JEGYZŐKÖNYV
A Képviselő-testület 2015. november 3-i üléséről.
Időpontja: 2015. november 3. 17:00 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
Erdélyiné Horváth Terézia képviselő
Mózes Zsolt képviselő
Soós Zsoltné jegyző
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
Dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Vargáné Szabó Gabriella TICS vezető
Horákné Kaczur Tímea intézményvezető
Orosné Dávid Ildikó intézményvezető
Kovács Jánosné intézményvezető
Nemes Nagy Anita intézményvezető
Huszár Bence Ráckevei Járási Hivatal
Demeter Klaudia Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója
Novákné Fábián Katalin lakos
Bajczárné Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető
Dr. Répás József
Mindenkit sok szeretettel köszöntök a mai rendes képviselő-testületi ülés alkalmából. Külön
köszöntöm a járási hivatalvezető urat, aki eljött és megtisztel bennünket jelenlétével.
Köszöntöm az intézmények vezetőit is. Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül
6 fő van jelen. A testületi ülés határozatképes. Vella Zoltán képviselő úr jelezte, hogy a mai
ülésen nem tud részt venni. Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre teszek javaslatot. dr.
Galambos Eszter képviselő asszonyt és Mózes Zsolt képviselő urat javaslom jegyzőkönyv
hitelesítőnek. Aki dr. Galambos Eszter személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja dr. Galambos Eszter képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
303/2015.(XI.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja dr. Galambos Eszter képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki Mózes Zsolt személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Mózes Zsolt képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
304/2015. (XI.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Mózes Zsolt képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A nyílt ülés napirendi pontjai tekintetében nekem különösebb kiegészíteni valóm nincsen.
Kérdés, észrevétel van-e?
Tóth Imre
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. szeptember 8., szeptember 14., október 5., október 14. és október 19-i ülések
határozatainak végrehajtása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
2. Beszámolók
Előterjesztők: 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. A kitüntetésekről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
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Erdélyiné Horváth Terézia, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Emberi Erőforrás Bizottság
4. A Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának elfogadása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
5. Megbízási szerződés iskolaegészségügyi feladatok ellátására
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
6. Ivóvízpályázattal kapcsolatos vállalkozói követelés elbírálása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
7. MÁV Zrt-vel kötendő megállapodás P+R parkoló üzemeltetésére
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
8. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:

A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
305/2015. (XI.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. A 2015. szeptember 8., szeptember 14., október 5., október 14. és október 19-i ülések
határozatainak végrehajtása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
2. Beszámolók
Előterjesztők: 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. A kitüntetésekről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Erdélyiné Horváth Terézia, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
Tárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Emberi Erőforrás Bizottság
4. A Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának elfogadása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
5. Megbízási szerződés iskolaegészségügyi feladatok ellátására
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
6. Ivóvízpályázattal kapcsolatos vállalkozói követelés elbírálása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
7. MÁV Zrt-vel kötendő megállapodás P+R parkoló üzemeltetésére
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
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8. 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 képviselő-testület 2015. szeptember 8., szeptember 14.,
október 5., október 14. és október 19-i ülések határozatainak végrehajtása. 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.
