JEGYZŐKÖNYV
A Képviselő-testület 2016. február 9-i üléséről.
Időpontja: 2016. február 9. 17:05 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak:
Dr. Répás József polgármester
Tóth Imre alpolgármester
Németh Mihály alpolgármester
Foki Vilmos képviselő
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
Orosné Dávid Ildikó intézményvezető
Horákné Kaczur Tímea intézményvezető
Nemes Nagy Anita intézményvezető
Kovács Jánosné intézményvezető
Dr. Fábián Miklós
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. Vella Zoltán jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Németh Mihály
alpolgármester úr késni fog, más nem jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen.
Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre teszek javaslatot. Varga Ilona és dr. Galambos Eszter
képviselő asszonyokat 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.
14/2016.(II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Varga Ilona képviselő személyét.
Határidő: azonnal
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Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
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
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
15/2016. (II.09.) 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
A meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalása egy hosszú nyílt ülés, illetve egy zárt ülés
keretében történne. Először nyílt ülés napirendi pontjaival kapcsolatban kérdés, észrevétel
van-e? Ha nincs, aki a nyílt ülés napirendi pontjait elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. A 2015. december 1-i, 2016. január 4-i és január 25-i ülés határozatainak
végrehajtása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
2. Beszámolók
Előterjesztők: dr. Répás József polgármester
dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Vargáné Szabó Gabriella TICS vezető
Soós Zsoltné jegyző
3. 2016. évi költségvetés előterjesztése
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
4. Beszámoló az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
5. Településüzemeltetési feladatokra kiírt közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő
kiválasztása
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Sződi Károly, a bírálóbizottság elnöke
6. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet elfogadása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Emberi Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
7. Köztisztasági rendelet felülvizsgálata
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Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
8. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Emberi Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
9. SzMSz módosítása a nemzetiségi önkormányzattal történő együttműködéssel
kapcsolatos feladatok tekintetében
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Emberi Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
10. Pályázati felhívás házi gyermekorvosi feladatok ellátására
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Emberi Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
11. Az A Mi Újságunk c. helyi lap megújításával kapcsolatosan
a. Etikai kódex elfogadása,
b. Szerkesztőbizottság megválasztása
c. főszerkesztői feladatokra vonatkozó pályázati kiírás elfogadás
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Emberi Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
12. Döntés a Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás megszüntetéséről
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Emberi Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
13. KISKUNVÍZ Kft. végelszámolásának folytatása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
14. A Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési
Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának felülvizsgálata
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Emberi Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
15. Kun-Farm Kft kérelme a Rendezési terv módosítására vonatkozóan
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
16. Mezőőri szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló megvitatása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
17. Felhatalmazás a DPMV Zrt. közgyűlésén történő szavazásra
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
18. Döntés a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatosan készült tanulmányterv elfogadásáról
Előadó: dr. Répás József polgármester
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Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
19. Döntés a 2016. évi szúnyoggyérítési munkálatokkal kapcsolatosan
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
20. Önálló képviselői indítvány a kötelező betelepítési kvóta ellen
Előadó: Mózes Zsolt képviselő
21. Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság
22. A PÜF létszámának rendezése
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság
23. Az Emberi Erőforrás Bizottság 2016. február 4-i ülésén született határozati javaslatok
elfogadása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Emberi Erőforrás Bizottság
24. Vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos beszámoló tudomásul vétele
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság
25. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
16/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. A 2015. december 1-i, 2016. január 4-i és január 25-i ülés határozatainak végrehajtása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
2. Beszámolók
Előterjesztők: dr. Répás József polgármester
dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Vargáné Szabó Gabriella TICS vezető
Soós Zsoltné jegyző
3. 2016. évi költségvetés előterjesztése
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
4. Beszámoló az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
5. Településüzemeltetési feladatokra kiírt közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő
kiválasztása
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Sződi Károly, a bírálóbizottság elnöke
6. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet elfogadása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Emberi Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
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7. Köztisztasági rendelet felülvizsgálata
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
8. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Emberi Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
9. SzMSz módosítása a nemzetiségi önkormányzattal történő együttműködéssel
kapcsolatos feladatok tekintetében
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Emberi Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
10. Pályázati felhívás házi gyermekorvosi feladatok ellátására
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Emberi Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
11. Az A Mi Újságunk c. helyi lap megújításával kapcsolatosan
a. Etikai kódex elfogadása,
b. Szerkesztőbizottság megválasztása
c. főszerkesztői feladatokra vonatkozó pályázati kiírás elfogadás
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Emberi Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
12. Döntés a Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás megszüntetéséről
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Emberi Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
13. KISKUNVÍZ Kft. végelszámolásának folytatása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
14. A Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési
Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának felülvizsgálata
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Emberi Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
15. Kun-Farm Kft kérelme a Rendezési terv módosítására vonatkozóan
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
16. Mezőőri szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló megvitatása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
17. Felhatalmazás a DPMV Zrt. közgyűlésén történő szavazásra
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
18. Döntés a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatosan készült tanulmányterv elfogadásáról
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Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
19. Döntés a 2016. évi szúnyoggyérítési munkálatokkal kapcsolatosan
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
20. Önálló képviselői indítvány a kötelező betelepítési kvóta ellen
Előadó: Mózes Zsolt képviselő
21. Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság
22. A PÜF létszámának rendezése
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság
23. Az Emberi Erőforrás Bizottság 2016. február 4-i ülésén született határozati javaslatok
elfogadása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Emberi Erőforrás Bizottság
24. Vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos beszámoló tudomásul vétele
Előadó: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság
25. 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. december 1-i, 2016. január 4- és január 25-i ülés
határozatainak végrehajtásáról szóló beszámoló. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015.
december1-i, valamint a 2016. január 4-i és január 25-i üléseken született határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
17/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015.
december1-i, valamint a 2016. január 4-i és január 25-i üléseken született határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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2. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 2. napirendi pontra: beszámolók. Első a polgármesteri beszámoló. December
hónapban Bárány László főépítész úrral látogatást tettünk a Magyar Kajak-Kenu
Szövetségnél. A sajtó elég sokat foglalkozik azzal, hogy a kajak-kenu sportág és ezen belül is
a Kis-Duna mentén a Ráckevei-Soroksári Duna-ág kiemelt szerepet fog kapni ezen sportág
jövőbeni fejlesztési elképzelései sorában. A szövetség szakmai igazgatójával tárgyaltunk
Budapesten, röviden fölvázoltuk a csónakház felépítésének elképzelését, amelyről már sokat
beszéltünk az elmúlt időszakban. Duna-part központi részén, önkormányzati beruházás
keretében ilyen projektet szeretnénk megvalósítani, amely szervesen ráépülne az általános
iskolai szakképzésre, testnevelésre, illetve egy széleskörű szabadidősport tevékenységet
biztosítana. A szövetség képviselői elmondták, hogy maga az elképzelés, az ötlet nagyon jó,
részükről támogatható is ez a javaslat. Főtitkár úr részéről az hangzott el, hogy két nagy
pénzügyi forrás várható e tekintetben. Egyik, hogy a projekt szövetség saját maga, saját
büdzséjéből célirányos projektek megvalósítását fogja tudni támogatni, valamint a
Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program belül várható körülbelül 800 millió
forintnyi összeg. Kétirányú forrási lehetőséget vázoltak fel, ezek még nem jelentek meg, csak
távoli elképzelésként vannak jelen. Olyan turisztikai fejlesztést szeretnénk beépíteni, amely a
település egészét és a Duna-partot magába foglalja, és annak egyik eleme lenne elsődlegesen
a csónakház. Abban maradtunk, hogy helyi szakértők bevonásával egy szakmai koncepciót
igyekszünk összeállítani. Ehhez felajánlották a szakmai segítségüket, mert jelen volt múlt
héten az a szakember is, aki azzal foglalkozik, hogy az iskolai oktatás keretében hogyan és
milyen módon lehet beépíteni a kajak-kenut, mint a sporttevékenység egyik formáját. Ha
sikerül a Duna-part központi részén valamit elindítani, a sport területén kis lökést adna a
település fejlődésének, elég komoly előrelépés lenne, ha ténylegesen pénzügyi források is
párosulnának hozzá.
