JEGYZŐKÖNYV
A Képviselő-testület 2015. június 15-i üléséről.
Időpontja: 2015. június 15. 17:05 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak:
Dr. Répás József polgármester
Tóth Imre alpolgármester
Németh Mihály alpolgármester
Dr. Galambos Eszter képviselő
Varga Ilona képviselő
Mózes Zsolt képviselő
Soós Zsoltné jegyző
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
Dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Horákné Kaczur Tímea intézményvezető
Nemes Nagy Anita intézményvezető
Kovács Jánosné intézményvezető
Vargáné Szabó Gabriella intézményvezető
Majtényiné Köő Katalin óvodavezető-helyettes
Vendégek: 2 fő
Bajczárné Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető
Dr. Répás József
Mindenkit sok szeretettel köszöntök a mai rendes képviselő-testületi ülés alkalmából.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 5 fő van jelen. Távollétét jelezte Vella
Zoltán, Erdélyiné Horváth Terézia és Foki Vilmos. A testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre teszek javaslatot. Varga Ilona képviselő asszonyt és
Németh Mihály alpolgármester urat javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek. Aki Varga Ilona
személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Varga Ilona képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 5 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
149/2015.(VI.15.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Varga Ilona képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki Németh Mihály személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
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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 5 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
150/2015. (VI.15.) 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
A napirendi pontok tekintetében levesszük napirendről az 5. napirendi pontot, a
szennyvízberuházás kiegészítő pótmunkáinak kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárást
illetve a 7. napirendi pontot, a gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó pályázati
felhívás véleményezését. A szennyvízberuházás vonatkozásában közel 43.000.000.-Ft-os
beruházásról van szó, és a mai nap délután kaptuk még csak meg a közbeszerzési tanácsadó
által küldött anyagot. Komoly tervezési előkészítések voltak, rendkívül rövid idő állt
rendelkezésre. Nem szeretném, hogy egy elkapkodott döntés szülessen, hogy nem ismerték
meg teljes körűen a képviselő-testület tagjai az ajánlati felhívás szövegét, annak műszaki,
pénzügyi és jogi tartalmát. A gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó pályázati felhívás
tekintetében dr. Szabó Attila álláspontja módosult. Ahhoz, hogy a felhívást megfelelő
egységes tartalommal tudjuk közösen kiírni, szükséges egy előzetes egyeztetést vele
lefolytatnunk. A szerdai nap folyamán jön az Önkormányzat jogásza, dr. Arató Balázs úr,
csütörtök reggel 8 órakor dr. Szabó Attila jön a saját jogi képviselőjével, ahol egyeztetni
próbáljuk a két fél álláspontját. Ezen két tárgyalás eredményeképpen jövő hét szerdán 16
órakor tárgyalná meg az Emberi Erőforrás Bizottság és a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
együttes ülés keretében a kiírást. Ezen az ülésen részt fog venni az ÁNTSZ képviselője dr.
Földi Zsuzsanna, el fogja mondani, mi az ÁNTSZ véleménye. Megfelelő módon meg kell
vizsgálni ezt a kérdést, tekintettel arra, hogy sajnos a gyermekorvosok tekintetében komoly
gondok vannak most a környéken. dr. Vass Lucia doktornő is igencsak a nyugdíj fele jár, 1-2
éve van. A dömsödi gyermekorvos is hamarosan nyugdíjba fog menni. Hogyan és milyen
módon tudunk idehozni valakit, ennek meg kell nézni a szakmai, pénzügyi hátterét.
17:13 Mózes Zsolt megérkezett.
Dr. Répás József
Mindenképpen egy megalapozott döntést kell hozni. Az Egyebek napirendi pont esetében a
pályázati önrészek témakör kerül megtárgyalásra. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a
nyílt ülés napirendi pontjait a módosításokkal elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1 A 2015. május 5-ei, május 19-ei és május 26-ai ülések határozatainak végrehajtása
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Előadó:
dr. Répás József polgármester
Beszámolók
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dr. Répás József polgármester
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Vargáné Szabó Gabriella TICS vezető
Soós Zsoltné jegyző
Tóth Imre projekt-koordinátor
Németh Mihály projekt- koordinátor
3 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
4 Orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó közbeszerzési eljárásban:
- döntés Dömsöd csatlakozási kérelme ügyében,
- bírálóbizottság felállítása,
- ajánlati felhívás elfogadása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
Erdélyiné Horváth Terézia, az EB elnöke
5 Döntés díszpolgári cím odaítéléséről
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Erdélyiné Horváth Terézia, az EB elnöke
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
6 Döntés a Kiskunlacháza-Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásból való kiválás
ügyében
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Erdélyiné Horváth Terézia, az EB elnöke
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
7 Döntés villamos energia vásárláscsoportos beszerzési közösséghez csatlakozásról
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
8 Döntés a DSE és a Vízivándor Egyesület kérelme ügyében
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
9 Tájékozató a XI. László Napi Vigasságok tervezett programjairól és költségvetéséről
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Erdélyiné Horváth Terézia, az EB elnöke
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
10 Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
151/2015. (VI.15.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1 A 2015. május 5-ei, május 19-ei és május 26-ai ülések határozatainak végrehajtása
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Előadó:
dr. Répás József polgármester
Beszámolók
dr. Répás József polgármester
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Vargáné Szabó Gabriella TICS vezető

