JEGYZŐKÖNYV
A Képviselő-testület 2015. május 26-i üléséről.
Időpontja: 2015. május 26. 17:05 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak:
Dr. Répás József polgármester
Tóth Imre alpolgármester
Németh Mihály alpolgármester
Varga Ilona képviselő
Foki Vilmos képviselő
Mózes Zsolt képviselő
Soós Zsoltné jegyző
Bajczárné Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető
Dr. Répás József
Mindenkit sok szeretettel köszöntök a mai rendkívüli képviselő-testületi ülés alkalmából.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 6 fő van jelen, 3 fő távol, a testületi ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre teszek javaslatot. Németh Mihály és Tóth
Imre alpolgármester urakat javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek. Aki Németh Mihály
személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Németh Mihály alpolgármester személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
144/2015.(V.26.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Németh Mihály alpolgármester személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki Tóth Imre személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Tóth Imre alpolgármester személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
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145/2015. (V.26.) határozat

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Tóth Imre alpolgármester személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Két napirendi pontunk lenne. Az 1. napirendi pont a DPMV Zrt. közgyűlésén való részvételre
a meghatalmazás. Itt csak az időpontot módosítanánk, a holnapi napra. Maradna Pénzes
Andrásné személye, mint részvényesi képviselő. A 2. napirendi pont az ivóvíz követelésével
kapcsolatos határidő meghosszabbítás. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a nyílt ülés
napirendi pontjait elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1 Meghatalmazás a DPMV Zrt. 2015. május 27-én tartandó közgyűlésen való
részvételre
Előadó: dr. Répás József polgármester
2 Ivóvíz beruházás megvalósítási határidejének módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
146/2015. (V.26.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1 Meghatalmazás a DPMV Zrt. 2015. május 27-én tartandó közgyűlésen való
részvételre
Előadó: dr. Répás József polgármester
2 Ivóvíz beruházás megvalósítási határidejének módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk az 1. napirendi pontra: meghatalmazás a DPMV Zrt. 2015. május 27-én tartandó
közgyűlésen való részvételre. Eredménytelen volt a május 20-i közgyűlés, tekintettel arra,
hogy sok polgármester nem hozott magával meghatalmazottat, szándékosan. Még ma is
nagyon sokan vitatjuk, hogy itt a polgármester jogosultsága fennáll-e vagy sem. Van egy BMtől kapott állásfoglalás, amely természetesen kötelező erővel nem bír, de a polgármesterek egy
része azt mondja: igen, itt nem vehet rész a polgármester közvetlenül, hanem képviselője
útján gyakorolhatja ezeket a jogokat. Második kérdésként felmerült, hogy ki hatalmazza meg
a képviselőt? A polgármester vagy a képviselő-testület? Tekintettel arra, hogy a törvény
szerint a polgármesternek kell gondoskodnia saját képviselete személyéről, mindenféleképpen
testületi meghatalmazást kérünk azért, hogy eredményesen tudjuk képviselni magunkat a
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holnapi közgyűlésen. Javaslom, továbbra is Pénzes Andrásné legyen meghatalmazva. Ezért a
határidő módosítása miatt terjesztem ismét a képviselő-testület elé ezt a javaslatot. Kérdés,
észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
147/2015. (V.26.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dél-Pest Megyei
Víziközmű Szolgáltató Zrt. kisrészvényes tulajdonosa:
a) a társaság 2015. május 27. napján 9:00 órakor Pécelen a Városi Könyvtárban tartandó
Közgyűlésére részvényesi képviselőnek meghatalmazza Pénzes Andrásné hölgyet,
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti "Részvényesi képviseleti
meghatalmazás" aláírására. A képviselői jogokkal bíró személynek (polgármester,
meghatalmazott) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény értelmében legjobb belátása szerint kell képviselnie az Önkormányzatot.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
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napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 2. napirendi pontra: ivóvíz beruházás megvalósítási határidejének módosítása.
Németh Mihály
A vállalkozó követelést nyújtott be. A követelés arra irányul, hogy a július 17-i határidőt 63
nappal szerette volna meghosszabbítani. Az engedélyek kiadása igen hosszadalmas, és igen
késedelmes volt. Volt olyan engedély, amely 63 napot késett a jogszabályban előírt
határidőhöz képest. Valóban ezek a késedelmes engedélykiadások akadályozták a munka
megkezdését. Gyakorlatilag egy olyan munkafázis volt, a hálózatmosatás, amelyhez nem
kellett engedély, a többihez mind kellett. Egy építési engedély és négy vízjogi engedély.
Legutolsó, a hálózat vízjogi létesítési engedélye március vége felé lett kiadva. Számba vette a
vállalkozó ezeket a késéseket. Minden engedély késett, és a legnagyobb eltérés illetve késés,
az a 63 nap volt. Van egy olyan előírás, hogy az akadály tudomására jutásától számítottan egy
bizonyos határidőn belül ezt jelezni kell, jelenteni kell. Ezekkel a napokkal volt valamiféle kis
csúszás, illetve úgy értékelte a dolgot a mérnökszervezet, hogy a 63 napos hosszabbítás nem
fog menni, és kiegyeztek az 53 napos hosszabbítási kérelemben. Ezt fogják benyújtani a
Közreműködő Szervezet felé. Július 17-től még 53 nap, szeptember 15. Ez azért fontos a
vállalkozónak, mert a kötbérfizetési kötelezettségét is kitolja. Nem az a cél, hogy kötbért
szedjünk be a vállalkozótól, hanem elkészüljön a beruházás. Hasonló problémák voltak a
szennyvíznél is, bírálat volt bőven ez miatt. A munkálatok beindultak. Javaslom az 53 napos
meghosszabbítás elfogadását.
Varga Ilona
Ez jár valamilyen anyagi vonzattal?
Németh Mihály
Nem, semmilyen anyagi vonzata nincs. Csak a határidő módosításáról van szó, a követelés
arra vonatkozik.
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Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
148/2015. (V.26.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség ,Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a „Vállalkozási
szerződés a Kiskunlacháza ivóvízminőség-javító projekt” című, KEOP 1.3.0/09.11.2012.0028
– azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges tervek elkészítésére és építési munkák
elvégzésére a FIDIC „sárga” könyv alapján” tárgyú Szerződéses Megállapodás 4.1 pontjának
(A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje) módosításával, mely szerint a Megvalósítás
Időtartama 53 nappal, azaz 2015. szeptember 15-ig kerül meghosszabbításra. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az 1. számú Vállalkozói követeléshez történő
hozzájárulást tartalmazó Nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Elkezdődtek az aszfaltozási munkálatok a művelődési ház előtt, már talán kész is. 8 cm
aszfaltot raktak a művelődési ház elé. Szép és minőségi munka.
Varga Ilona
Elkezdődött a 30 napos visszaszámlálás, közeledik a „László Napi Vigasságok” rendezvény.
Szeretném felkérni a Hivatalt, hogy küldjön egy hivatalos levelet a testvértelepülések
polgármestereinek, jelezzenek vissza, hogy hány fő jön.
Dr. Répás József
Más nem jelezte, hogy szólni kíván. Mindenkinek köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.
Az ülés vége: 17:20h.
K.m.f.

Dr. Répás József
polgármester

Soós Zsoltné
jegyző

Németh Mihály
alpolgármester

Tóth Imre
alpolgármester
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