17:10 Dr. Sződi Károly kiment a teremből.
Dr. Répás József
A másik, amelyet szeretnék mondani: az elmúlt napok történései vonatkozásában a
Vörösmarty úti iskolával kapcsolatos helyzetet, és azzal kapcsolatban megtett intézkedéseket.
Két részre bontanánk: első a régi tornaterem statikai állapotának felmérése, statikai állapota,
mint régóta megoldandó kérdés és probléma. Annak idején nem a legjobb szerkezeti
megoldással került a tornaterem megépítésre. Komoly statikai problémák merültek fel. A
statikus a szükséges felméréseket a tornaterem és a hozzá kapcsolódó tanári vonatkozásában
megtette. Alapfeltárások történtek, a szükséges elemző munkát elvégezték. Reményeink
szerint 1-2 napon belül meg fogjuk kapni ezen épületrész vonatkozásában azt a statikai
szakvéleményt, amely tartalmazza, milyen típusú műszaki munkálatok szükségesek ahhoz,
hogy ez a veszély elháruljon és ténylegesen a tornaterem és az épület azon része a funkcióját
megfelelő módon el tudja látni, ennek milyen költségei vannak, milyen beavatkozások
szükségesek. A másik: a tantermi részeknél a vakolat leválása.
17:15 Dr. Sződi Károly visszajött a terembe.
Dr. Répás József
A múlt hét csütörtökön, késő délután kaptam a telefont az igazgatóhelyettes részéről, hogy az
egyik tanteremben a vakolat 2 négyzetméteren levált. Ez az épületrész vasbeton panelekből
összerakott födémszerkezettel rendelkezik, melynek van egy sajátos jellemzője, hogy
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bizonyos idő után (40 éves épületről van szó) leválhat a vakolat erről a sima vasbeton
födémről. Nincs semmi háló, valamilyen szerkezet, amely megfogná a vakolatot. Hál’
Istennek nem a tanítási időszakban, hanem délután történt. Igazgató asszonnyal abban
maradtunk, hogy a másnapi farsang nem az iskolában, hanem máshol kerül megrendezésre, a
művelődési központban. A pénteki nap folyamán elrendeltem, hogy a szakipari cég a
szükséges vizsgálatokat folytassa le soron kívül az épületen belül, nézzék meg, melyek azok a
tantermek, melyek azok a helyiségek, ahol esetleg várható, hogy ez a vakolat le fog válni,
nézzék meg, jelöljék be. Sok helyen olyan jelet tapasztaltak, amely valószínűsíti, hogy egy idő
után le fog válni ez a vakolat. Abban maradtunk igazgató asszonnyal, hogy mindaddig,
ameddig ez a helyzet fennáll, ne tegyük ki veszélynek a gyerekeket, se a pedagógusokat, ezért
az iskolában az oktatást szüneteltetjük, és három helyszínen kerül megvalósításra. Ez
zökkenőmentesen megtörtént, a Gárdonyi iskolába, a Munkácsy iskolába és a művelődési
központba kerültek át a gyerekek, ott folyik a képzés. A konyha a szükséges lépéseket
megtette, hiszen tudjuk, hogy a közétkeztetések miatt ezt is át kellett szervezni. A gyerekek
közétkeztetése is mindenhol biztosított. Az egy dolog, hogy ez a kérdés megoldódott, de a
többit is minél hamarabb meg kell oldani. A pénteki nap folyamán Páncél Károly képviselő
úrral is egyeztettünk a tekintetben, hogy ebben az épületben kialakult veszélyes helyzetet,
hogyan és milyen módon tudjuk a saját és kormányzati források felhasználásával orvosolni,
illetve kezelni. Képviselő úr ígéretet tett arra, a szükséges lépéseket megteszi, hogy
valamilyen plusz pénzügyi forrást fel tudjunk tárni, illetve össze tudjunk gyűjteni annak
érdekében, hogy kiegészítve saját forrásunkat, a beruházást meg tudjuk valósítani. Hétfői
nappal felállítottam egy munkacsoportot, amely összefogja ennek a munkának a koordinálását
és az előkészítését. Hétfőn volt egy megbeszélésünk, ezen Nagy Zsuzsanna tankerületi
igazgató, Sáriné Kátai Ildikó igazgató illetve Kollár Péterné igazgató-helyettes asszony vett
részt. Ez a munkacsoport a Hivatalban Bárány László főépítész úrból, Gábor Szilvia műszaki
csoportvezető asszonyból, Sáriné Kátai Ildikó igazgatóból, a tankerület által delegált
szakértőből, és Nagy Zsuzsanna igazgató asszonyból áll. A csoport vezetésével megbíztam
Tóth Imre alpolgármester urat. Ennek a csoportnak az elsődleges feladata, hogy külső
szakértő – statikus, illetve építész, műszaki ellenőr - bevonásával egy teljes körű komplex
állapotfelmérést hajtsanak végre az iskola esetében, milyen típusú felújítási munkálatok
szükségesek, annak érdekében, hogy az oktatás zavartalanul, zökkenőmentesen folyjon
tovább. Ennek, milyen költségvonzata van? A tankerület részéről műszakis kolléga is jelen
lesz, ahol már megkezdjük ezt az előzetes bejárásokat. Ezen a bejáráson a statikus is rész
vesz, illetve az a szakember, aki a műszaki szakvéleményt el tudja készíteni. Feladata az lesz,
hogy minél gyorsabban, minél hamarabb a műszaki szakvélemény összeálljon, amely
tartalmazza komplexen, hogy ténylegesen mit kell rákölteni az iskolára. A teljes körű
állapotfelmérésen felül kértem azt is, hogy készüljön olyan minimális felújítási javaslat,
amely ahhoz szükséges, hogy minél hamarabb a gyerekek zökkenőmentesen vissza tudjanak
kerülni az iskolába. Az, hogy milyen ütemben és milyen feltételekkel oldható meg, az a
műszaki szakvélemény elkészülte után fog majd kiderülni. A korábban 5 millió forinttal
betervezett Vörösmarty úti iskola statikai jellegű felújításra szánt összeget megemeljük még
15 millió forinttal. Ennek a forrása: van egy 18,5 millió forintos pályázati önerőalap, ebből 15
millió forintot átirányítanánk az 5 millió forint mellé, így 20 millió forintot javaslok saját
erőből ide átcsoportosítani. Előzetes költségkalkulációt már készíttettünk csak a tantermek
vonatkozásában, hogy a vakolatot leverni, egy gipszkarton födémet feltenni a mennyezetre,
egy új festés, és egy elektromos hálózat kiépítése mennyibe kerül. Az előzetes
költségkalkuláció szerint az alsó és felső szintet érintené: bruttó 16 millió forintot foglal
magába. Természetesen a műszaki szakvélemény ki fog térni komplexen minderre, meg kell
oldani az iskolának a csapadékvíz elvezetését véglegesen, a nyílászárók kérdése is benne van