306/2015. (XI.03.) 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 2. napirendi pontra, a beszámolókra. Első a polgármesteri beszámoló. Egyet
szeretnék kiegészíteni: október 14-én Bugyin volt a Felső-Homokhátság Egyesület
közgyűlése. Ezen a közgyűlésen a ráckevei járás önkormányzatainak a csatlakozási kérelmét
az Egyesület elfogadta, így mi is ennek a LEADER csoportnak a tagjai lettünk. Erre a
csatlakozásra azért volt szükség, mert a ráckevei térségben az önkormányzatok akarata
ellenére sajnos a helyi civil szervezet és vállalkozói kör nem úgy állt hozzá a dolgokhoz, hogy
a helyi akciócsoportot, a helyi LEADER közösséget létre tudjuk hozni. Ha csatlakozik is
hozzá 1/3-1/3 arányban egy vállalkozó vagy civil társadalmi szervezeti kör, a működési
költségeket akkor is az önkormányzatoknak kellett volna viselniük, ráadásul úgy, hogy
megelőlegezve körülbelül egy évre előre ezt a költséget. Ez a költség több mint 10.000.000.Ft-ot jelentett volna az önkormányzatoknak. Ezt senki sem tudta és akarta felvállalni. Akkor
vetődött fel az a javaslat, hogy a dabasi székhelyen működő Felső-Homokhátsághoz
csatlakozzunk. Ott egy jól működő LEADER közösség van, jól működő munkaszervezettel. A
csatlakozás révén egy professzionális gárdát kapunk, akik az ügyeinket tudják intézni,
másrészt a költségek is jelentős mértékben tudnak csökkenni. Ezért hoztuk azt a döntést, hogy
csatlakozzunk ehhez. Október 14-én meg is történt a felvételünk. A helyi fejlesztési stratégia
összeállítása van most folyamatban. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatok, a civil
szervezetek vállalkozói körök, akik tagjai ennek a közösségnek, készítik el azt a
programtervet a 2014-2020 közötti időszak vonatkozásában. A ráckevei térségbe
összességében 370.000.000.-Ft LEADER támogatás jut, ebből a működési költség, melyet
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csak működésre folytatunk, ennek a 15 %-a, körülbelül 50.000.000.-Ft. A 320.000.000.-Ftnak a 70 %-a az, amely a vállalkozói közösséget illetve a civil szférát megilleti. A 60.000.00065.000.000.-Ft a 10 önkormányzatra jut ebben a 4-5 éves fejlesztési ciklusban itt a ráckevei
térségben. Korábban más volt, az önkormányzatok nagyobb arányban részesedtek. Itt most a
kormányzati célkitűzés az, hogy a gazdasági szférát támogassa és segítse. Jóval kevesebb
összegből tudnak az önkormányzatok, az önkormányzati típusú és célú fejlesztéseket
megvalósítani. A Helyi Fejlesztési Stratégiának a végleges jóváhagyása valamikor 2016
februárjában fog megtörténni, egyrészt a közgyűlés, másrészt a közreműködő szervezetek
által, de valamikor 2016 tavaszán tud elindulni az a munka, amely révén ténylegesen a
pályázatok kiírásra kerülhetnek, és az érintettek pályázatot tudnak benyújtani. A hátulütője
ennek az egész pályázati rendszernek az, hogy korábban volt egyfajta mérlegelési lehetősége
a pályázatokat elbíráló csoportoknak illetve a pályázatokat koordináló, értékelő szakmai
szervezeteknek, és volt egyfajta megállapodás, hogy körülbelül arányosan felosztva, mégis
mindenki pályázati pénzhez jusson. Ha most egy célra kiírnak a civil szféra részére
100.000.000.-Ft-ot, és valaki benyújt egy olyan pályázatot, amely mindenféle tartalmi
követelménynek megfelel, és a 100.000.000.-Ft-ot lefedi, akkor ő viszi el ezt a 100.000.000.Ft-ot. Nagyon oda kell figyelni, sokkal élesebb versenyek lesznek. Több kiegészíteni valóm
nincsen. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, 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.
307/2015. (XI.03.) 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?
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Tóth Imre
Köszönöm a pénzügyi osztály munkáját a csatorna beruházáshoz szükséges önerővel
kapcsolatban, az ő közreműködésük is kellett ahhoz, hogy 320.000.000.-Ft-tal indultunk, és
majdnem nulla forintos lesz az egész beruházásnak az önereje. Amelyek nem támogatható,
csak azokat kell fizetnünk. Örülök, hogy ilyen csapattal tudtunk dolgozni.
Dr. Répás József
Az adóbevételeink a tervezethez képest sokkal jobban alakultak. Részben az is az oka, hogy a
Hivatalon belül a belső ellenőrző rendszer is jobban működik, a kintlévőség behajtása
tekintetében is tudtunk előre lépni, illetve az adófizetői morál is jelentős mértékben javult.
