JEGYZŐKÖNYV
A Képviselő-testület 2015. szeptember 8-i üléséről.
Időpontja: 2015. szeptember 8. 17:15 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak:
Dr. Répás József polgármester
Németh Mihály alpolgármester
Varga Ilona képviselő
Vella Zoltán képviselő
Erdélyiné Horváth Terézia képviselő
Mózes Zsolt képviselő
Soós Zsoltné jegyző
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
Dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Horákné Kaczur Tímea intézményvezető
Kovács Jánosné intézményvezető
Vargáné Szabó Gabriella TICS vezető
Orosné Dávid Ildikó intézményvezető
Nemes Nagy Anita intézményvezető
Vendég: 1 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 6 fő van jelen, a testületi ülés
határozatképes. Távollétét Tóth Imre alpolgármester úr jelezte, dr. Galambos Eszter és Foki
Vilmos késni fognak. 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 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
230/2015.(IX.08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Varga Ilona képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Dr. Répás József
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.
231/2015. (IX.08.) 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 pontokkal kapcsolatban nincs kiegészíteni valóm. Kérdés, észrevétel van-e?
Varga Ilona
Egyebekben szeretnék szólni.
Vella Zoltán
Én is az Egyebekben szeretnék szólni.
Dr. Répás József
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 A 2015. június 15-i, június 24-i, július 29-i és augusztus 5-i ülések határozatainak
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4
5

végrehajtása
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
Soós Zsoltné jegyző
Tóth Imre projekt-koordinátor
Németh Mihály projekt- koordinátor
Beszámoló a 2015. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
A 2015. évi költségvetés módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
A 2014. évi zárszámadási rendelet módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
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Vella Zoltán, a PÜF elnöke
SzMSz módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
7 A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges
szennyvízcsatorna bekötések kiegészítő munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárásban a
módosított ajánlati felhívás elfogadása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
8 Étkezési térítési díjak felülvizsgálata
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
9 Településüzemeltetési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárásban
a. bírálóbizottság tagjainak megválasztása
b. ajánlati felhívás elfogadása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
10 Az I. sz. gyermekorvosi körzet gyermekorvosi álláshelyének ismételt meghirdetése, ehhez
kapcsolódóan működési engedély iránti kérelem benyújtása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Erdélyiné Horváth Terézia, az EB elnöke
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
11 A KISKUNVÍZ Kft. végelszámolásával kapcsolatos döntés
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
12 Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
13 Csatlakozás a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez
Előadó:
dr. Répás József polgármester
14 Beszámoló a XI. László Napi Vigasságokról
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Erdélyiné Horváth Terézia, az EB elnöke
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
Nemes Nagy Anita igazgató
15 Döntés a Halászkert étteremhez kapcsolódó ingatlanok értékesítéséről
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
16 Pietzonka Mária ingatlan felajánlása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
17 Megyei kitüntető címekre javaslattétel
Előadó:
dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
Erdélyiné Horváth Terézia, az EB elnöke
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
18 Tájékoztató: közútkezelői állásfoglalás a kerékpársáv kialakításával kapcsolatosan
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
19 Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
232/2015. (IX.08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. A 2015. június 15-i, június 24-i, július 29-i és augusztus 5-i ülések határozatainak
végrehajtása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
2. Beszámolók
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. Beszámoló a 2015. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
4. A 2015. évi költségvetés módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
5. A 2014. évi zárszámadási rendelet módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
6. SzMSz módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
7. A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges
szennyvízcsatorna bekötések kiegészítő munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárásban a
módosított ajánlati felhívás elfogadása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
8. Étkezési térítési díjak felülvizsgálata
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
9. Településüzemeltetési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárásban
c. bírálóbizottság tagjainak megválasztása
d. ajánlati felhívás elfogadása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
10. Az I. sz. gyermekorvosi körzet gyermekorvosi álláshelyének ismételt meghirdetése, ehhez
kapcsolódóan működési engedély iránti kérelem benyújtása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Erdélyiné Horváth Terézia, az EB elnöke
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
11. A KISKUNVÍZ Kft. végelszámolásával kapcsolatos döntés
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
12. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
13. Csatlakozás a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez
Előadó:
dr. Répás József polgármester
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14. Beszámoló a XI. László Napi Vigasságokról
Előadó:

dr. Répás József polgármester
Erdélyiné Horváth Terézia, az EB elnöke
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
Nemes Nagy Anita igazgató
15. Döntés a Halászkert étteremhez kapcsolódó ingatlanok értékesítéséről
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
16. Pietzonka Mária ingatlan felajánlása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
17. Megyei kitüntető címekre javaslattétel
Előadó:
dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
Erdélyiné Horváth Terézia, az EB elnöke
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
18. Tájékoztató: közútkezelői állásfoglalás a kerékpársáv kialakításával kapcsolatosan
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
19. 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. június 15-i, június 24-i, július 29-i és augusztus 5-i
ülések határozatainak végrehajtása. Kérdés, észrevétel van-e?
Vella Zoltán
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság kérése a Képviselő-testület illetve a vezetőség irányába:
nem tartjuk célszerűnek, nem tartjuk hatékonynak, hogy minden hónapban ilyen sok napirendi
ponttal terheljük a polgármesteri hivatal feladatait és munkáját, ezért javasoljuk, hogy több
vezetői döntés szülessen, így kevesebb képviselő-testületi határozatot és előterjesztést kell
előkészíteni.
Dr. Répás József
Ennek természetesen van SzMSz vonzata, SzMSz módosítás szükséges az átruházott
hatáskörök tekintetében. Másnak kérdése, észrevétele van-e? Ha nincs, aki a beszámolót
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.
233/2015. (IX.08.) határozat
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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 2. napirendi pontra, a beszámolókra. Első a polgármesteri beszámoló. A
beszámolómmal kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy a mai nap folyamán voltam
Szabó Istvánnál, a Pest Megyei Közgyűlés elnökénél. Tervezünk egy szakmai fórumot
polgármesterek, jegyzők illetve képviselő- testületi tagok részére, szeptember második
felében. A Pest Megyei Közgyűlés elnöke Pánczél Károly képviselő úr és Szűcs Lajos
miniszteri biztos úr venne részt. A közép-magyarországi régiót érintő fejlesztési
elképzelésekről beszélnének a jövőbeni lehetőségekről és elképzelésekről, arról hogy az
Önkormányzatok mire számíthatnak, milyen lehetőségek vannak. Szeptember második
felében várhatóan meg fognak jelenni bizonyos típusú pályázatok, a nagy dömping inkább
októberre illetve novemberre várható. 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.
234/2015. (IX.08.) 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
Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni a beszámolót.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e?