ebben, hiszen az is fontos, illetve a fűtéskorszerűsítés kérdése is. A gyerekek utaztatásával
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kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy az igazgatóasszony az osztályfőnökökkel
felmérette a tegnapi illetve a mai nap folyamán, hogy ténylegesen kik azok a gyerekek,
akiknek feltétlenül szükséges az, hogy kisbusszal leszállítsuk a Munkácsy úti iskolába, a
Gárdonyi úti iskolába és a művelődési központba. Minimális létszámról van szó: 15-20 fő
veszik igénybe. Egyébként mindhárom helyszín kényelmesen megközelíthető, nem kell
kimenni az 51-es főútra, a hátsó utakon, végig aszfaltos úton jól megközelíthető. Vannak
szülők, akik fel vannak háborodva, most hogy lesz megoldva a gyermek iskolába jutása. Ha
megnézzük a budapesti helyzetet, sokkal veszélyesebb közlekedési körülmények között is
mindenki megoldja a saját gyerekének az iskolába eljuttatását. Az iskolába juttatás nem az
önkormányzat, nem az iskola feladata, hanem a szülőké. Ettől függetlenül segítünk, az
iskolabusz rendelkezésre áll, így a gyerekek eljuttatása is meg fog valósulni. Kértem az
igazgató asszonyt, hogy a Vörösmarty úti iskola épületébe kizárólag igazgatói engedéllyel
arra felhatalmazott személy mehessen be. Függetlenül attól, hogy életveszély nincsen, de
nehogy valamilyen baleset bekövetkezzen. Havi rendszerességgel tájékoztatni fogjuk a
képviselő-testületet a tényleges helyzetről, ha olyan helyzet áll elő, akkor soron kívül a
bizottság és a képviselő-testület foglalkozni fog vele.
Dr. Galambos Eszter
A mai napon én is beszéltem Páncél Károly képviselő úrral. Az ő meglátása az, ha már
megvan a baj, komplexen kezeljük ezt az egész ügyet, és az általános iskola teljes felújítására
vonatkozóan készítsünk el terveket.
17:20 Foki Vilmos megérkezett.
Dr. Galambos Eszter
Úgy látja, hogy ebben a helyzetben akár sokkal több állami forrást is sokkal könnyebben el
lehetne érni. Ebben ő partner lenne. Hasonló példa van itt a választókerületben. Dunaharasztin
történt az elmúlt évben, kinőttek egy iskolát és konténerben tanítottak osztályokat, és
egyébként nálunk sokkal jobb anyagi körülmények között lévő városba egy régi épületet az
állam saját költségén, teljes egészében felújíttatott. Mindenféleképpen kezdjünk el
mozgolódni ebbe az irányba is. Mindannyian tudjuk, baj van a tornaterem statikai állapotával,
több helyen süllyed az épület, a nyílászárókat helyenként ki sem lehet nyitni. Magam részéről
csatlakozom országgyűlési képviselő úrhoz. Javasolnám, hogy egy teljes átfogó tervezésbe
kezdjünk bele. Azt gondolom, szerencse a szerencsétlenségben, ha ezt a kínálkozó lehetőséget
ki tudnánk használni, akkor lenne egy nagyon szépen megújuló épülete Kiskunlacházának.
Az, hogy áprilisban, vagy szeptemberben, vagy csak a rákövetkező szeptemberben tudnak
visszamenni a gyerekek, biztos nagy kellemetlenség, de ezek a felújítások előbb-utóbb
elkerülhetetlenek lesznek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
18/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Répás
József polgármester beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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17:25 Németh Mihály megérkezett.
Dr. Répás József
Következő 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 a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
19/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Sződi
Károly igazgatási és jogi osztályvezető beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő TICS beszámolója. Megkérdezem Vargáné Szabó Gabriellát ki kívánja-e
egészíteni a beszámolót.
Vargáné Szabó Gabriella
Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni a beszámolót.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e?
Varga Ilona
„Orbán Gábor a szennyvíz miatt védve van, védőoltást kapott”. Ez mit jelent?
Vargáné Szabó Gabriella
Ő munkatárs volt a vízműveknél, ahol kötelező védőoltást kapnak a dolgozók a
fertőzésveszély miatt.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
20/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Vargáné Szabó
Gabriella, a Település- és Intézményfenntartó Csoport vezetőjének beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Dr. Répás József
Következő jegyzői beszámoló. Megkérdezem Soós Zsoltnét 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 beszámolót, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
21/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné
jegyző beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
3. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 3. napirendi pontra: 2016. évi költségvetés előterjesztése. A múlt szerdai bizottsági
ülésen tárgyalta a bizottság a költségvetés előterjesztését. Ott is röviden felvázoltam kicsit az
előzményeit ennek a költségvetésnek. A 2015. évben lefolytatott szigorú és odafigyelő
költségvetési gazdálkodás eredményképpen az előző évről mintegy 74,5 millió forint
pénzmaradvánnyal tudunk átfordulni 2016. évre. Ez nem azért van, mert a testület által
korábban meghatározott feladatokat nem hajtottuk volna végre, hanem a szeptemberi
adóbevételekben sikerült egy olyan kis pluszt produkálni illetve a decemberi adófeltöltés
tekintetében is, hogy a 74,5 millió forint tekintetében ebből 50 millió forintos adóbevétel
származott. A 25 millió forintos plusz, amely még hozzá jön a többletbevételhez, az abból
ered, hogy tényleg odafigyelő, fiskális pénzügyi gazdálkodást folytattunk. Nagyon figyeltünk
arra, hogy mire költünk és mennyit költünk. Ha a 2016-os esztendő terveit nézzük, akkor a
2016. évre tervezett adóbevételekből, ha levonjuk az intézmények fenntartására,
működtetésére fordítani támogatás összegét, akkor mintegy 100 millió forintról beszélhetünk,
amely Kiskunlacházán fejlesztésekre, beruházásokra, településüzemeltetésre fordítható.