3

Soós Zsoltné jegyző
Tóth Imre projekt-koordinátor
Németh Mihály projekt- koordinátor
3 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
4 Orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó közbeszerzési eljárásban:
- döntés Dömsöd csatlakozási kérelme ügyében,
- bírálóbizottság felállítása,
- ajánlati felhívás elfogadása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
Erdélyiné Horváth Terézia, az EB elnöke
5 Döntés díszpolgári cím odaítéléséről
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Erdélyiné Horváth Terézia, az EB elnöke
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
6 Döntés a Kiskunlacháza-Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásból való kiválás
ügyében
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Erdélyiné Horváth Terézia, az EB elnöke
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
7 Döntés villamos energia vásárláscsoportos beszerzési közösséghez csatlakozásról
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
8 Döntés a DSE és a Vízivándor Egyesület kérelme ügyében
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
9 Tájékozató a XI. László Napi Vigasságok tervezett programjairól és költségvetéséről
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Erdélyiné Horváth Terézia, az EB elnöke
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
10 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: A 2015. május 5-ei, május 19-ei és május 26-ai ülések
határozatainak végrehajtása. Kérdés, észrevétel van-e?
Varga Ilona
A 109/2015. (V.05.) határozat: a rendőrkapitányság állományában dolgozó rendőrökkel a
térfigyelő kamerák figyelemmel kísérése. A művelődési háznál mi történt a kamerával, hol
van a térfigyelő kamera?
Dr. Répás József
Leszerelték, javítás alatt van, szóltunk a rendőrségnek, tudnak róla. Megbízásunk van egy
céggel, akik telepítették, ők vitték el. Van egy másik kamera is, amelyet a rendőrség vitt el, ott
vizsgálat folyik. A kapitány úrral beszéltünk a térfigyelő kamerákról. Ezek a kamerák, már
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sok tekintetben nem felelnek meg, nincs rendszámfelismerő illetve arcfelismerő képességük.
Úgy néz ki, hogy ez év második felében lesznek pályázatok a térfigyelő kamerák
fejlesztésére, bővítésére, önkormányzatok részére. A régi rendszert ki kell cserélni. Vannak
még olyan frekventált helyek, mint a lacházi piac, kis park, a fák miatt oda is kell telepíteni.
Azt gondolom, lenne erre lehetőség és mód. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző
képviselő-testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
152/2015. (VI.15.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző
képviselő-testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
2
-

napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)

polgármesteri beszámoló

Dr. Répás József
Rátérünk a beszámolókra. Első a polgármesteri beszámoló. Kérdés, észrevétel van-e? Ha
nincs, aki elfogadja a polgármesteri beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Répás József
polgármester beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
153/2015. (VI.15.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Répás
József polgármester beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
-

pénzügyi osztályvezető beszámolója

Dr. Répás József
Következő a pénzügyi osztályvezető beszámolója. Megkérdezem Pénzes Andrásné pénzügyi
osztályvezető asszonyt, ki kívánja-e egészíteni a beszámolót?
Pénzes Andrásné
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Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni a beszámolót.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a pénzügyi osztályvezető beszámolóját,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának
Andrásné pénzügyi osztályvezető beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

Képviselő-testülete

elfogadja

Pénzes

A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
154/2015. (VI.15.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pénzes
Andrásné pénzügyi osztályvezető beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
-

igazgatási és jogi osztályvezető beszámolója

Dr. Répás József
Következő az igazgatási és jogi osztályvezető beszámolója. Megkérdezem dr. Sződi Károly
urat, ki kívánja-e egészíteni a beszámolót?
Dr. Sződi Károly
Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni a beszámolót.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja az igazgatási és jogi osztályvezető
beszámolóját, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Sződi Károly
igazgatási és jogi osztályvezető beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
155/2015. (VI.15.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Sződi
Károly igazgatási és jogi osztályvezető beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
-