Vella Zoltán
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Egy álláspontot fogalmazott meg a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, hogy minden hónapban
egyszer szeretne kapni egy átfogó áttekintést a pénzügyi osztályvezető asszonytól a
költségvetési számlát illetően. Negyedévente egy likviditási tervet is szeretne kapni a
Bizottság.
Dr. Répás József
Másnak kérdése, észrevétele 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.
235/2015. (IX.08.) 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.
236/2015. (IX.08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Sződi
Károly igazgatási és jogi osztályvezető beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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-

TICS vezető beszámolója

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
Tapasztalhattátok, hogy közmunkásokat is alkalmazunk a TICS keretén belül. Egy speciális
mutató alapján határozzák meg a településeken a munkanélküliséget és egyéb bejelentett
munkahelyeket. Kiskunlacháza csak 4-5 közmunkást tud alkalmazni, többre nem vagyunk
jogosultak. Ezeknek az embereknek a munkáját koordinálnia kell csoportvezető asszonynak,
amely nem mindig egyszerű dolog. Nagyon szépen megoldották a nyár folyamán a
közmunkások foglalkoztatását, szükség van rájuk. A TICS létszáma nagyon alacsony, a
közterületek rendbetétele, karbantartása nagyon komoly személyi és anyagi igénybevételt
jelent a település számára. Szeretném megköszönni Vargáné Szabó Gabriellának ezt a
koordinatív szerepkört. A TICS szempontjából szeretnénk tovább lépni. A szervezetet akár
egy cég keretén belül működtetve tudjuk továbbfejleszteni, továbbépíteni, akár gépeszköz
állománnyal, akár létszámmal, hogy még hatékonyabban, még jobban tudjon működni.
Kérdés, észrevétel van-e?
Vella Zoltán
Tavaly több ezer tő rózsát kapott a Hivatal, felajánlásból.
Vargáné Szabó Gabriella
Sok helyen elültettük a rózsákat, de nem tudtuk locsolni és kipusztultak. Arról nem is
beszélve, hogy nem vigyáznak rájuk, levágják, lekaszálják.
Dr. Répás József
Évekkel ezelőtt elindult a lakosság összefogásával, hogy közterületeket tudtunk rendbe tenni,
ezt szeretném folytatni. Egyik kolléganőnk végzettsége tájépítész. Megkértem, hogy készítsen
egy virágosítási, rendbetételi ütemtervet, hol vannak ezek a közterületeink, milyen
nagyságúak és milyen típusú, jellegű növényeket lenne célszerű ültetni. Meg kell tervezni,
hogy valamilyen úton-módon a locsolása megoldható legyen. Készülni fog egy ütemterv,
amelynek alapján a lakosság összefog az Önkormányzattal, rendbe rakjuk a közterületeinket.
Fő gond a locsolás kérdése. Már beszéltünk eszközbeszerzésről, fejlesztésről, beszéltünk egy
olyan platós autónak a beszerzéséről, amelybe többen bele tudnak ülni, nyitott fülkés. Fel
tudjuk rá szerelni ezeket a nagy műanyag tartályokat, amellyel ki tudnak menni locsolni.
Akkor tudjuk elindítani, hogy a főúton virágokat tudjunk kihelyezni, hiszen azokat mindennap
hajnalban locsolni kell. Első lépésként a központilag szervezett, lakosság bevonásával történő
közterület rendbetételt szeretnénk elindítani.
Vella Zoltán
A kezdeményezés nagyon jó. Több településen találkoztam azzal, hogy a Műszaki
Egyetemmel köt az Önkormányzat egy együttműködési megállapodást, és a Műszaki Egyetem
végzős diákjai (településtervezők) kijönnek a településre, felmérik és szakdolgozat keretében,
teljesen ingyen készítenek az Önkormányzatnak egy tájépítészeti elképzelést.
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Erdélyiné Horváth Terézia
Én is támogatom, nagyon szép gondolatnak tartom, de még nincs egy településrendezési
tervünk, hogy köztereket hogyan szeretnénk látni. Itt vannak a beruházások is a településen.

Dr. Répás József
Csak olyan közterületekről van szó, amelyek teljes egészében a beruházások már nem érintik.
Kérdés, észrevétel 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.
237/2015. (IX.08.) határozat
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
Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni a beszámolót.
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.
238/2015. (IX.08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné
jegyző beszámolóját.
Határidő: azonnal
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Felelős: dr. Répás József polgármester
-

Tóth Imre projekt-koordinátori beszámolója

Dr. Répás József
Következő Tóth Imre alpolgármester úr beszámolója.
Dr. Répás József
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.
239/2015. (IX.08.) 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 Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülésén elhangzott egy olyan kérdés, hogy volt-e tömeges
vízminőség panasz áradat. A DPMV Zrt. felé nem volt ilyen panasz és kártalanítási igénnyel
sem lépett fel senki. A beszámolóhoz képest történt néhány változás. A III. számú követeléssel
kapcsolatban a projekt befejezésének határideje: 2015. szeptember 12. Azóta volt egy
egyeztetés, ez a dátum 2015. október 26-ára változott. IV. számú követelést is beadtak, amely
nem határidőre, hanem pénzösszegre vonatkozott, 12.000.000.-Ft plusz követelésük volt a
vállalkozóknak, amelyet a Strandi úti munkálatokkal magyaráztak, hogy félpályás aszfaltozást
kell végrehajtani. A Mérnökszervezet nem fogja elfogadni ezt a követelést, erről tájékoztatta a
vállalkozókat is. Ez előrelátható volt, el fogják utasítani a követelést. A régi toronyról a
telefon antennák (Vodafone, KEVE-NET) átkerülnek egy másik tartószerkezettel az új
víztoronyra. Nyolc hetes határidővel tudják ezt a munkát elvégezni. Ez keresztülhúzza a
szóbeli egyességet. Azt kértük tőlük, hogy ezt a határidőt jelentősen rövidítsék meg 2015.
október 15-i beüzemelési határidőt kértünk. Erre még nem történt reakció.
Mózes Zsolt
Az antennákért a Vodafone és a KEVE-NET bérleti díjat fizet az Önkormányzatnak?
Németh Mihály
Igen, 2019. évig szól a szerződés, nekik ez nem érdekük.
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Dr. Répás József
Bízom benne, hogy az október 15-ét tudják vállalni. Tartószerkezetet kell tervezni, ezt
felhelyezni a toronyra, amelyekre ráteszik ezeket az antennákat. Ezzel a régi torony elbontása
kerülne veszélybe. Remélem, minél előbb választ fogunk kapni, amely az Önkormányzat
számára kedvező. Decemberben egyébként már tudtak róla, hogy a projektnek egy szakasza
érinti az ő antennájukat, a tervezést már megkezdhették volna.