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.
308/2015. (XI.03.) 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
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A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
309/2015. (XI.03.) 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

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? Ha nincs, itt szeretném megköszönni vezető asszonynak illetve a
kollégáknak azt a segítő közreműködést, amelyet a munkaköri kötelességen kívül tettek, a
virágosítás során Kiskunlacházán. Sikerült elindítani egy olyan programot, amelyet folytatni
fogunk tavasszal, és ugyanúgy számítunk a kollégákra. 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.
310/2015. (XI.03.) 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.
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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.
311/2015. (XI.03.) 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 alpolgármester urat, ki
kívánja-e egészíteni a beszámolót?
Tóth Imre
Mindenki tudja, hogy a beruházás most már a vége felé jár. Van egy-két probléma, amelynek
megoldása folyamatban van. A DPMV Zrt. kapacitása szűkös, nem olyan ütemben haladnak a
javítások, ahogyan terveztük. Bízom benne, hogy azért az idén ezek megoldódnak és
mindenki rá fog tudni kötni a hálózatra. Most kaptam a DPMV Zrt-től egy értesítést, hogy
elfogadták kérésünket, és a kedvezményes rákötési díjat, 3.800.-Ft-ot november 30-ig
biztosítják. Akinek magasabb összeget számláztak, azoknak vissza fogják fizetni. Örülök,
hogy egy ilyen projektet irányíthattam. Van még kiegészítő munka, melyet a kiegészítő
beruházásban másfél-két hét alatt meg fognak csinálni.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel 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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312/2015. (XI.03.) 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
Én is köszönetet szeretnék mondani Vargáné Szabó Gabriellának. A projekt során volt két
olyan nap, amikor póterőt kellett bevetni, a TICS munkatársainak még egyszer köszönöm a
segítséget.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e?
Dr. Galambos Eszter
November 15-éig be tudják-e fejezni?
Németh Mihály
Bízunk benne, hogy be tudják fejezni.
Dr. Galambos Eszter
Erre bármilyen garanciánk van-e?
Németh Mihály
Igen, van garanciánk, egy 13.000.000.-Ft-os. Az lehet a garancia, hogy utána következhet a
kötbéres időszak.
Dr. Répás József
Másnak kérdése, észrevétele van-e? Ha nincs, aki elfogadja Németh Mihály projektkoordinátor 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.
313/2015. (XI.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Németh Mihály
projekt-koordinátor beszámolóját az ivóvíz beruházás jelenlegi állásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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3. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 3. napirendi pontra: a kitüntetésekről szóló rendelet módosítása. A Jogi és
Ügyrendi Bizottság, illetve az Emberi Erőforrás Bizottság is tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Varga Ilona
Az Emberi Erőforrás Bizottság is elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a rendelet módosítását, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 20/2015.(XI.03.) önkormányzati
rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 13/2013.(V.28.) rendelet
módosításáról
4. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 4. napirendi pontra: a Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat alapító
okiratának elfogadása. Szintén a Jogi és Ügyrendi Bizottság, illetve az Emberi Erőforrás
Bizottság is tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Varga Ilona
Az Emberi Erőforrás Bizottság is elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja az alapító okiratot, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
314/2015. (XI.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunlacházi
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító okiratát, a jelen határozat mellékletét képező
tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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5. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk az 5. napirendi pontra: megbízási szerződés iskola-egészségügyi feladatok
ellátására. Erről már az előző testületi ülésen tárgyaltunk. Ez egy kiegészítő megbízási
szerződés dr. Csernyi Zsuzsanna háziorvos asszonnyal. A szakközépiskola iskolaegészségügyi feladatainak ellátását is biztosítanunk kell. Korábban olyan jelzés érkezett a
szakközépiskola irányából, hogy megoldott ez a feladat ellátás, azonban ez kiderült, még sem
így van. A működtető nem kívánja vállalni ezt a költséget, mindenképpen az
Önkormányzatnak kell ezt biztosítani, ezért nekünk kell ezt a szerződést megkötnünk. 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.
