklődők részvételét és zárt ülést rendelek el.
Kmf.
Szalay István
polgármester

Farkasné Szabó Mária
aljegyző

Dr. Kendéné Toma Mária
képviselő, hitelesítő

Prohászka Csaba
képviselő, hitelesítő