Vella Zoltán
Az lenne a kérésem, hogy ne csak a FIDIC Mérnököt hívjuk meg erre a III. számú vállalkozói
követelésnek a tárgyalására, hanem a tervezőt, közbeszerzőt, projekt-menedzsmentet, és ha
van rá mód és lehetőség, akár a Fejlesztési Igazgatóságtól a konkrétan kijelölt projektmenedzsert is. Mindenkit meg kellene hívni, jegyzőkönyvben rögzíteni, ilyenkor mi a teendő,
hogy az Önkormányzat ne kerüljön bajba.
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.
240/2015. (IX.08.) 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: beszámoló a 2015. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről. A
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Vella Zoltán
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ennél a napirendi pontnál nem volt határozatképes. A
bizottságnak észrevétele nem volt, elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e?
Soós Zsoltné
Az Emberi Erőforrás Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot. Erdélyiné Horváth Terézia
elnök asszonynak a személyi juttatások és az egészségügyi hozzájárulás százalékával
kapcsolatban volt kérdése. A pénzügyi osztályvezető asszony fog válaszolni erre a kérdésre.
Pénzes Andrásné
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A munkaadókat terhelő járulékok több tételből tevődnek össze: szociális hozzájárulás, baleseti
járulék és egészségügyi hozzájárulás. Az egészségügyi hozzájárulás tételénél látható a
Hivatalban és az Önkormányzatnál 100 %-os teljesítést meghaladó mutatószám. Ennek az az
oka, hogy kétféle egészségügyi hozzájárulás van: százalékos, amelyet tervezünk: 14 %, és 27
%-os.
17:47 Dr. Répás József kiment a teremből, Németh Mihály alpolgármester átveszi az ülés
vezetését.
Pénzes Andrásné
A cafetériát 14 %-os egészségügyi hozzájárulás terheli, a reprezentációt és még néhány tételt
pedig 27 % terheli. A költségvetés készítésekor csak a 14 %-os egészségügyi hozzájárulás lett
figyelembe véve, reprezentációra, cafetériára, mindenre. A teljesítésben megjelenik a 13 %-os
különbözet. Ha megnézzük az Önkormányzatnál ez abszolút értékben 18.000.-Ft túlteljesítést
mutat. Ez a munkaadókat terhelő járulékok fő összegébe, az időarányos teljesítésébe belefér,
mert mindenhol a főösszeg 50 %-os teljesítés alatt marad, tehát más tétel kompenzálja, és ezt
át tudjuk csoportosítani.
Németh Mihály
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a 2015. évi költségvetés I. féléves
teljesítéséről a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
241/2015. (IX.08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
4. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)
Németh Mihály
Rátérünk a 4. napirendi pontra: a 2015. évi költségvetés módosítása.
Pénzes Andrásné
Az új számviteli rendszer miatt úgy tűnik, hogy havonta előirányzat-módosításra van szükség.
Ezt egyrészt indokolják az év közbeni központi támogatások, melyeket előirányzatként
kapunk, másrészt figyelnünk kell a bevételek és kiadások tényleges teljesülését, mert ennek
megfelelően tudunk csak könyvelni.
17:50 Dr. Répás József visszajött a terembe, visszaveszi az ülés vezetését Németh Mihály
alpolgármestertől.
Pénzes Andrásné
Többletbevétel esetében sem tudunk információs jelentést küldeni a központi kormányzatnak,
mert azt mutatja, hogy előirányzatként azt nem terveztük, tehát így a többletbevétel képződést
is mindig, minden hónapban a beszámolóhoz kapcsolódóan módosítanunk kell. A többször
módosított előirányzatunkat 2.596.000.-Ft-tal emeli meg. tételesen leírtuk, hogy ez a
bevételeknél és a kiadásoknál melyik tételeket érinti. Intézményfinanszírozást 355.000.-Ft-tal
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érinti, mely a bérkompenzáció és annak járulékai finanszírozásából adódik. Minden más
előirányzat átcsoportosítása a bevétel terhére illetve a központi támogatás terhére történt.
Mellékeltük a rendelet-tervezetet, annak mellékleteit, és szöveges részletes indokolással, hogy
melyik intézménynél hol került átcsoportosításra bevételi- és kiadási előirányzat.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a 2015. évi költségvetés módosítását,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2015. (IX.09.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015 évi költségvetéséről szóló 7/2015. (IV.08.), a 11/2015.(V.20.), a
13/2015.(VI.16.) és a 14/2015.(VIII.06.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2015
(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk az 5. napirendi pontra: a 2014. évi zárszámadási rendelet módosítása. A Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság egy hibát észlelt.
Pénzes Andrásné
Nem emeltük ki a bevételi és kiadások főösszegét az elfogadott beszámoló rendeletében,
valamint nem emeltük ki az összes bevétel és kiadás főösszegéből a finanszírozási bevételt és
kiadást. Ezt pótoltuk a rendelet-módosításában, hogy a jogszabályi előírásoknak megfeleljen.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a 2014. évi zárszámadási rendelet
módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2015. (IX.09.) önkormányzati rendelete a 9/2015.(V.06.) a 2014. évi pénzügyi terv
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
6. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 6. napirendi pontra: SzMSz módosítása. A Jogi és Ügyrendi Bizottság illetve a
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Dr. Répás József
A tulajdonosi hozzájárulások mértékénél lehetőség legyen, ha olyan volumenű, akkor
kedvezményeket biztosítani.
Vella Zoltán
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Az SzMSz módosításból kivettünk valamit?
Soós Zsoltné
Csak az van benne, amelyet mindkét bizottság jóváhagyott. Abban maradtunk, hogy később a
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság visszatér a hatáskör módosítással kapcsolatos javaslatra.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja az SzMSz módosítást, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának
17/2015.(IX.09.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
7. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 7. napirendi pontra: a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012 azonosító számú projekt
megvalósításához szükséges szennyvízcsatorna bekötések kiegészítő munkáira vonatkozó
közbeszerzési eljárásban a módosított ajánlati felhívás elfogadása. A beszerzési eljárás
megindítása, olyan lépések, amelyek révén Önkormányzatunk ezen munkálatokat még az
időjárás figyelembevételével, időben meg fogja tudni csinálni és végrehajtani. Kérdés,
észrevétel van-e? Ha nincs, aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
242/2015. (IX.08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-112011-0012 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges szennyvízcsatorna bekötések
kiegészítő munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és
dokumentációját a jelen előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja és az eljárást
megindítja.
Az ajánlatkérésekre felkért szervezetek:
1. SADE Magyarország Mélyépítő Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 187-189.
2. Relid Bau Kft. 1164 Budapest, Lassú u. 1.
3. Tápiómenti Kft. 2251 Tápiószecső, Széchenyi u. 50.
Az eljárást a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:Kbt.)