TICS vezető beszámolója
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Dr. Répás József
Következő a TICS vezető beszámolója. Megkérdezem Vargáné Szabó Gabriella asszonyt, ki
kívánja-e egészíteni a beszámolót?
Vargáné Szabó Gabriella
Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni a beszámolót.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e?
Varga Ilona
Szeretném megköszönni a Trianoni megemlékezés helyszínének rendbe tételét, nagyon szép
lett.
Dr. Répás József
Valóban, a TICS dolgozói nagyon keményen és sokat dolgoznak. Elég kis létszámú csoportról
van szó, a település viszont nagy. El kell gondolkodni azon is, hogy az ősz folyamán tudunk-e
egy olyan gépjárművet szerezni a TICS dolgozók részére, amely nyitott fülkés, öt személy
befér, kis platóval ellátott gépjármű. Nem újra gondolok, hanem használtra. Egy jó állapotban
lévő, működőképes teherautóra szüksége van a csoportnak, hogy jobban tudjanak dolgozni.
Tóth Imre
A piaccal kapcsolatban: várható, hogy hosszabb időre nélkülöznünk kell a parkolót. Tudják-e
tartani ezt a helyzetet?
Vargáné Szabó Gabriella
Felhívtam az ottani árusítókat, egyelőre egy hetes határidőt mondtam nekik, így türelemmel
fogadták.
Tóth Imre
Jelenleg most arra kell felkészülni, hogy július közepéig nem fogjuk tudni használni a
parkolót.
Vargáné Szabó Gabriella
Valami megoldást kellene találni.
Dr. Répás József
Meg kellene vizsgálni, hogy hol, melyik utcában tudnánk egy félpályás útlezárást megoldami,
hogy ki tudjanak pakolni, ami nem annyira forgalmas, és közel van a piachoz. Másnak
kérdése, észrevétele van-e? Ha nincs, aki elfogadja a TICS vezetőjének a beszámolóját,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Vargáné Szabó
Gabriella, a Település- és Intézményfenntartó Csoport vezetőjének beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
156/2015. (VI.15.) határozat
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Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Vargáné Szabó
Gabriella, a Település- és Intézményfenntartó Csoport vezetőjének beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
- jegyzői beszámoló
Dr. Répás József
Következő a jegyzői beszámoló. Megkérdezem jegyző asszonyt, ki kívánja-e egészíteni a
beszámolót?
Soós Zsoltné
A rendeletünkben elfogadott igazgatási szünet idejére, július 20-tól – július 24-ig a Hivatal
zárva lesz, meg is hirdettük. Akkor lesz az elektromos felújítás az épületben, egyáltalán nem
is lesz ügyintézés.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a jegyzői beszámolót, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné
jegyző beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
157/2015. (VI.15.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné
jegyző beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
-