Ennek a költségvetésnek jelen pillanatban a legmeghatározóbb pontja a Vörösmarty úti iskola
állapotának a megnyugtató és végleges rendezése, amely jelentős mértékben meg fogja
határozni azokat a végszámokat, amelyeket el kívánunk fogadni. A statikai kérdés rendezésére
5 millió forintos keretösszeg volt betervezve. A következő tárgyaláskor a Hivatal részéről
javasolni fogjuk ennek 20 millió forintra történő felemelését. Fontosnak tartom emellett az
alapvető feladatokat, amelyek a településen élő polgárok mindennapjait pozitív irányba
befolyásolják, azokra is elegendő pénzt tudjunk fordítani. Ezért került be a tervezetbe mintegy
10 millió forint a közutak fenntartására, 15 millió forint a településüzemeltetési feladatok
biztosítására, a Retro Vendéglőtől a településközpontig 200 folyóméter hosszan járdaépítésre
15 millió forint. Szó van még a szennyvízberuházásban egy olyan 5 millió forintos tétel
meghatározásáról, amely kötelem a ’90-es évek elejétől kezdődően van jelen az
Önkormányzat esetében. Ez azt jelenti, hogy a ’90-es évek első felében megvalósuló
szennyvízberuházáskor voltak olyan ingatlantulajdonosok, akik a fejlesztési hozzájárulást
befizették, azonban csonkot nem tettek be akkor az ingatlanokra. Ezt utólag pótolni kell, az
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Önkormányzat feladata és kötelessége. Ennek előzetes felmérése megtörtént, erre
kalkuláltunk mintegy 5 millió forintot. Az akadálymentesítés kérdése is fontos a
közintézményeinknél, erre 8,5 millió forintos keretösszeget javasolunk elfogadni.
Gépjárműbeszerzés is szerepel a költségvetésben, két irányban. Egyre több feladat hárul a
településüzemeltetésnek azon részére, amely tulajdonképpen a közérzetjavítás egyik fontos
eszköze, hogy településünket szebbé tegyük, mindenki számára elfogadhatóbbá. Fontos, hogy
egy olyan gépkocsija legyen a TICS-nek, amely ténylegesen ezeket a napi feladatokat tudják
végezni. Jelen pillanatban a kisbusszal és a kisbusz után kötött utánfutóval szállítják a
szerszámokat, eszközöket a helyszínre. Sajnos ez a 14 éves kisbuszunkat eléggé megviselte,
szinte hetente kell javítani. Fontosnak tartom egy gépkocsi beszerzését, egy nyújtott fülkés,
kisplatós teherautó, zavartalanul tudja biztosítani a munkásoknak és a szerszámoknak a
helyszínre szállítását. A mindennapi feladatoknak az ellátására elengedhetetlen egy ilyen
eszköz beszerzése. A másik gépjárműbeszerzés: már a pénzügyi bizottság tárgyalta ezt a
kérdést, a mezőőrségnek egy olyan használt terepjáró gépkocsi beszerzése, amely nemcsak a
mezőőrség feladatait látja el. Elég komoly szimbiózisban vannak a gyermekjóléti szolgálattal,
több esetben kéri a gyermekjóléti szolgálat, hogy segítsenek kijuttatni rászorulókhoz nemcsak
élelmiszert, hanem egyéb fontos napi szükségletet is, akkor egy közös együttműködés
érdekében ez a gépkocsi ezt a feladatot is szolgálná. Beszéltünk a buszmegállók építéséről is.
Peregen a Ráckevei út két oldalán a buszmegálló kérdése nem megoldott, nem rendezett.
Rendkívül forgalmas, fontos, hogy legyen most buszmegálló, erre terveztünk 2,7 millió
forintot. Beszélhetünk még a művelődési központ esetében a joggal felmerülő
infrastruktúrafejlesztésről: hangtechnika, fénytechnika, hiszen közösségi életünk jelentős
része a művelődési ház, bár ott is elég komoly problémák vannak. A művelődési háznál a
legfontosabb feladat, hogy a reményeink szerint megnyíló Vidékfejlesztési Operatív Program
keretében tudjunk egy olyan pályázatot benyújtani, amely a ház tetőszerkezetének teljes körű
korszerűsítését, felújítását, homlokzati szigetelést, nyílászárócserét foglalna magába. Az
előzetes kalkulációk szerint 50 millió forintot jelentene. Bízom benne, hogy e kérdésben is
tudunk lépni. A második félévben lesznek olyan pályázati források, amelyek ezt lehetővé
teszik, be fogjuk tudni nyújtani és nyerni is fogunk. A 4 éves fejlesztési programban
igyekeztünk összefoglalni azokat a legfontosabb beruházásokat, azoknak az ütemezését,
amely Kiskunlacházára várnak. Ebben részletesen kifejtve, elsődlegesen saját forrásból,
pályázati forrásból a 2016-os esztendő van rögzítve. 2016. évre azokat a fejlesztéseket,
beruházásokat írtuk be elsőként, amelyet úgy gondoltuk, hogy a rangsor tekintetében a
legfontosabbak. Természetesen ez a program, jelentős mértékben épül a most a 2020-ig
terjedő uniós fejlesztési ciklusra és a megnyíló pályázati lehetőségekre. Sajnos Pest megye
hátrányos helyzetben van úgymond a többi megyével kapcsolatban, tekintettel arra, hogy a
közép-magyarországi régió, az uniós fejletségi szint több mint 50 %-át meghaladó GDP-vel
rendelkezik, kevés forrás jut Pest megyére. Ide külön, hazai forrás keretében szeretne a
Kormány pénzt biztosítani. Ez valósággá válik és már 2016. második félévében lesz lehetőség
ilyen típusú pénzügyi eszközök lehívására. Ennyit szerettem volna mondani. A Hivatal kéri,
hogy a képviselő-testület adja vissza átdolgozásra ezt a költségvetési tervezetet. Minden
képviselőtől várjuk, hogy február 10-én 16 óráig juttassák el írásban azokat a javaslatokat,
amelyeket a költségvetés tekintetében szeretnének megfogalmazni, illetve szeretnék, hogy
beépítésre kerüljön. Kérek mindenkit, hogy a forrás oldalt is jelölje meg. A Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság tárgyalta. Kérem elnökhelyettes urat, ismertesse a bizottság
állásfoglalását.
Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság megtárgyalta a költségvetés tervezetet, a határozati
javaslattal egyetértett a bizottság, átdolgozásra visszaadjuk a Hivatalnak.
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Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e?
Varga Ilona
A művelődési ház tetőszerkezetére 50 millió forint pályázati lehetőség van, valószínű, hogy
önerőre is szükség lesz. Természetesen most a Vörösmarty úti iskola prioritást élvez. Ha
átcsoportosítunk a pályázati pénzből 15 millió forintot, akkor a művelődési ház
tetőszerkezetére hogy lesz pénz?