122./A.§ alapján, ún. „leválasztott eljárás” során (figyelemmel a Kbt. 18.§ (3) bekezdésben
foglalt szabályokra) kívánja az Önkormányzat megindítani. Az eljárás a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által kiadott „Útmutató a Támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások
ellenőrzésére vonatkozóan” c. dokumentum alapján utóellenőrzésre kerül benyújtásra a
Támogató Szervezet (KSZ felé).
Az Önkormányzat - az eljárás eredményessége esetén- a Kbt. 124.§ (5) bekezdésben
meghatározott ajánlati kötöttség ideje alatt fogja a szerződést megkötni a nyertesként
megnevezett ajánlattevővel, kivéve, ha olyan körülmény merül fel, amelyre tekintettel az
Önkormányzat a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válik (Kbt. 76. § (1) d)
pont, 124. § (9) bek.).
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

8. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 8. napirendi pontra: étkezési térítési díjak felülvizsgálata. A Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Vella Zoltán
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság nem kívánja módosítani az étkezési térítési díjakat.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
243/2015. (IX.08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
étkezési térítési díjak összegét nem módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
9. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 9. napirendi pontra: településüzemeltetési feladatokra vonatkozó közbeszerzési
eljárásban bírálóbizottság tagjainak megválasztása illetve ajánlati felhívás elfogadása. Először
a bírálóbizottság tagjainak megválasztása vonatkozásában kellene döntenünk. A
bírálóbizottság tagjai: Vargáné Szabó Gabriella és Gábor Szilvia csoportvezetők, Pénzes
Andrásné pénzügyi osztályvezető, dr. Czukor János közbeszerzési tanácsadó és dr. Sződi
Károly osztályvezető lennének benne szavazati joggal, és tanácskozási joggal a két
alpolgármester urat kérnénk fel.
18:00 Mózes Zsolt kiment a teremből.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a bírálóbizottság tagjait, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 5 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
244/2015. (IX.08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a településüzemeltetési
feladatok ellátójának kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás Bírálóbizottságának
szavazati joggal rendelkező tagjaivá Vargáné Szabó Gabriella és Gábor Szilvia
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csoportvezetőket, Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezetőt, dr. Czukor János hivatalos
közbeszerzési tanácsadót és dr. Sződi Károlyt osztályvezetőt 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. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságnak voltak
észrevételei az ajánlati felhívás tekintetében.
Vella Zoltán
Kérte a bizottság az ajánlattételi felhívás módosítását több szempontból is. A Bizottság arra
hívta fel a figyelmet, hogy több mint ezer kiskunlacházi vállalkozás van, nagyobbra kellene
nyitni a lehetőséget más kiskunlacházi társaságok részére is. Polgármester úr említette, hogy
jó kapcsolat alakult ki a Kunépszolg Kft. és az Önkormányzat között. Valamilyen szinten
érthető is, 50 % feletti a kiskunlacházi tulajdonrész.
Dr. Répás József
75 %-os a Vertikál Zrt. rész, és 25 %-os az önkormányzati rész.
Vella Zoltán
Nem jelennek meg a közbeszerzési kiírásban azok a kritériumok, azok a garanciák, amelyek
egy szegény, kispénzű önkormányzat elvárásai lennének. dr. Czukor János úr úgy indokolta
meg kérésünket, hogy nem kötelező, ugyanakkor kibújt a válaszadás elől. Tudjuk, hogy nem
kötelező, de olyan elvárható garanciális elemekről van szó, amelyek egy közbeszerzési
eljárásnál alapvető kritériumok lennének. Azért is fogalmaztuk meg ezeket a garanciákat és
kritériumokat, mert közbeszerzési tapasztalattal nem rendelkeznek ezek a társaságok. A három
társaság közül egyik sem indult közbeszerzési eljáráson, semmilyen tapasztalattal nem
rendelkeznek. Tudjuk jól, hogy hosszú évek óta itt dolgozik a Kunépszolg Kft., bízunk abban,
hogy jól dolgozik, Polgármester úr szava garancia. Nem csak Polgármester úr, hanem
mindegyikünk polgárjogi és büntetőjogi felelőssége megjelenik ezekben az eljárásokban.
Ennek okán azt tudom mondani, hogy mivel nem kerültek bele azok a módosítások illetve
garanciák, amelyet kértünk, én nem tudom támogatni ezt a közbeszerzési eljárást. Elfogadom
Polgármester úr szavát, amely garanciát fog jelenteni, hogy tisztességesen el lesz takarítva a
hó, vagy le lesz vágva a fű, de ezek a mai világban kevésnek bizonyulnak. Több és erősebb
garanciát kell beépíteni.
Dr. Répás József
A Kunépszolg Kft. esetében nem csak arról van szó, hogy Lócskai István az ügyvezető
igazgató, magával a többségi tulajdonossal a Vertikál Zrt-vel is nagyon jó a nexusunk.
Bármilyen kérdésünk, kérésünk volt és van, mindig is igyekezett a Kunépszolg Kft.
teljesíteni. Nagyon sok nem várt helyzet volt Kiskunlacházán, délután, este és hétvégén
szóltunk és csinálták. Egy ilyen településüzemeltetésnél nagyon fontos az, hogy egy
rugalmas, jó gazda gondossággal eljáró működtetés is legyen benne. Magának a cégnek, az
eddigi tevékenysége, amelyet az elmúlt években tanúsítottak Kiskunlacházán, garancia, hogy
jól végzi ezt a munkát. A szerződésbe, amelyet majd ha megkötünk, nagyon szépen bele lehet
építeni azokat az elemeket, amelyeket hiányolsz garanciális elemekként. Egy polgárjogi
szerződés, amely kétoldalú, nyugodtan később bele lehet tenni azokat a legfontosabb
szerződési elemeket, garanciális elemeket, akár mellékletként is, amelyek egyfajta
biztosítékot jelentenek, az általad fölvetett dolgok nem sérülnek. A szerződés megkötése előtt
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a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság illetve a Képviselő-testület látni fogja, és dönteni fog róla,
hogy milyen formában kerüljön megkötésre. Minden szerződés megkötésekor a
legfontosabbnak tartjuk, hogy az Önkormányzat érdeke maximálisan teljesüljön. Nem érzem
azt, hogy ezt az ajánlati felhívást, ebben a formában ne lehetne megszavazni. A szerződés,
mint olyan, ténylegesen meg fogja határozni a feladat ellátását, az fogja tartalmazni azokat a
garanciális elemeket, amelyeket be kell építeni, és teljesítenie kell a vállalkozónak. Azt kérem
mindenkitől, hogy támogassa ezt a javaslatot.