315/2015. (XI.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunlacházi
Szakközépiskola iskola-egészségügyi ellátása tárgyában megbízási szerződést köt dr. Csernyi
Zsuzsanna háziorvossal, a jelen határozat mellékletét képező tartalommal.
Határidő: 2015. november 1.
Felelős: dr. Répás József polgármester
6. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 6. napirendi pontra: ivóvízpályázattal kapcsolatos vállalkozói követelés elbírálása.
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?
Dr. Galambos Eszter
Az elsődleges cél természetesen az, hogy le tudjuk hívni ezt a pénzt, ne maradjunk benne se a
beruházásban, se a költségben. A magam részéről határidő módosítást ennek a cégnek utoljára
szavazok meg.
Dr. Répás József
Másnak kérdése, észrevétele van-e? Ha nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 5 fő igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 fő ellenszavazat mellett elfogadásra
került.
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316/2015. (XI.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a
Kiskunlacháza ivóvízminőség-javító projekt megvalósításához szükséges tervek elkészítése és
építési munkák elvégzése a FIDIC „sárga” könyv alapján c. szerződéses megállapodásban
rögzített megvalósítási időtartam 2015. november 16-ig történő meghosszabbításához,
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a „Megvalósítás időtartama felülvizsgálata és pontos
meghatározása vonatkozásában” készült jegyzőkönyv aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
7. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 7. napirendi pontra: MÁV Zrt-vel kötendő megállapodás P+R parkoló
üzemeltetésére. Ennek is van előzménye. Nagyon szépen megcsinálták kint a vasútállomáson
a parkolókat. Sokan felvetették, hogy az épületet miért nem újították fel ennek keretében.
17:20 Erdélyiné Horváth Terézia megérkezett.
Dr. Répás József
Ennek egyszerű oka van. Elvileg 2017 évben indul a Budapest-Kelebia vasútvonal, amely
magába fogja foglalni ezeknek az épületeknek a felújítását. Többé-kevésbé egy műemlék
jellegű épület, hiszen a század elején épült, felújítása bizonyára speciális szabályokat igényel.
Annak idején ennek a parkolónak az üzemeltetését, mint Önkormányzat, magunkra vállaltuk.
A Jogi és Ügyrendi Bizottság, és a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság is elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
317/2015. (XI.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„V900.04 Az elővárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, a ráhordás
feltételeinek javítása: P+R és B+R parkolók, buszfordulók építése I. ütem, kiegészítő
tervezések és engedélyeztetések – 150. sz. vasútvonal Kiskunlacháza” projekt keretében
létesített P+R és B+R kerékpártároló, buszmegálló és –forduló, a 0422, 0621/20 és a 0621/13
hrsz-ú ingatlanokon az üzemeltetési és kezelői feladatok és felelősségi körök megosztása
tárgyában készült, jelen határozat mellékletét képező megállapodást elfogadja, egyben
felhatalmazza dr. Répás József polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Egyebek
Dr. Répás József
Rátérünk az egyebekre. Tóth Imre alpolgármester úrnak átadom a szót.
Tóth Imre
A tegnapi Emberi Erőforrás Bizottsági ülésen is reagáltam már a „A Mi
Újságunk”megjelenésével kapcsolatos információkra. A bizottság megállapította, hogy
késedelemmel kapcsolatosan semmi nem történt. Felelős vezetők szájából elhangzott, hogy
„szándékosság” történt, mert nincs magyarázat. Azt kérem, hogy felelős vezetők ilyen
kijelentést ne tegyenek, amikor nincs semmiféle információjuk. A szerződés szerint a nyomda
teljesítette a megjelenést. Úgy gondolom, hangulatkeltés miatt megpróbáltuk ezt kicsit
meglovagolni. Szeretném, ha azok, akik ezeket a kijelentéseket tették a nyomda felé,
visszavonnák, eleget tennének annak a kötelességnek, hogy ezt valahogy korrigálják.