Tóth Imre projekt-koordinátori beszámolója

Dr. Répás József
Következő Tóth Imre alpolgármester úr beszámolója. Megkérdezem Tóth Imre alpolgármester
urat, ki kívánja-e egészíteni a beszámolót?
Tóth Imre
A pénteki szemvételezés után a Rákóczi úti parkolóban a SADE Magyarország Kft. felmérte,
hogy a probléma nagyobb, mint amire gondoltak. Valószínű szétment a cső, összetört. Öt
méter hatvan centiméter mélyen van ez a probléma, a 2-es és 3-as aknát érinti. A bejárattól
keresztbe átvágva van ez az akna. Az egyik, amely kint van, ahol kezdődött a süllyedés, és a
másik akna között történhetett valami. A hiba csak feltárással látható, ki kell szedni az
egészet, amely azt jelenti, hogy talajvíz mentesítés kell. Most jelenleg három méter hatvan
centin van a talajvíz. Kettő méter talajvizet le kell vinni, ez egy hetes időtartamot jelent,
amikorra le tudják vinni a talajszintet. Öt méter szélesen fel kell bontani az aszfaltburkolatot.
Ezzel kapcsolatban holnap lesz egy megbeszélés, a szolgáltatásnak nem szabad csökkennie.
Korábban azt volt, hogy addig leállítják a szolgáltatást és a szennyvizet, de én ebbe nem tudok
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belemenni. Ez egy nappal később történt, mint az átadás, 8-án volt az átadás, 9-én kezdett
megsüllyedni. Ezt azonnal jeleztük a mérnöknek és a kivitelezőnek. Ez most már garanciális
hibának minősül. Holnap itt lesz a műszaki ellenőr, az üzemeltető, a kivitelező, és a
megrendelő részéről is egy stáb, hogy pontos ütemezés készüljön erre, hogyan tudják a hibát
elhárítani.
Dr. Répás József
Azon vagyunk, hogy ez a rendszer működjön. Egy átmeneti műszaki megoldást javasolok
mindaddig, ameddig ténylegesen a hibaelhárítás meg fog történni. Kérdés, észrevétel van-e?
Dr. Galambos Eszter
Az üzletsort érinti-e, ha igen, hogy, és amelyek ott korábban keletkeztek károk, elhárításra
kerültek-e már?
Tóth Imre
A kárfelmérés megtörtént pár hónappal ezelőtt. A SADE Kft. mindegyikről készített egy
költségvetést a saját kivitelezőjével kapcsolatosan. Ez után jöttek az egyéni érdekek, hogy
nem azzal a kivitelezővel akarják (Merito Trend Kft.), hanem mindenki maga akarja
megoldani. Az egyeztetések folyamatban vannak, mindenkivel külön-külön van
megállapodás. Most úgy néz ki, három méter hatvan centimétert érintene a sarokaknától, ez
azt jelenti, hogy a pékség előtti szakaszt érinti.
Dr. Galambos Eszter
Nem lenne célszerű részünkről egy külső szakértőt bevonni, hogy minden oldalról védettek
legyünk?
Dr. Répás József
A FIDIC Mérnök mindig ott van és képvisel bennünket. Elég keményen, az Önkormányzat
mellett, az Önkormányzat érdekeit szem előtt tartva végzi munkáját. Elismerték
egyértelműen, hogy ez egy kivitelezési hiba, ezt nekik kell kezelni, az ő költségük, az ő
felelősségük. A feltárás után készül egy jegyzőkönyv, amelyben benne lesz ténylegesen a hiba
eredete, oka.
Tóth Imre
A szerződésben benne van, hogy minden kivitelezési munkáért a kivitelező felel. Az ott lévő
munkák, és az abban okozott károk, minden benne van. A munkaterület át is van adva, bár
most már visszakerült. A garanciajavítás miatt megint vissza kellett adni, mert ha most ott
üzemi baleset történik, az a kivitelezőnek a felelőssége, mert ő végzi a munkálatokat. Ezt
holnap fel fogjuk vetni a megbeszélésen.
Dr. Répás József
Másnak kérdése, észrevétele van-e? Ha nincs, aki elfogadja Tóth Imre projekt-koordinátor
beszámolóját, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Tóth Imre
projekt-koordinátor beszámolóját a szennyvízberuházás jelenlegi állásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
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158/2015. (VI.15.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Tóth Imre
projekt-koordinátor beszámolóját a szennyvízberuházás jelenlegi állásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
-

Németh Mihály projekt-koordinátori beszámolója

Dr. Répás József
Következő Németh Mihály alpolgármester úr beszámolója. Megkérdezem Németh Mihály
alpolgármester urat, ki kívánja-e egészíteni a beszámolót?
Németh Mihály
A beszámolóban az szerepel, hogy a vasút alatti átfúrás pénteken megtörtént. Nem történt meg
pénteken, nem ért ide az a személy, akinek a felügyelete alatt lehetett volna a munkát végezni.
A nyersvíz medence betonozása június 16-17-ére lett tervezve, ez a mai napon megtörtént,
egy-két nappal előbb. A pihentető medence lefedése is megtörtént a hétvégén. Az elmaradás
nem csökkent, hanem nőtt, 1-2 héttel növekedett a csúszás.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja Németh Mihály projekt-koordinátor
beszámolóját, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Németh Mihály
projekt-koordinátor beszámolóját az ivóvíz beruházás jelenlegi állásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
159/2015. (VI.15.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Németh Mihály
projekt-koordinátor beszámolóját az ivóvíz beruházás jelenlegi állásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
3

napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 3. napirendi pontra, a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítására. A
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
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Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a rendeletmódosítást elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015. (VI.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015 évi költségvetéséről szóló 7/2015. (IV.08.) és a 11/2015.(V.20.)
önkormányzati rendelettel módosított 4/2015 (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
4

napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 4. napirendi pontra: az orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó közbeszerzési
eljárásban döntések meghozatala. Dömsöd Önkormányzata is kezdeményezte csatlakozási
szándékát. E tekintetben az Emberi Erőforrás Bizottság és a Jogi és Ügyrendi Bizottság is
meghozta ezzel kapcsolatos állásfoglalását. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnökének
volt egy javaslat a dunavarsányi gyakorlattal kapcsolatban. Ezt elküldtük dr. Czukor János
úrnak, a közbeszerzési tanácsadónknak, aki a javaslatot megvizsgálta közbeszerzési és jogi
szempontból. Nem javasolja ezt a fajta verziót, véleménye szerint több ponton is aggályos.
Először Dömsöd csatlakozási kérelme ügyében kérném az Emberi Erőforrás Bizottságot
illetve a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy állásfoglalását ismertesse.
Varga Ilona
Az Emberi Erőforrás Bizottság megvizsgálta a kérelmet, és úgy döntött, hogy Kiskunlacháza
ellátásának biztonsága érdekében nem javasolja a képviselő-testületnek a szomszédos
település csatlakozását.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság sem javasolja a csatlakozást.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja azt a határozati javaslatot, hogy nem
támogatja a csatlakozást, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
160/2015. (VI.15.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Dömsöd
Nagyközség csatlakozását az orvosi ügyeleti szolgáltatáshoz.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a bírálóbizottság felállítása, amely a beérkezett ajánlatok alapján a javaslatot
megfogalmazza. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
161/2015. (VI.15.) határozat
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Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete orvosi ügyeleti szolgáltatás
beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás Bírálóbizottságának szavazati joggal rendelkező
tagjaivá Rabné Farkas Judit védőnőt, Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezetőt, dr. Czukor
János hivatalos közbeszerzési tanácsadót és dr. Sződi Károlyt választja, egyúttal tanácskozási
jogú tagokként Németh Mihály és Tóth Imre alpolgármestereket delegálja a bíráló
bizottságba.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő az ajánlati felhívás elfogadása. Kérdés, észrevétel van-e?
Dr. Sződi Károly
A felhívás illetve eljárás tárgyában szerepel, hogy 2015. augusztus 10-én kellene dönteni a
tervezettek szerint a szolgáltató tekintetében.
Dr. Répás József
Másnak kérdése, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
162/2015. (VI.15.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi ügyeleti szolgáltatás
beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását és dokumentációját
jóváhagyja, és a felhívást megjelenteti a közbeszerzési értesítőben. Az eljárást megindító
felhívás a határozat mellékletét képezi.
Határidő: 2015. június 16.
Felelős: Dr. Répás József polgármester
5

napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk az 5. napirendi pontra: döntés díszpolgári cím odaítéléséről.
17:45 Tóth Imre kiment a teremből.
Dr. Répás József
Önkormányzatunk rendelete a helyi kitüntetések adományozásáról szól, és egységes
szerkezetben foglalja össze a különböző kitüntetéseket, hogy milyen módon, milyen formában
kell kiadni. Május 31-éig kellett javaslatokat megfogalmazni a kitüntető címek tekintetében. A
„Kiskunlacháza Díszpolgára” cím vonatkozásában egy olyan javaslatot fogalmaztam meg a
tisztelt képviselő-testület felé, melyben Tóth Imre urat javaslom „Kiskunlacháza Díszpolgára”
kitüntető cím odaítélésére. Tóth Imre úr az, akinek 25 éves aktív közéleti tevékenysége és
szerepvállalása van. Nagyon sok olyan tevékenysége volt, amelyet a közösség érdekében
kifejtett. Az oktatásban, a helyi ifjúság támogatásban, különböző civil egyesületek,
szervezetek és egyházak támogatásában is mindig aktívan részt vett, és részt vesz a mai napig
is. Kérdés, észrevétel van-e? Minősített többség szükséges minden személyi kérdésben, 5 fő
igen szavazat szükséges a díszpolgári cím odaítéléséhez, nyílt ülésen, nyílt szavazás keretében
dönt a képviselő-testület. Aki támogatja 2015. évben Tóth Imre úrnak „Kiskunlacháza
Díszpolgára” kitüntető cím adományozását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
163/2015. (VI.15.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete több évtizedes aktív és
kiemelkedő közéleti tevékenységéért a „Kiskunlacháza Díszpolgára” kitüntető címet
adományozza Tóth Imre úrnak.
Határidő: 2015. augusztus 20.
Felelős: dr. Répás József polgármester
17:48 Tóth Imre visszajött a terembe.
Dr. Répás József
Alpolgármester urat tájékoztatom a testület döntéséről: egyhangú igen szavazattal a
képviselő-testület úgy döntött, díszpolgári címet adományoz neki.
Tóth Imre
Köszönöm mindenkinek, hogy így gondoltátok, talán nem szolgálok rá, hogy ezt a
döntéseteket megváltoztassátok. Eddig is úgy érzem, megtettem mindent a településért,
amelyet jónak láttam. Köszönöm még egyszer mindenkinek.
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napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 6. napirendi pontra: döntés a Kiskunlacháza-Áporka Családsegítő és
Gyermekjóléti Társulásból való kiválás ügyében. E tekintetben volt már egy kezdeményezés.
Minden bizottság megvizsgálta, kérték, hogy egyeztessünk intézményvezető asszonnyal,
szakmai szempontból ne sérüljön a szolgáltatás, ha ki kívánunk válni. Egyezettünk Áporka
polgármesterével, vezető asszonnyal, és megoldás született. Áporka Önkormányzata köt egy
együttműködési megállapodást a gyermekjóléti szolgálattal, amelynek keretében az eddig
ellátott feladatot továbbra is el tudja látni, megfelelő módon honorálva annak a kollégának a
munkáját, aki ebben közreműködik. Kérdés, észrevétel van-e?
Varga Ilona
A fél év alatt, amely rendelkezésre áll, mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy az ottani
idősek és gyerekek érdekei ne sérüljenek. Szeretném kérni, hogy ilyen esetekben, amikor
döntés születik az Önkormányzaton belül, ne valakinek a feje fölött történjen. Úgy tudom,
hogy intézményvezető asszony, akinek tudnia kellett volna erről az egész dologról, volt az,
aki nem tudott róla.
Dr. Répás József
Intézményvezetőin beszéltünk erről a döntési javaslatról, intézményvezető asszony is jelen
volt, hogy mi kezdeményezzük a megszüntetést, így tudott róla. Kérdés, észrevétel van-e? Ha
nincs, két határozati javaslatról döntenénk. Első határozati javaslat a kiválásról szól. Aki
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
164/2015. (VI.15.) határozat
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Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Kiskunlacháza-Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási
Megállapodásának X.1. pontja alapján kiválik a Kiskunlacháza-Áporka Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálati Társulásból. A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy
értesítése a döntésről a Kiskunlacháza-Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati
Társulás Társulási Tanácsát.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a második határozati javaslat a megállapodás-tervezet előkészítéséről szól. Aki
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
165/2015. (VI.15.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kiskunlacházi
Polgármesteri Hivatalt egy megállapodás-tervezet kidolgozására Áporka Község
Önkormányzatával, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 89-91. §-ai alapján családsegítői, gyermekjóléti szolgáltatási, szociális étkeztetési és
házi segítségnyújtási feladatok ellátása tekintetében.
Határidő: szeptember 30.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
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napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 7. napirendi pontra: döntés villamos energia vásárlás csoportos beszerzési
közösséghez csatlakozásról. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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.
166/2015. (VI.15.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
- csatlakozni kíván az Isaszeg Város Önkormányzata, mint Gesztor által szervezett
csoportos villamos energia beszerzési közösséghez, egyúttal felhatalmazza dr. Répás
József polgármestert a csatlakozási, tagfenntartási szándéknyilatkozat aláírására;
- megbízza a polgármestert, hogy Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata és
intézményei vonatkozásában a 2016-2017. villamos energia évre a mellékelt ajánlatok
elfogadásaként az elfogadó nyilatkozatokat aláírja
- felhatalmazza a polgármestert ezt követően az energia kereskedelmi szerződések
aláírására is;
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a fenti eljárás során a közbeszerzési feladatok lebonyolításával a Sourcing Hungary
Kft-t (1138 Budapest, Prestige Towers, Meder u. 8.) bízza meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Répás József polgármester
-