Vella Zoltán
Közbeszerzésben kötött szerződés esetében nem csak ajánlattevői kötöttség áll fenn, hanem az
ajánlatkérői kötöttség is. Csak és kizárólag abban a körben tud szerződni, amelyre ő ajánlatot
adott. A közbeszerzési törvény nagyon kötött, pontosan azért, hogy a vállalkozónak is legyen
védelme. Ha nem közbeszerzés lenne, minden további nélkül lehetne, akár folyamatosan
módosítani a szerződésünket, folyamatosan bővíteni, belehelyezni ezeket a mellékleteket. Egy
közbeszerzésben kötött szerződésben nem igazán. Van rá lehetőség, 5 % esetében, az is
inkább az ajánlati árra vonatkozik, azon kívül nincs rá lehetőség. Körültekintőbben,
részletesebben és jobban kell védeni a kiskunlacházi közpénzt és közvagyont.
Dr. Répás József
Mindig maximálisan védtük, és védeni is fogjuk a kiskunlacházi közpénzt és közvagyont.
Ahány kiskunlacházi céget nézünk, településüzemeltetési gyakorlata egynek sincs. A
Kunépszolg Kft. a létrehozásától kezdődően Kiskunlacháza településüzemeltetési feladatot lát
el. Mindig maximálisan odafigyeltünk, és odafigyelünk arra, hogy a közpénzek felhasználása
a legjobb legyen. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a 2. számú határozati javaslatot
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 3 fő igen szavazattal, 2 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
245/2015. (IX.08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a településüzemeltetési
feladatok ellátásra vonatkozó eljárást az eljárási rendben foglaltak és a Kbt. 122/A. § szerint
megindítja és a felhívást megküldi a következő szervezeteknek:
- DÉSZOLG Dunamenti Építő és Szolgáltató Kft. 2457 Adony, Dózsa Gy. u. 64.
- FARLAMEX Kft. 2454 Iváncsa, Zrínyi u. 30.
- Kunépszolg Kft. 2340 Kiskunlacháza, Völgyi dűlő 165.
Az eljárási rend a határozat mellékletét képezi.
Határidő: 2015. szeptember 10.
Felelős: Dr. Répás József polgármester
10. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 10. napirendi pontra: az I. sz. gyermekorvosi körzet gyermekorvosi álláshelyének
ismételt meghirdetése, ehhez kapcsolódóan működési engedély iránti kérelem benyújtása. A
meghirdetés sajnos eredménytelen volt, senki nem pályázott a kiskunlacházi gyermekorvosi
helyre, ezért ismételten meghirdetnénk. Továbbra is azokon a szakmai fórumhelyeken, ahol
gyermekorvos képzés folyik, illetve a kelet-magyarországi régió napilapjaiban. Felvetődött az
a kérés is, hogy a kolozsvári és marosvásárhelyi orvosi egyetemekkel is vegyük fel a
kapcsolatot, hátha egy erdélyi magyar fiatal gyermekorvos átköltözne Magyarországra. Az
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őszi időszak a gyermekorvos esetében elég nehéz és húzós, hiszen a megfázásos időszak
következik. Vass Lucia doktornőnek óriási megterhelést jelentene két gyermekorvosi körzet
vezetése, el sem tudná látni. A működési engedély tekintetében lépnünk kell, hiszen 6 hónap
elteltével a finanszírozás az Önkormányzathoz érkezik, és ezeknek az orvosoknak, akik
helyettesítenek, kiegészítő munkát végeznek, ezeknek a bérét, illetve az asszisztensnő bérét is
az Önkormányzatnak kell az OEP támogatásból finanszíroznia. Ezért kell a működési
engedélyt elindítani, mert 2015. október 22-étől mire lejár a 6 hónapos időszak, akkor az
Önkormányzat ezt a jogosultságot megszerezze, és megérkezzen hozzá az a nyilatkozat,
amely alapján jogosult lesz a finanszírozásra.
18:30 Mózes Zsolt visszajött a terembe.
Soós Zsoltné
A házi gyermekorvos tekintetében úgy állunk, hogy egyelőre még mindig Vass Lucia
doktornő helyettesít egyedül. Tárgyaltunk dr. Szekszárdi Máriával, ráckevei gyermekorvossal,
amennyiben meg tudunk egyezni az anyagiakban, elképzelhető, hogy két délelőttöt bevállalna
Szabó Attila doktor úr körzetéből. Nem csak rendelési idők vannak, hanem gyermekorvos
esetében csecsemő tanácsadás, illetve Szabó doktor úr körzetéhez tartozik még a
szakközépiskola, Munkácsy iskola egy része, Vörösmarty iskola és a lacházi óvodáknak az
iskolaorvosi ellátása. Elképzelhető, hogy megosztva lennének ezek a feladatok. dr. Galsi
Mária szintén ráckevei gyermekorvos, ő vállalná az iskolai egészségügyi feladatokat, lehet,
hogy a tanácsadást is vállalná. dr. Kovács Zsuzsanna, Dunaharaszti doktornővel is beszéltem,
ő lehet, hogy a csecsemő tanácsadást vállalná. Elképzelhető, hogy ez a feladat négy orvos
között oszlana szét. A legdöntőbb az lesz, hogy milyen megbízási díjban tudunk
megállapodni, amely majd annak a függvénye lesz, ha kiderül, milyen OEP támogatást
kapunk, és mennyivel kell kiegészíteni, beleszámítva azt is, hogy az asszisztensnő bére is az
Önkormányzat feladata lesz.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki az I. határozati javaslatot támogatja, amely az ismételt
meghirdetésről szól, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
246/2015. (IX.08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az I.
számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatinak ellátására, a jelen határozat
mellékletét képező tartalommal.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki a 2. számú határozati javaslatot támogatja, amely arról szól, hogy a működési engedélyt
megkérjük, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
247/2015. (IX.08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. számú
gyermekorvosi körzet tartós betöltetlensége okán kérelmet nyújt be a házi gyermekorvosi
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feladatok ellátásához szükséges működési engedély kiadása iránt a Pest Megyei
Kormányhivatal Ráckeve Járási Hivatalának Népegyészségügyi Osztályához.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
11. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 11. napirendi pontra: a KISKUNVÍZ Kft. végelszámolásával kapcsolatos döntés.