Dr. Répás József
Nem tudjuk még, hogy kell-e önerő, vagy nem kell önerő. A pályázati célok ismertek, a
Vidékfejlesztési Operatív Programban maximum 50 millió forintig közösségi célokat szolgáló
terek felújítására lesz pénz. A Kormány szándéka az volt, hogy lehetőség szerint 100 %-ban
támogassa a különböző beruházásokat, tekintettel arra, hogy az önkormányzatok bevételi
forrásai azért behatároltak. Ha mégis valamennyi önerő kell hozzá, tényleges kivitelezés
legoptimálisabb esetben is 2016. második félévben valószínűsíthető. Bízom benne, hogy
addigra a Vörösmarty úti iskolával kapcsolatban is világossá válik, hogy mennyit kell
hozzátennünk, vagy nem kell hozzátennünk. Van egyfajta mozgásterünk, amely optimizmusra
ad okot. Én inkább abban látok problémát, hogy még nem nyíltak meg ezek a pályázati
források, nem ismerjük a részleteket: beadási feltételeket, módozatokat, határidőket. Attól
félek, hogy egyszerre zúdul ránk rengeteg pályázati lehetőség, és akkor kell eldöntenünk,
hogy melyikre nyújtjuk be. Elég komoly munkát is igényel, hiszen össze kell rakni, el kell
készíteni. Másnak kérdése, észrevétele van-e?
Németh Mihály
Tettem már javaslatokat a költségvetéssel kapcsolatban. Nem fogok a számok bűvöletébe
veszni, nem akarom találgatni, hogy ha ide ennyit teszünk, honnan mit vegyünk el és mennyit.
Legfontosabb feladatnak tartom az intézmények működtetését, illetve második helyen a
közutak javítását. Kialakult ez a rendkívüli helyzet az iskolával kapcsolatban. Egyetértek
azzal, hogy az előzetesen tervezett 5 millió forintot növeljük meg. Az orvosi rendelőnél, a
labornál láttam, hogy csinálják a szennyvíz rákötést. Ha a szennyvízbekötés megtörténik,
javaslom, az akadálymentesítéssel együtt próbáljunk meg kialakítani ott egy parkolót.
Térköves megoldásra, nem aszfaltos megoldásra gondolok, valami olcsóra. A rendelő előtt
lévő parkolót is lehetne még bővíteni.
Erdélyiné Horváth Terézia
Ezekhez az önerő illetve saját forrás elosztáshoz, kalkulált összegekhez készült-e tételes
költségvetés?
Dr. Répás József
Úgy készült, hogy a műszaki csoport nagyjából beárazta, hogy az adott feladat ellátása
körülbelül mennyibe kerülne. Például, ha a járdáról beszélünk, benne van a műszaki ellenőr
kérdése, a tervek költsége. Megközelítő számok vannak, teljes mértékben nem tudtuk
kibontani. Az akadálymentesítés esetében a terv költsége is benne van és a kivitelezés
költsége is. Az akadálymentesítés tekintetében 8,5 millió forint van tervezve. Kérdés,
észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja azt a határozati javaslatot, hogy átdolgozása
visszaadja a képviselő-testület a hivatalnak, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
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22/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016.
évi költségvetés tervezetét átdolgozásra, és a hatályos rendelkezéseknek megfelelő formában
történő elkészítésére a jegyzőnek visszaadja.
Határidő? 2016. március 3.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
Dr. Répás József
Következő határozati javaslat a mezőőri szolgálat gépjármű beszerzésére vonatkozik. Egy
használt Lada gépjármű beszerzéséről lenne szó. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
tárgyalta.
Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
A Duna-parton megtörtént az önkormányzati tulajdonú erdő utolsó egyharmadának is a
rendbetétele. Ez tavaly kezdődött, akkor nem tudták befejezni. A Lőtér környékén szintén volt
egy akácos ültetés, annak rendbetétele történt meg. A reptéri fák kivágása is megtörtént, ebből
van a bevételünk. Ez az összeg, körülbelül 3 millió forint, ebből kerülne megvásárlásra a
gépjármű. Kérdés, észrevétel van-e? Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
23/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lada 4x4
Classic típusú használt gépjárművet vásárol, elsősorban a mezőőri szolgálat általi használatra.
A gépjármű beszerzésére 2.095.000.-Ft-ot különít el a 2016. évi költségvetésben.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
4. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 4. napirendi pontra: beszámoló az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről. A
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
24/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
pénzügyi helyzetéről szóló, 2016. február 1-i fordulónappal készített tájékoztatót elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
5. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk az 5. napirendi pontra: településüzemeltetési feladatokra kiírt közbeszerzési
eljárásban a nyertes ajánlattevő kiválasztása. Többször, több kört futottunk már. Részemről
kiegészíteni való nincsen. Két ajánlat érkezett.
Dr. Sződi Károly
A kezdő árak 26.297.600.-Ft és 17.920.856.-Ft, innen kezdődött a tárgyalás. Csak az ár
vonatkozásában volt lehetőségük módosításra, ezzel mindkettő ajánlattevő élt is. A végső
ajánlati árak egyiknél 11.706.400.-Ft, a másiknál, a nyertes Kunépszolg Kft-nél 10.569.000.Ft.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, név szerinti szavazás szükséges. Jegyző asszonynak
átadom a szót.
Soós Zsoltné a név szerinti szavazás szabályai szerint felolvassa a képviselő-testület tagjainak
névsorát, a szólítottak leadják szavazatukat. A név szerinti szavazásról készült jelenléti ív a
jegyzőkönyv 6. számú melléklete.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
25/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Településüzemeltetés 2015
MEGISMÉTELT” megnevezésű közbeszerzési eljárás során a következő döntéseket hozza:
1. a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja;
2. a közbeszerzési eljárás nyertesének nyilvánítja a KUNÉPSZOLG Építőipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2340 Kiskunlacháza, Völgyi dűlő 165. szám alatti
ajánlattevőt és vele szerződést köt, mert az ajánlattevő ajánlata megfelel a
jogszabályokban, az ajánlatételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott
feltételeknek, és figyelemmel a bírálati szempontra, a legkedvezőbb az ajánlatkérő
számára;
3. nem nevez meg második legkedvezőbb ajánlattevőt, mert nem volt több érvényes
ajánlat a nyertes ajánlaton kívül;
4. a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) alpontja alapján, figyelemmel a Kbt. 72. § (3)
bekezdésében meghatározottakra, érvénytelennek nyilvánítja a GÉP-LIGET Építőipari
Kft. 2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 27. szám alatti ajánlattevő ajánlatát, mert az
ajánlattevő nem tett eleget az ajánlatkérő felhívásának és nem adott objektív alapú
indokolást a végleges ajánlati árára vonatkozóan, és így az ajánlatkérő nem tudta
eldönteni, hogy az ajánlati ára aránytalanul alacsonynak ítélhető-e meg.
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal és szerződéskötési moratórium után
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6. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 6. napirendi pontra: a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet
elfogadása. Az Emberi Erőforrás Bizottság, illetve a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Erdélyiné Horváth Terézia
Az Emberi Erőforrás Bizottság ülésén már több alkalommal felmerült, hogy szükséges a
jelenleg hatályos rendeletnek a felülvizsgálata, amely 2003. évben készült. Felülvizsgáltuk,
egy pontban kiegészítettük. Az Emberi Erőforrás Bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a rendelettervezetet, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 1/2016.(II.10.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
7. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 7. napirendi pontra: köztisztasági rendelet felülvizsgálata. A Jogi és Ügyrendi
Bizottság, illetve a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság is tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
A bizottság úgy foglalt állást, hogy ezt vizsgáljuk meg mélyebben. Van-e lehetőség arra, hogy
bármilyen további kedvezményt úgy biztosítsunk, hogy az az Önkormányzatnak komolyabb
anyagi megterhelést nem jelent. Úgy látom, ez megtörtént. A Jogi és Ügyrendi Bizottság
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a javaslatot.
Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság is elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
26/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem
módosítja a hulladékszállítási közszolgáltatás lakatlan ingatlanokra vonatkozó
díjkedvezményének mértékét.
Határidő: azonnal
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Felelős: dr. Répás József polgármester
8. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 8. napirendi pont: a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata. A Jogi és Ügyrendi Bizottság, illetve az Emberi Erőforrás
Bizottság is tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
Technikai módosításról van szó. A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Erdélyiné Horváth Terézia
Az Emberi Erőforrás Bizottság is elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
27/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően
felülvizsgálta a Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata és Kiskunlacháza Nagyközség
Roma Nemzetiségi Önkormányzata között 2015. március 3-án kötött együttműködési
megállapodást (a továbbiakban Megállapodás).
A Képviselő-testület támogatja Kiskunlacháza Nagyközség Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának módosító javaslatát, és úgy dönt, hogy a Megállapodás I. pontjának első
francia bekezdése egészüljön ki a következő mondattal:
„Az elnök értesítése címe: medgyes1981@gmail.com.”
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
9. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 9. napirendi pont: SzMSz módosítása a nemzetiségi önkormányzattal történő
együttműködéssel kapcsolatos feladatok tekintetében. 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.
Erdélyiné Horváth Terézia
Az Emberi Erőforrás Bizottság is elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a rendelet módosítását, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról
10. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 10. napirendi pontra: pályázati felhívás gyermekorvosi feladatok ellátására. A Jogi
és Ügyrendi Bizottság, illetve az Emberi Erőforrás Bizottság is tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság sajnos többször megtárgyalta ezt a pályázati felhívást. Annyit
módosult, hogy nem praxisjoggal fogjuk ellátni a házi gyermekorvosi feladatok ellátását,
hanem közalkalmazotti jogviszonyban, és ennek megfelelően készült el a kiírás, melyet a
bizottság elfogadásra javasol a képviselő-testületnek.
Erdélyiné Horváth Terézia
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 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
28/2016. (II.09.) 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
11. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 11. napirendi pont: az A Mi Újságunk c. helyi lap megújításával kapcsolatos
előterjesztés. A Jogi és Ügyrendi Bizottság, illetve az Emberi Erőforrás Bizottság is tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
A pályázati felhívást megtárgyaltuk, a feltételek között kértük a végzettség pontosítását. A
Hivatal részéről ez megtörtént. A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
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Erdélyiné Horváth Terézia
Az Emberi Erőforrás Bizottság is ezzel a kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolja a
pályázati kiírást a képviselő-testületnek. A szerkesztő bizottság megválasztását viszont
elhalasztanánk, mivel még nincs főszerkesztő. Meg kellene várni a szerkesztői bizottság
megválasztásával a pályázat elbírálását.
Dr. Répás József
Három határozati javaslat van. Első az etikai kódex, amely egyfajta értékrendet tartalmaz.
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, 1 fő ellenszavazat mellett elfogadásra került.
29/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az A Mi
Újságunk c. helyi lap értékrendjét (az Etikai Kódexet), mely jelen határozat mellékletét
képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A 2. határozati javaslat, melyre érkezett az a javaslat az Emberi Erőforrás Bizottság részéről,
hogy ne most szavazzunk erről, hanem akkor, ha a főszerkesztő megválasztásra került. Aki ezt
a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 5 fő igen szavazattal, 3 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
30/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az A Mi
Újságunk c. helyi újság főszerkesztői feladatainak ellátására kiírt pályázat sikeres
lebonyolításáig nem hoz létre szerkesztőbizottságot.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A 3. határozati javaslat a pályázati kiírás szöveges részét tartalmazza. Aki elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
31/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az A Mi
Újságunk c. helyi lap főszerkesztői feladatainak ellátására, a jelen határozat mellékletét
képező tartalommal. A kiírás mellékletét képezi a lap értékrendje (Etikai Kódex).
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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12. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 12. napirendi pontra: döntés a Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás
megszüntetéséről. A Társulási Tanács ebben a kérdésben döntését már meghozta. A képviselőtestületnek is döntenie kell. 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.
Erdélyiné Horváth Terézia
Az Emberi Erőforrás Bizottság is elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
32/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016.
augusztus 31-ével megszünteti a Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulást.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
13. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 13. napirendi pontra: KISKUNVÍZ Kft. végelszámolásának folytatása. A Jogi és
Ügyrendi Bizottság, illetve a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság is tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság szintén elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e?
Erdélyiné Horváth Terézia
Egy önkormányzati kft. létrehozására szerintem szükség lenne, helyben lévő
munkateremtésben és a közfoglalkoztatás keretében megvalósuló programok bonyolítására.
Átgondolnám, nem lehetne-e még egy körben megvizsgálni. Mindenki most alapít kft-t.
Tudjuk, hogy a vállalkozások a támogatott szervezetek, akik pályázati forráshoz juthatnak. Ha
már van egy kész kft., akkor lehet, sőt biztos is, hogy ennek a feladatát át kell dolgozni és
tartalommal megtölteni, nem szabadna megszüntetni.
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Dr. Répás József
Ahhoz, ha egy olyan céget szeretnénk, amely kiváltja a településüzemeltetési feladatokat
ellátó valamelyik céget, annak a felgépesítése és eszközök ellátása, olyan 50-60 millió forint
között mozog.
Erdélyiné Horváth Terézia
Akár egy nonprofit kft-vé átalakítani, hogy működő legyen, ezt lehet társadalmi munkában is
addig vezetni.
Dr. Répás József
Ennek szakmai tartalmát össze tudod rakni, hogy mi kerülne bele?
Erdélyiné Horváth Terézia
Igen, mindenképpen. Szeretném, ha ez a kft. megmaradna, mert manapság nehéz egy ilyen
kft-t létrehozni.
Dr. Répás József
Érkezett egy javaslat Erdélyiné Horváth Terézia részéről, a KISKUNVÍZ Kft-t átalakítani
nonprofit kft-vé. Átadná neked ezt a képviselő-testület, hogy dolgozd ki ennek a szakmai
hátterét, pénzügyi javaslatát. Most akkor az előterjesztésről nem dönt a képviselő-testület,
leveszem napirendről.
14. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 14. napirendi pontra: a Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának felülvizsgálata. A
Jogi és Ügyrendi Bizottság, illetve az Emberi Erőforrás Bizottság is tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Erdélyiné Horváth Terézia
Az Emberi Erőforrás Bizottság is elfogadásra javasolja a két határozati javaslatot a képviselőtestületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki az 1. határozati javaslatot elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
33/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunlacházi
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Szervezeti és
Működési Szabályzat a határozat mellékletét képezi.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal
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Dr. Répás József
Aki a 2. határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
34/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunlacházi
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programját. A Szakmai Program a határozat
mellékletét képezi.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal
15. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 15. napirendi pontra: a Kun-Farm Kft. kérelme a rendezési terv módosítására
vonatkozóan. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
35/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
támogatja a Kun-Farm Kft. kérelmét, és a 0400/18 hrsz-ú ingatlant - a mellette lévő tanyához
kapcsolódó - Gip-m (ipari-mezőgazdasági) övezetbe sorolja át. Az övezeti átsorolást a
Településrendezési Terv és HÉSZ módosításának tervezési programpontjába felveszi azzal,
hogy a módosítás költségeit a kérelmezőnek kell viselnie.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
16. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 16. napirendi pontra: a mezőőri szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámoló megvitatása. A Jogi és Ügyrendi Bizottság, illetve 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 elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
36/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunlacházi
Mezei Őrszolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló összesítő jelentést.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
17. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 17. napirendi pontra: felhatalmazás a DPMV Zrt. közgyűlésén történő szavazásra.
Annyi módosítás történne, hogy a DPMV Zrt. közgyűlésén nem én vennék részt, hanem
Németh Mihály alpolgármester úr, tekintettel arra, hogy ezen a napon lesz a bejárás a
Vörösmarty úti iskolában, amelyen szeretnék részt venni. A Jogi és Ügyrendi Bizottság,
illetve 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 elfogadja a módosított határozati javaslatot, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
37/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Németh
Mihály alpolgármestert, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2016. február 11.
napján tartandó közgyűlésén a határozati javaslat tekintetében a következők szerint
szavazzon:
- a részvények átruházásáról,
- új felügyelőbizottsági és új igazgatósági tag megválasztásáról,
- a telephely megváltoztatásáról,
- elsőbbségi részvények törzsrészvénnyé történő átalakításáról, valamint
- az új Alapszabály elfogadásáról
szóló, jelen határozat mellékletét képező határozati javaslatot támogassa.
Határidő: 2016. február 11.
Felelős: Németh Mihály alpolgármester
18. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 18. napirendi pontra: döntés a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatosan készült
tanulmányterv elfogadásáról. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
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Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság hosszasan tárgyalta. Felkértük a VIZITER ALBA Kft-t,
hogy tegyenek a település különböző helyein a szikkasztók kiépítésére külön ajánlatot. A
bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
38/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. elfogadja a VIZITERV ALBA Kft. által a település csapadékvíz-elvezető rendszerének
korszerűsítése céljából készített tanulmánytervet,
2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, kérjen ajánlatot a VIZITERV ALBA Kft-től arra
vonatkozóan, hogy a már elkészült tervet milyen költségért egészítenék ki a
következőkkel:
- készüljön vizsgálat a település különböző területeinek szikkasztóképességéről,
valamint a csapadékvíz elhelyezésének további lehetőségeiről, továbbá
- kerüljenek kidolgozásra különböző, a már elkészültnél kisebb költségű csapadékvízelvezetési alternatívák.
Határidő: az 1. pont vonatkozásban: azonnal,
a 2. pont vonatkozásában: 2016. február 29.
Felelős: dr. Répás József polgármester
19. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 19. napirendi pontra: döntés a 2016. évi szúnyoggyérítési munkálatokkal
kapcsolatosan. A Jogi és Ügyrendi Bizottság, illetve 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 elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
39/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. megbízási szerződést köt Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával a Ráckevei
Kistérség területén a 2016. évi szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok ellátása
tárgyában, a jelen határozat mellékletét képező tartalommal;
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2. a szúnyoggyérítés Kiskunlacházára eső várható 2016. évi költségét, 1.547.820 Ft-ot
2016. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal
20. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 20. napirendi pontra: önálló képviselői indítvány a kötelező betelepítési kvóta
ellen.
Mózes Zsolt
Annak idején, amikor megkezdődött ez a migrációs áradat Magyarország felé, már hozott a
képviselő-testület ezzel kapcsolatban egy döntést. Szeretnénk egy olyan megerősítést a
Kormány felé tenni, hogy igen, jó úton jár, és védje meg Magyarországot a bevándorlók
áradatától, a terrorizmus veszélyétől. Szeretném, ha erről a képviselő-testület egy
határozatban döntene.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
40/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) elutasítja a kötelező betelepítési kvótát;
b) álláspontja szerint a kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés
kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink
biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási
rendszerünkre;
c) kéri a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális
migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és
a magyar embereket!
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
21. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 21. napirendi pontra: polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása. A Jogi
és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslata, hogy Polgármester úr bennmaradt szabadnapok
kivételének a jogával bátran éljen. Fontosnak tartjuk, hogy rekreáció révén, még inkább
munka- és döntésképes állapotba tudja magát hozni. Nem szeretnénk, ha bennmaradnának
ezek a napok. Természetesen azokat a napokat, amelyet Polgármester úr kért, támogatjuk, és a
többi nap kivételére is buzdítanánk.
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Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja az első határozatot, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
41/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy dr.
Répás József polgármester a 2015. évre járó 43 nap szabadságából 21 napot vett ki, így 22
napot kell a 2016. évi szabadságához hozzászámítani.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki a második határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
42/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja dr. Répás
József polgármester 2016. évre ütemezett szabadságát, a melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
22. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 22. napirendi pontra: a PÜF létszámának rendezése. Varga Ilona képviselő asszony
jelezte, hogy a döntés előtt szólni kíván.
Varga Ilona
A február 3-i nagyon emlékezetes pénzügyi és fejlesztési bizottsági ülés után azt hiszem,
mindenki gondolja, esetleg tudja is, hogy döntöttem. Szinte minden bizottsági ülésen itt
vagyok. Annak ellenére, hogy nem vagyok bizottsági tag, amennyiben tehetem, itt vagyok.
Soha nem tapasztaltam még ilyet, de azt hiszem, ennél az asztalnál sokan nem tapasztalták
azt, ami történt. Olyan érzésem volt, hogy ültünk ennél az asztalnál, mint valami taknyos
iskolások, nyújtogattuk a kezünket, de nem kaptuk meg a szót. Nagyon-nagyon megalázó
volt. Tudom javasolni az önvizsgálatot elnök úrnak. Esetleg konzultáljon a Jogi és Ügyrendi
Bizottság elnök asszonyával, aki megmondja hány órás az ülés, és ahhoz tartja is magát, de
fordulhat az Emberi Erőforrás Bizottság elnök asszonyához is. Az, hogy itt képviselők ülnek,
nyújtják hosszú-hosszú ideig a kezüket ahhoz, hogy szólhassanak, ez szerintem több mint
megalázó volt. Ez volt az egyik, amely megalázásra adott okot. A másik a „szegény Ica”
kifejezés, melyet szintén nagyon megalázónak tartok. Nem vagyok én szegény, attól
függetlenül, hogy nem tartozom a felső tízezerbe, lehet, hogy még a középosztály felső
részéhez sem, de akkor sem vagyok szegény, főleg nem szegény Ica. Vagyok egy képviselő,
aki igenis gazdag, mert van családja, tudtommal van egészségem, van hitem, hogy még vissza
lehet hozni azt, amit másfél évvel ezelőtt megálmodtunk. Van akaratom, hogy ezen a
településen valamit tegyünk, illetve van adott szavam. Annak ellenére, hogy azt mondtam,
tudjátok, hogyan döntöttem, elfogadom Polgármester úr felkérését, hogy a Pénzügyi és
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Fejlesztési Bizottság tagja legyek. Természetesen azzal a kéréssel, amelyet megbeszéltünk,
hogy fél évig vállalom, és ha úgy érzem, indok nélkül fél év múlva fel állhatok.