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napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 8. napirendi pontra: döntés DSE és a Vízivándor Egyesület kérelme ügyében. A
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a tulajdonosi hozzájárulást megadja, és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatot.
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.
167/2015. (VI.15.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Kiskunlacházi Diáksport Egyesület, valamint a Vízivándor Egyesület, mint használatba
vevők, felújítsák a Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 3361/1
hrsz-ú ingatlanon található csónakház tetőszerkezetét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 9. napirendi pontra: tájékoztató a XI. László Napi Vigasságok tervezett
programjairól és költségvetéséről. A várható többletbevétel 537 e Ft. A Tóparti esték
finanszírozására van elsődlegesen elkülönítve ez az összeg. Szerepel benne olyan installáció,
amelyet bérlünk a rendezvény során. Arra is hangsúlyt kellene fektetni, hogy maradandót is
tudjunk alkotni. A későbbiek során a bérléseket ki tudnánk küszöbölni azzal, hogy ha a
bódékat és eszközöket meg tudnánk vásárolni, akkor arra később nem kellene kiadnunk pénzt,
bérlet fejében. Beszéljünk még erről, hogy ez hogyan, és milyen módon oldható meg. Szép
színvonalas, nívós rendezvény elé nézünk. A László Napi Vigasságok a meghatározott
menetrend szerint megy. Kraszna fog csak jönni 37 fővel. A vendégek a Gárdonyi úti
iskolában és a Gyülekezeti házban lesznek elszállásolva. Pénteken érkeznek 13-14 óra között,
egy tartalmas ebéddel várjuk őket. Minden étkezés a művelődési házban lesz. A vendégeink
távozása nem vasárnap délben lesz, hanem valamikor estefelé. Megkérdezem Nemes Nagy
Anita intézményvezető asszonyt, hogy egy összegzést a három nappal kapcsolatban szeretne-e
mondani a képviselő-testületnek?
Nemes Nagy Anita
Biztonsági kérdésben tovább folynak az egyeztetések. A mentőautóra szükség lesz a törvényi
szigorítások miatt. Az egészségbiztosítás rendben lesz. Beadtuk a Katasztrófavédelem felé a
szükséges elbírálásra az anyagokat. A biztonságtechnikai cég, amely segít, illetve a
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polgárőrség megtöbbszörözi erejét. Egyeztettünk ott is az egyesület vezetőjével, hogy mi az,
amit ők vállalnak (éjszakai őrzés, területbérlés). Az Őrsparancsnok úr is ebben nagyon nyitott,
van egy együttműködésünk. Megerősített csapattal igyekeznek a biztonsági szolgálatban is
részt venni.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e?
Dr. Galambos Eszter
A Munkácsy iskolánál látok egy nagy gödröt. Ez vissza lesz temetve?
Németh Mihály
A héten össze kell kötni a kutat a vízmű-teleppel. Ha nem végeznek a munkával, a rendezvény
idejére ideiglenesen vissza lesz temetve a gödör.
Tóth Imre
A rendezvény költségvetésével kapcsolatban szeretném megkérdezni: úgy tudom, hogy a Csík
zenekar és a hangosítás összekapcsolódik. A hangosítás tavaly kevesebb volt, mint az idén. Az
emblémázott pólók ára 75.000.-Ft, hány darab kerül ennyibe? Beruházásként szerepel a
fénytechnika és microport, ezek meg lesznek vásárolva, és a későbbiekben is fel lehet
használni?
Nemes Nagy Anita
Amikor megérkezett a támogatás lehetősége, úgy gondoltuk, hogy maradjon, amennyi lehet
maradandó értékben. A microport esetében ez most már elkerülhetetlen beruházás, két darabot
tudunk vásárolni. Elektronikus feltöltéssel rendelkeznek, nem igényelnek elemet,
középkategóriának a tetejét jelentik. A fénytechnika a LED lámpákkal illetve maga a
fénypark, ezek már 20 évesek. A kinti hangtechnikánál, a hangtechnikus cég fogja adni az
összes tartozékát. Magával a hang technikus céggel kapcsolatban: nem volt feltétele a Csík
zenekarnak ez a cég. Három cégtől kértem be árajánlatot, és ehhez képest is ők küldték a
legkedvezőbb árajánlatot. Aki hangosítja a Csík zenekart, az tudni fogja hangosítani az Alma
Együttest is, és tudni fogja hangosítani a United Együttest is, amely élőben játszik. Az előző
éveknek a hangtechnikájához képest, néhányszázezer forintos a különbség. Ha azt a céget
bíztam volna meg, ők ezt a fajta kiszolgálást bérleménnyel tudták volna megoldani. Nem csak
a hangot, fényt hozzák, hanem a színpadot is. Ez a tavalyi költségvetésben külön egy tétel
volt. A pólók a kollégáknak, a belső dolgozóknak jár egy jobb minőségű póló. A megújult
logóval fogjuk csak nyomtatni, nem kerül rá a dátum. A pólókat árusításra is kínáljuk, ebből is
bevételre számítunk. A Tóparti esetékről: részben civil megkeresés alapján merült fel, hogy jó
lenne nyáron (vasárnaponként) egy szórakozási lehetőség. Az ingyenes rendezvényekre van
igény, viszont azok borzasztóan drágák. A lakosságnak is tudomásul kell vennie, hogy
mennyibe kerül egy ingyenes rendezvény. Egyetértek azzal, hogy maradandó dolgok
kerüljenek, hiszen nekünk is az az érdekünk, hogy később a Háznál hasznosíthassuk. Arra
szeretnék támogatást, hogy idén nyárra semmilyen rendezvény nem lett betervezve. Azok a
támogatások, amelyeket a helyi vállalkozóktól össze tudtunk szedni - jelentősebb mértékű,
mint amely a tavalyi évben történt -, az együttműködési megállapodásban ezek kikötött
dolgok, a László Napi rendezvényekre, vagy kulturális rendezvényre 2015. december 31-éig
használhatjuk fel.
Varga Ilona
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Pénteken 37 főt várunk Krasznáról, ebből 20 diák és 17 felnőtt. A felnőttek 17 fő a
gyülekezeti házban lesznek elszállásolva. A 20 diák illetve 1 felnőtt kísérő a Gárdonyi úti
iskolának a tornatermében lesznek elhelyezve. Programok: a rendezvény megnyitóján
vesznek részt a vendégek. Szombati napra Ráckevei kirándulást terveztünk. Ráckevén
szombat délelőtt piac van, ott lehet vásárolni, körülnézni. Bemennénk a Ráckevei Malomba,
lisztet őrölni, egy ajándék is átadásra kerül majd. Ezután a kilátóba megyünk. Kiskunlacházán
ebéd, délután csoki- és borkóstolás lesz. Vasárnap délelőtt Templomba megyünk, délután
pedig a rendezvényen fellépésük lesz.
Dr. Répás József
Az ünnepi vacsora szombat este lesz. Gödöllei András szolgáltatja a zenét. Kérdés, észrevétel
van-e? Ha nincs, köszönjük a tájékoztatást.
Egyebek
-