Van egy 100 %-ban önkormányzati tulajdonú cég, a KISKUNVÍZ Kft. A KISKUNVÍZ Kft.
jelentheti azt az alapot, amelyre ráépítve az önkormányzati tulajdonú céget el tudnánk
indítani. Korábban az volt, hogy végelszámolás és megszüntetés. Azt gondolom, hogy egy
jogi procedúrát meg tudunk előzni azzal, hogy ha a KISKUNVÍZ Kft-t nem szüntetjük meg,
hanem továbbra is életben tartjuk. A javaslat az lenne, hogy a végelszámolást megszüntetjük
és a társaság továbbműködtetését határozzuk el. Természetesen egy cégnek azonnal kell egy
ügyvezető, aki jegyzi a bíróságon, működtet, függetlenül attól, hogy a kft. effektív nem
működik, szükséges megjelölni egy olyan személyt, aki az ügyvezetői feladatokat el tudja
látni addig, ameddig a cég tényleges működése be nem indul. Ezért a javaslatom az lenne,
hogy a TICS vezető asszonyt, Vargáné Szabó Gabriellát bízzuk meg addig az ügyvezetői
feladatok ellátásával, amíg ténylegesen magának a cégnek a teljes körű felépítését, működését
meghatározzuk, és a cégvezetői pályázatot ki nem írjuk, és el nem indítjuk a céget. Kérdés,
észrevétel van-e? Ha nincs, aki az 1. határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
248/2015. (IX.08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem
támogatja Bukri Sándornak, mint a KISKUNVÍZ Kft. végelszámolójának a bruttó 300.000.-Ft
díjazásra vonatkozó kérelmét tekintettel arra, hogy megszünteti a társaság végelszámolását és
dönt annak továbbműködtetéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a 2. határozati javaslat, amely arról szól, hogy a KISKUNVÍZ Kft.
végelszámolását megszünteti és a társaság továbbműködtetését határozza meg. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 5 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
249/2015. (IX.08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a KISKUNVÍZ Kft.
alapítója úgy dönt, hogy megszünteti a KISKUNVÍZ Kft. végelszámolását és a társaság
továbbműködtetését határozza el.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester
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Dr. Répás József
Következő a 3. határozat javaslat, az ügyvezetői feladatok ellátásával Vargáné Szabó
Gabriellát 2016. március 31-ig bízzuk meg. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A javaslat 5 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
250/2015. (IX.08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a KISKUNVÍZ Kft.
alapítója úgy dönt, hogy a KISKUNVÍZ Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával 2016.
március 31-ig Vargáné Szabó Gabriella (sz. Budapest, 1969.07.01., an: Bucsi Ilona) 2340
Kiskunlacháza, Rákóczi u. 151. szám alatti lakos bízza meg. A vezetői feladatokért az
ügyvezetőt díjaz7ás nem illeti meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester
12. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 12. napirendi pontra: közmeghallgatás időpontjának meghatározása. A
közmeghallgatás időpontja 2015. november 27. (péntek) 18 óra a Petőfi Művelődési Központ
és Könyvtár Színháztermében. Polgármesteri tájékoztató, ezen kívül a közmeghallgatáson
belül kerülne sor a két projekt-koordinátor, alpolgármester urak - remélhetőleg az addigra
lezárult projektek - összegzésére, tájékoztatójára. Utána a lakosság lehetősége, hogy
kérdéseket intézhessenek a Képviselő-testülethez illetve a Hivatalhoz. Kérdés, észrevétel vane? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
251/2015. (IX.08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-ában foglaltak alapján
közmeghallgatást tart az alábbiak szerint:
a közmeghallgatás időpontja:
2015. november 27. 18 óra
helyszíne:
Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár Színházterme
Határidő: 2015. november 27.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Szünet
13. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 13. napirendi pontra: csatlakozás a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési
Egyesülethez. Az előző képviselő-testület hozott egy olyan döntést, hogy a TDM
Egyesülethez csatlakozunk. A ráckevei járásban érintett önkormányzatok is ugyan ilyen
döntést hozott, azzal a céllal, hogy a TDM Egyesület ezt a LEADER szervezeti címet elnyeri,
és egy egyesületi forma keretében hozza létre azt a LEADER közösséget, csoportot, amelyet
korábban, az előző ciklusban Csernyi Károlyék működtedtek. A csatlakozás megtörtént, felállt
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úgy az egyesület, a szükséges százalékos arányban egyesületek és vállalkozások részei voltak.
Meg is pályázta ennek a címnek a birtoklását, el is nyerte. Fő probléma az, hogy fel kellene
állítani a LEADER Szervezetet. A LEADER Szervezet munkacsoportjának működésére, erre
a fejlesztési ciklusra járó 370.000.000.-Ft-nak a 15 %-át lehet fordítani munkabérekre. Ezen
munkacsoport működésének finanszírozására ez a pénz – LEADER pénz – csak utólagosan
hívható le, előzetesen meg kell finanszírozni. A vállalkozások, egyesületek, akik csatlakoztak
a TDM Egyesülethez, szerették volna az egésznek az irányítását, koordinálását átvállalni. A
fennmaradó összeg 30 %-a jut az önkormányzatokra, többi része vállalkozások, egyesületek
részére pályázható meg. Ezért eleinte úgy volt, hogy maga az elnökség, az egyesület vezetése
és a LEADER csoport vezetése is, valamelyik egyesületek vagy vállalkozói tag részére fog
megvalósulni. Az önkormányzatok lakosság-arányosan ki is fizették a működését,
vállalkozások ebbe már akkor sem szálltak be. Most felvetettük az üléseken, hogy a pénz
jelentős része hozzájuk megy, akkor valamilyen szerepet kellene vállalni ennek a
finanszírozásában. Ettől kihátrált minden egyesület, minden vállalkozás. Előlegezzék meg az
önkormányzatok, finanszírozzák. Ez sok millió forintot jelentene minden önkormányzatnak,
Kiskunlacházának ez 5-6.000.000.-Ft-ot jelentene. Topogunk helyben, hónapok óta. Az
önkormányzati szférának erre nincs pénze. Itt jött egy lehetőség. Van egy működő egyesület, a
Dabas székhelyű, a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület, akik elvileg benne
lennének abban, hogy a két térség csatlakozzon, közös LEADER munkacsoportot hozzon
létre. Felvetődött az a javaslat, hogy a ráckevei járás szerepét szeretnénk továbbra is
kiemelten kezelni, erősíteni, ennek az egyesületnek a székhelye Ráckevén legyen.
Egyeztetések és tárgyalások folynak az egyesüléséről és egy közös munkacsoport
létrehozásáról. Dabas hajlik rá, hogy Ráckeve központ alakuljon meg. A határozati javaslat
arról szólna, hogy amennyiben az egyesülés létrejön, és azok a feltételek, hogy Ráckeve
legyen a székhely, akkor belépnénk ebbe az egyesületi formába. Van egy veszélye is ennek a
LEADER munkacsoportnak. Ha nem tudjuk létrehozni és megalapítani, akkor nem veszik el
az a pénz, csak ettől kezdődően az MVH az, aki el fog járni, és a pályáztatásokat lebonyolítja,
ő lesz a közreműködő helyi csoport helyett. A határozat arról szól, hogy ezt a csatlakozási
szándékot aláírjuk. Ez a szándéknyilatkozat aláírására jogosít fel engem, hogy ténylegesen
belépjünk, maga a működés mechanizmusa, újra a képviselő-testület elé fog kerülni, hogy
megvitassuk, és eldöntsük. Bízom benne, hogy szeptemberben ez el fog dőlni, mert októbertől
már ennek működnie kellene.