Dr. Répás József
Decemberre összeállít a Hivatal egy újságíró, főszerkesztői státuszra pályázatot. Igyekszünk
jól összeállítani, hogy tartalmi, szakmai kritériumnak megfeleljen. A bizottságok
véleményezik, és a képviselő-testület decemberben dönteni fog.
Erdélyiné Horváth Terézia:
Elnézést kérek a késésért, Szentendrén voltam az oklevelekért. Tóth Imre alpolgármester
úrnak a bizottsághoz intézett észrevételét szeretném annyival kiegészíteni, hogy a bizottság
kérdéseket tett fel, nem rossz szándékkal. Konkrét személyeket nem jelöltünk meg. A
bizottság ülésén elhangzott, hogy a törvényeknek megfelelően a médiaajánlat szerint
megjelent az újság. Megállapodtunk abban, ahhoz, hogy a lakosság irányába a tájékoztatás
korrekt módon és megfelelő időben menjen. Intézményvezetői megkeresés illetve kérés fog
menni, hogy előbb jelenjenek meg azok a programok, amelyre hívjuk és várjuk a lakosságot,
hiszen az intézménynek ebből van bevétele.
Dr. Répás József
Nem kívánok nyilvános ülésen ebből vitát generálni. Valóban rendezni kell az újság kérdését,
mindannyiunk közös érdeke, hogy szakmailag és emberileg is felkészült újságíró, szerkesztő
kezében kerüljön az újság, aki valóban azokat az alapvető célkitűzéseket tudja képviselni,
amelyet az Önkormányzat is megfogalmaz és meghatároz. Elhangoznak olyan kijelentések,
amelyek nem fedik a valóságot, nem hiszem, hogy az ügy pozitív megoldását szorgalmazzák.
Mózes Zsolt
Szeretnék Egyebekben szólni. Fábián Miklós úrnak volt egy kérése, hogy létesítsünk parkolót
a lacházi piactérnél. A Rákóczi út és a Kárpát utca sarkán lévő ingatlanról lenne szó, ez egy
eladó ingatlan.
Dr. Répás József
Igen, voltunk kint, megtekintettük, felkínálták eladásra. Ez egy nagyon régi ház, több mint
7.000.000.-Ft-ot kérnek érte. Ezt a házat el kell bontani, melynek komoly költsége van. Fel
fogjuk mérni, hogy a bontási költségek mit foglalnak magukba, elképzelhető, hogy telekáron
az Önkormányzat esetleg igényt tartana erre az ingatlanra, és megvásárolnánk. Ennek az
előkészítése folyamatban van. Amint meglesz a felmérés, a pénzügyi bizottság tárgyalni fogja.
A tulajdonosoknak jeleztem, ha arról dönt a képviselő-testület, hogy megveszi, akkor is
ténylegesen 2016. március környékén tud ezt megvalósulni, amikor a költségvetést tárgyaljuk,
és betervezésre kerül ennek a vételára. Az óvoda mellett is elbontottak egy sarki házat, az az
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ingatlan is eladó. Ezt még nem néztük meg. Meg kell nézni, hogy melyiket éri meg
megvásárolni. Azt mondom én is, kell egy parkoló, elég zsúfolt ott a környék, a piaci
napokon.
Dr. Galambos Eszter
Lenne ehhez egy javaslatom. A konyha ingatlana az nyilvánvalóan az Önkormányzaté, ott a
kerítést, ha kiszednénk, beljebb vinnénk, esetleg két sor autó oda beférne. Ez csak egy hirtelen
ötlet, természetesen ezt is meg kell nézni.
Dr. Répás József
Másnak kérdése, észrevétele? Ha nincs, a nyílt ülést bezárom.
Az ülés vége: 17:30h.
K.m.f.

Dr. Répás József
polgármester

Soós Zsoltné
jegyző

dr. Galambos Eszter
képviselő

Mózes Zsolt
képviselő
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