Pályázati önrészek pontosítása

Dr. Répás József
Rátérünk az Egyebekre. Első a pályázati önrészek pontosítása. Megkaptátok az írásos
anyagot, amely a most megnyíló pályázatok tekintetében az önerő biztosításának összegéről
és annak formájáról rendelkezik. Terveztük, hogy a Konyha vonatkozásában nagyon komoly
technikai technológiai felújítást szeretnénk, egyrészt, amely hatékonyabbá teszi a Konyha
működését, nemcsak a minőség szempontjából, hanem az energiafelhasználás szempontjából
is. Ehhez a pályázati önerő 2.000.000.-Ft helyett 3.000.000.-Ft, ezért 1.000.000.-Ft-tal
megemeljük a korábbi döntés értelmében meghozott önerő keretet. A bizottságok is
foglalkoztak ezzel a kérdéssel, mindenképpen javaslom ennek támogatását. Kérdés, észrevétel
van-e? Ha nincs, három határozati javaslatról döntenénk. Első határozati javaslat:
visszavonjuk a 138/2015. (V.19.) és a 142/2015. (V.19.) számú határozatokat. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
168/2015. (VI.15.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 138/2015.
(V.19.) és a 142/2015.(V.19.) számú határozatait.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A második határozati javaslat: a Központi Konyha felújítására, fejlesztésére 2.995.651.-Ft
önerőt biztosítunk. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
169/2015. (VI.15.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására a Központi konyha
felújítására, fejlesztésére. A Képviselő-testület a 2.995.651.- Ft önerő összegét a 2015. évi
Költségvetéséből biztosítja a költségvetési rendeletben megjelölt pályázati önrész keretéből.
Határidő: azonnal
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Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A harmadik határozati javaslat: pályázatot nyújtunk be a három óvoda nyílászáróinak
cseréjére. A vállalt önerő: 1.468.678.-Ft. A belterületi utak tekintetében a Gárdonyi és
Munkácsy utcák felújítása történik, a vállalt önerő: 2.245.614.-Ft. Összességében: 3.714.292.Ft önerőt biztosítanánk ezen két cél megvalósítása érdekében. Kérdés, észrevétel van-e? Ha
nincs, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
170/2015. (VI.15.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására az alábbiak szerint:
Ia kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására igényelhető
támogatásnál a Kiskunlacháza-Áporka Óvoda három feladatellátási helyének (Búzavirág
Tagóvoda „A”, Búzavirág Tagóvoda „B”, Peregi Tagóvoda) nyílászáró cseréjére. A vállalt
önerő: 1.468.678.-Ft
II. Belterületi utak, járdák, hidak felújítására támogatásnál a Gárdonyi és Munkácsy
utcák aszfaltburkolat felújítására. A vállalt önerő: 2.245.614.-Ft.
Az önkormányzat a 3.714.292.- Ft önerő összegét a 2015. évi Költségvetéséből
biztosítja a Költségvetési rendeletben megjelölt pályázati önrész keretéből.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal
Varga Ilona
Véget ért egy tanév. Szeretném az itt jelenlévő intézményvezetőknek kifejezni köszönetemet,
illetve mondhatom a képviselő-testület tagjai nevében is, amelyet egész évben végeztek a
gyermekeinkért. Jó feltöltődést, kellemes pihenést kívánok nekik. Megkérem polgármester
urat, hogy Sáriné Kátai Ildikó igazgató asszonynak is e-mailben egy köszönő levelet küldjön.
Dr. Répás József
Más nem jelezte, hogy szólni kíván. A megbeszélést zárt üléssel folytatjuk. A nyílt ülést
bezárom.
Az ülés vége: 18:20h.
K.m.f.

Dr. Répás József
polgármester

Soós Zsoltné
jegyző
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Varga Ilona
képviselő

Németh Mihály
alpolgármester
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