19:02 Vella Zoltán kiment a teremből.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki támogatja a határozati javaslatot, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 5 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
252/2015. (IX.08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
2014-2020 közötti LEADER Programhoz kapcsolódóan a település fejlődése és fejlesztése
érdekében a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez (2370 Dabas, Szent István u.
67.) kíván csatlakozni.
A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Répás József polgármestert a jelen határozat
mellékletét képező csatlakozási szándéknyilatkozat aláírására, valamint megbízza, hogy a
belépést követően Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje az
Egyesületben.
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

14. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 14. napirendi pontra: Beszámoló a XI. László napi Vigasságokról. A Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság illetve az Emberi Erőforrás bizottság tárgyalta.
Erdélyiné Horváth Terézia
Az Emberi Erőforrás Bizottság intézményvezető asszony beszámolóját megtárgyalta.
Kiemelte azoknak a programoknak a fontosságát, amely újszerűen megjelent, és a lakosság
megelégedésével szolgált. Megköszönjük a vállalkozók támogatását. A bizottság a beszámolót
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. A bizottság kérdése az volt, hogy az
elszámolásnál hogy kell érteni az ÁFA kérdést. A költségvetésnek az egyéb kiadási és bevételi
oldalán van erre tervezés. Ha ÁFA képződik, vissza is tudjuk igényelni, kompenzálódik ez a
tétel, hogy ez ne terhelje az intézmény költségvetését.
Pénzes Andrásné
Valóban az intézmény költségvetésében, mint minden intézmény költségvetésében, még az
önkormányzatnál is számolunk fizetendő, és levonható ÁFA-val. Ehhez a rendezvényhez
belépődíj nem volt, illetve bevétele nem származott a rendezvénynek, amely után általános
forgalmi adó fizetésre kötelezett, ezért a vele szemben felmerülő kiadások ÁFA-ja sem
vonható le. A pályázatban először bruttó összeget pályáztunk, visszaküldték, hogy a nettó
összeg így nem lesz 5.000.000.-Ft. ÁFA nélküli tétellel még további kiadásokat tudtunk ahhoz
beépíteni, hogy nettó 5.000.000.-Ft pályázati pénzhez jussunk. Mindent megtesz az
Önkormányzat, hogy ne az intézményt terhelje ez az összeg. Jelen pillanatban most nem az
intézmény költségvetésében jelenik meg, hanem az Önkormányzatnál jelenik meg ez az
összeg.
Erdélyiné Horváth Terézia
Van egy tervezés, vagy pályázatra, vagy támogatási adományokra tervezünk, és képződnek
számlák. Van-e lehetőségünk ezt az ÁFA-t visszaigényelni vagy kompenzálni?
Pénzes Andrásné
Jelen pillanatban ezzel a támogatási összeggel és a kiadási összegekkel nincs az
Önkormányzat költségvetése módosítva. Előirányzat módosításra még nem került sor. Ami
tervezett ÁFA van, az még e nélküli általános forgalmi adót tartalmaz a beszámolóban.
Erdélyiné Horváth Terézia
Az Önkormányzat kap-e vissza ÁFA-t, kell-e befizetnünk, vagy az intézménynek magának
kell befizetnie? Az intézmény nem önálló szerv, gazdálkodása itt jelentkezik az
Önkormányzatnál.
Pénzes Andrásné
Az intézmény teljesen önálló adószámmal rendelkező jogi személyiség, az ő ÁFA-ja az ő
költségvetésében jelenik meg. Az ő költségük elszámolásában is látható a bevételi oldalon,
hogy van olyan, fizetendő általános forgalmi adó. Ez a tombolák utáni, az OTP-nek
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kiszámlázott reklámdíj utáni, mert ezek ÁFA fizetésre kötelezett tevékenységek. Ugyanakkor
látható a kiadásoknál is ÁFA. Itt kompenzálódik ÁFA, de az Önkormányzatnál ehhez a
támogatáshoz kapcsolódóan a bevétel oldalon nem képződött bevétele ehhez a rendezvényhez
kapcsolódóan. Az általános forgalmi adó törvény nem engedi az ÁFA levonhatóságot.
Egyébként van az Önkormányzatnak más olyan ÁFA visszafizetési kötelezett tevékenysége,
amivel szemben az általános forgalmi adó levonható, de maga az, hogy nem képződött
adóköteles általános forgalmi adóköteles bevétele az Önkormányzatnak ebből a háromnapos
rendezvényből, ehhez a háromnapos rendezvényhez tartozó beszerzések, (előadói díjak,
egyebek) amelyek ÁFA-t tartalmaztak, azok nem levonható ÁFA-k.
19:15 Vella Zoltán visszajött a terembe.
Erdélyiné Horváth Terézia
Az önkormányzat az egyesületekkel azonos szinten van. Mikor tervezzük a költségeket, mivel
nem vagyunk ÁFA kötelesek, akkor bruttóban jelentkezik ez az összeg. Nem értem, hogy ez
itt miért nettó összeg?
Pénzes Andrásné
Csak a nettó összeget finanszírozták.
Vella Zoltán
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek a beszámolót.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
253/2015. (IX.08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a XI. László
Napi Vigasságok és Laci Pecsenye Fesztivál pénzügyi elszámolását.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
15. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 15. napirendi pontra: döntés a Halászkert étteremhez kapcsolódó ingatlanok
értékesítéséről. A Jogi és Ügyrendi Bizottság illetve a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság is
tárgyalta. Az épület alatti 3120/6 hrszú terasz részről készült értékbecslés. A Jogi és Ügyrendi
Bizottság javasolja, hogy készüljön a 3120/9 hrszú ingatlan 548 m2-es részére is értékbecslés,
és egységes egészként kerüljön értékesítésre. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság viszont az
értékesítést nem támogatja.
Vella Zoltán
A bizottság úgy gondolja, hogy döntsön a Képviselő-testület. A bizottság nem szeretne
vagyonvesztést. A Duna-parton az Önkormányzatnak ez az egy értékes ingatlana van, nem
szerencsés ebben a mostani helyzetben eladni.
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Dr. Répás József
Azt javaslom, készüljön egy értékbecslés, mert ha olyan ajánlat érkezik, amely megfelelő
lenne, el kellene gondolkozni az értékesítésen. Ez a legrosszabb állapot, az építmény más
tulajdona, alatta az ingatlan az Önkormányzat tulajdona. Eladni úgy sem tudjuk másnak, csak
annak, akinek a tulajdona a felépítmény. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja,
hogy készüljön értékbecslés, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
254/2015. (IX.08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a 3120/9
hrsz-ú ingatlan 548 m2-es részére vonatkozó értékbecslést a Danel Igazságügyi Szakértői Kfttől.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
16. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 16. napirendi pontra: Pietzonka Mária ingatlan felajánlása. A Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Vella Zoltán
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
255/2015. (IX.08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Kiskunlacháza, belterület 841/1 és 843/3 hrsz-ú ingatlanok ingyenes tulajdonba adását és
vállalja az átírással kapcsolat mindennemű költség viselését.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
17. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 17. napirendi pontra: megyei kitüntető címekre javaslattétel. A Jogi és Ügyrendi
Bizottság az Emberi Erőforrás Bizottság és a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság is tárgyalta.
Két javaslat érkezett. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság Balogh László testnevelő tanárt
javasolja a Testnevelési és Sportdíj odaítélésére. Az Emberi Erőforrás Bizottság a HELIX
NOVA Kft. részére javasolja az Év Kisvállalkozása díj odaítélésére. Aki elfogadja Balogh
László pedagógus részére a díj odaítélését, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
256/2015. (IX.08.) határozat
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Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy javasolja
Pest Megye Közgyűlésének Elnöke felé a Testnevelési és Sportdíj odaítélését Balogh László
pedagógus részére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a HELIX NOVA Kft. részére javasolt díj odaítélése.
Varga Ilona
Szikora János a HELIX NOVA Kft. ügyvezető igazgatója. Szívós munkával elérte, hogy közel
100 hektáros gyümölcsöst telepített. Minden megtermelt nyereséget visszaforgat ebbe a
vállalkozásba. Azért javasoltam erre a díjra, mert nagyon sok energiát fektet a fiatalság
munkába való bevezetésére. Minden nyáron nagyon sok gyerek jár hozzá diákmunkára,
felkarolja őket. Évről-évre visszajárnak hozzá a gyerekek. Minden évben egyre több ember
megy ebbe a minőségi gyümölcsösbe az egész ország területéről. Sok-sok embernek munkát
ad, példát mutat, megérdemli, hogy erre a kitüntető címre javasoljuk.
Dr. Répás József
Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
257/2015. (IX.08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy javasolja
Pest Megye Közgyűlésének Elnöke felé az Év Kisvállalkozása odaítélését a HELIX NOVA
Kft. (2340 Kiskunlacháza, Szántó kert 2.) részére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
18. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 18. napirendi pontra: tájékoztató a közútkezelői állásfoglalásról a kerékpársáv
kialakításával kapcsolatosan. Többször beszéltünk róla. Anyagi forrás hiányában ez a
kerékpársáv kérdése nem tud megvalósulni. Sok cég jelentkezett a kivitelezési munkálatokra,
hiánypótlások vannak. A munkavégzés időpontjának kezdete 2015. október 1-je. Teljes
útpálya, szegélyek, és a szigeteket is szétbontják és újjáépítik, komplexen fel lesz minden
újítva. Bízunk benne, hogy a település belterületén az 51-es főút megfelelő módon és
minőségben el fog készülni, mindenki megelégedésére. Ez egy tájékoztató, dönteni nem kell a
Képviselő-testületnek.
Egyebek
Dr. Répás József
Rátérünk az Egyebekre.
Varga Ilona
A KLIK felé az Önkormányzat elég sok pénz fizet ki, minden évben. Ehhez képes nyáron a
Sportcsarnokban kikapcsolták az áramot. Ez elég nagy fennakadást okozott a rendezvény
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kapcsán is. Szeretném javasolni, hogy a KLIK-nek küldjünk egy nemtetszést kifejező levelet,
ezzel kapcsolatosan.
Dr. Répás József
Ezt a levelet korábban már az Önkormányzat elküldte. Egyrészt, hogy tartoznak nekünk,
másrészt az miatt, hogy sérelmezzük, egy normális finanszírozás mellett, olyan helyzetet
idéznek elő, hogy az iskola működőképességét veszélyeztetik.
Soós Zsoltné
Olyan választ kaptunk, hogy továbbítani fogják levelünket az illetékes szervezetnek. Az
áramot visszakapcsolták.
Vella Zoltán
Egy tiszteletteljes kéréssel szeretnék a Képviselő-testület felé fordulni. Pár magánszemély
összefogásával Kiskunlacháza területén egy Városépítő- és Városszépítő Egyesületet
szeretnénk létrehozni. Bízunk benne, hogy hamarosan megalakul, ismerjük a cégbíróságok
lassúságát. Az idő szorít, hamarosan jön a tél. Egy olyan kezdeményezéshez szeretnénk kérni
a tulajdonosi hozzájárulását a Képviselő-testületnek, hogy a Peregi Óvoda előtt lévő
buszmegállót, buszperont, egyelőre, mint magánszemélyek, szeretnénk felújítani.
Szabványnak megfelelő peront szeretnénk térkő burkolattal kialakítani a megfelelő
lejtésekkel, mindkét oldalon. Mozgáskorlátozottak részére se legyen akadály feljutni a
buszperonra. Szeretnénk letenni egy egyszerű, karbantartható utasvárót is.
Varga Ilona
Képviselő úr látja-e a létszámot az óvoda előtti buszmegállóban illetve a Ráckeve felé lévő
buszmegállóban? Ott sokkal többen várakoznak. A buszmegálló ott borzalmas állapotban van,
talán azt kellene inkább felújítani.
Vella Zoltán
Néztük azt a buszmegállót is. Figyelembe kell venni a tulajdoni viszonyokat és
védőtávolságokat. Sokkal nagyobb volumenű felújításokat kellene végezni abban a
buszmegállóban, amelyre jelen pillanatban anyagi lehetőségünk nincs. Amint összeáll az
egyesület, és több ember tud ebben részt venni és pályázati úton sikerül behozni pénzeket,
természetesen nagyobb volumenű átalakításoknak is neki tudunk állni. Azt tudom megígérni,
hogy jövőre megcsináljuk.
Dr. Répás József
Támogatom ezt a javaslatot. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást
ad Mózes Zsolt (2340 Kiskunlacháza, Móricz Zs. u. 53.) és Vella Zoltán (2340 Kiskunlacháza,
Bethlen u. 37.) magánszemélyek részére a Peregi Óvoda előtti buszmegálló utasvárójának
felújításához.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
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258/2015. (IX.08.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást
ad Mózes Zsolt (2340 Kiskunlacháza, Móricz Zs. u. 53.) és Vella Zoltán (2340
Kiskunlacháza, Bethlen u. 37.) magánszemélyek részére a Peregi Óvoda előtti buszmegálló
utasvárójának felújításához.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A megbeszélést zárt üléssel folytatjuk. A nyílt ülést bezárom.
Az ülés vége: 19:45h.
K.m.f.

Dr. Répás József
polgármester

Varga Ilona
képviselő

Soós Zsoltné
jegyző

Németh Mihály
alpolgármester
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