Dr. Répás József
Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy nincs itt Vella Zoltán elnök úr.
Varga Ilona
Szerettem volna neki elmondani.
Dr. Répás József
Bízom benne, hogy elnök úr az ominózus bizottsági ülés konzekvenciáit levonta, és a
következő nyilvános ülésen mindenkitől, aki érintve volt ebben a kérdésben, elnézést fog
kérni. Ez a minimum, hiszen itt nem csak az Önkormányzat, hanem az Önkormányzat
vezetője is meg lett alázva. Ilyen nincs, a XXI. században férfiember ilyen nem tehet. Soha
nem volt erre példa. Az a minimum, hogy feláll, nem mosakszik, nem magyarázkodik, csak
bocsánatot kér. Képviselő asszonynak köszönöm szépen, féltem attól, hogy a szerdai ülés után
– meg is értettem volna, ha azt mondod -, nem vállalod. Köszönöm, hogy vállalod, és bízom
benne, hogy eredményes munkát fogsz tudni végezni. Aki támogatja a javaslatot, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
43/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - Erdélyiné Horváth
Terézia lemondása miatt – a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tagjának Varga Ilona képviselő
asszonyt választja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
23. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 23. napirendi pontra: az Emberi Erőforrás Bizottság 2016. február 4-i ülésén
született határozati javaslatok elfogadása.
Erdélyiné Horváth Terézia
Az Emberi Erőforrás Bizottság több ponton csak tájékoztatott, illetve nem anyaggal készült
beszélgetés folyt különböző lehetőségekről. Egyben viszont döntöttünk, melyet támogatott a
bizottság: a községi ünnepek elfogadásáról. Személyesen azt szeretném kérni, hadd kapjunk
olyan lehetőséget - mert ebben a programban csak a művelődési ház és az önkormányzat
ünnepei jelennek meg, nem kérdeztük meg a civil szervezeteket és egyházakat -, hogy ezt
nagyon gyorsan pótolni szeretnénk, és egy olyan egységes programterv állna össze, amely egy
egész éves lehetőséget mutatna a lakosság felé, és ezt megjelentetnénk. Turisztikai
fejlesztésekről beszéltünk, felmerült, hogy a városközpont kialakításához készült egy
tervezés, melyet a bizottság nem látott, szeretnénk kérni Jegyző asszonytól, hogy ezt
láthassuk. A március 15-i rendezvénnyel kapcsolatban kaptunk tájékoztatást, és javasoljuk a
képviselő-testületnek elfogadásra ezt a programtervet. Az Angyalos ház gyűjteményével
kapcsolatban beszélgettünk Gál Róza klubvezetővel. Felmértük az általa javasolt teendőket és
tennivalókat. Megnéztük, hogy milyen módon tudna esetleg egy gyors segítséget adni az
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Önkormányzat, a képviselő-testület vagy a bizottságunk. Arra tettünk javaslatot, hogy egy
közfoglalkoztatott jelenlétében – két gyűjteményünk van a Tájház és Angyalos ház – ennek a
technikai munkáira mi civil szervezetként szeretnénk majd 1 főt kérni a munkaügyi
kirendeltségtől, vagy egy közfoglalkoztatott segítségét szeretnénk. Természetesen tudjuk,
hogy a TICS is közreműködik és besegít. Van még egy olyan fejlesztési elképzelés, amely egy
látványterv formájában van az Angyalos háznál. Szeretne a bizottság előkészíteni egy
pályázati anyagot, akár a LEADER-ben, ha 100 %-os támogatásként jön ki, akkor ebbe azt
gondolom, belefér. Itt, amit említettem, lenne esetleg költség a bizottságnak átcsoportosításra,
akkor ezekről beszéltem. Egy tervet, egy költségvetést el tudjunk készíteni, hiszen ha jönnek
ki a pályázatok, és nem kell hozzá önerő, meg tudjuk lépni. Az Angyalos ház kérdése úgy
megoldódhatna, hogy múzeummá nyilváníthatnánk, és látogathatóvá tehetnénk, de ennek az
infrastrukturális fejlesztése nélkülözhetetlen. Ehhez készültek tervek, egy közösségi tér
kialakítására illetve a szociális helyiségeknek a kiépítésére. Ha mód nyílna egy ilyen pályázati
lehetőségre, akár lépcsőzetesen is, azt javasolnám, hogy ebben gondolkodjunk. Az
egészségügyi kerekasztal összehívásának az előkészítéséről volt szó. Ebben kérném azoknak a
képviselőknek a segítségét vagy egy közös bizottság előzetes tanácskozását, hogy melyek
azok a problémák, melyeket meg kell beszélnünk, fel kell vetnünk, és megvalósítására is
lehetőséget keresni. Itt gondolok az orvosok és az egészségügyi dolgozók összehívására.
Dr. Répás József
Előttünk konkrétan két határozati javaslat van. Az gondolom, hogy az Angyalos ház
vonatkozásában a potenciális fejlesztési elképzelések jók. Jó lenne, egy-két oldalas szakmai
anyag összeállna, hogy konkrétan a bizottság mit javasol, milyen lépésekben, milyen ütemben
történik. Kérem, ezt írja le a bizottság, hogy egy határozati javaslatban meg tudja erősíteni a
képviselő-testület. Mellé készüljön egy körülbelüli költségkalkulációt, hogy mennyibe
kerülne, akár egy ütemezés is.
Erdélyiné Horváth Terézia
Szeretnék ehhez egy felhatalmazást kapni, hogy eljárhassak a minisztérium irányába.
18:40 Foki Vilmos kiment a teremből.
Dr. Répás József
Az első határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki támogatja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
44/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi
védettség alatt álló Angyalos Házat múzeummá kívánja nyilvánítani. A szükséges eljárás
megindításával és lebonyolításával a Képviselő-testület Erdélyiné Horváth Teréziát, az
Emberi Erőforrás Bizottság elnökét bízza meg.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A második határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
45/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2016. március
15-i ünnepség forgatókönyvét, a jelen határozat mellékletét képező formában.
Határidő: 2016. március 15.
Felelős: dr. Répás József polgármester
24. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 24. napirendi pont: vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos beszámoló tudomásul
vétele. A Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság áttekintette valamennyi képviselő, polgármester úr illetve
hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát. Megállapítottuk, hogy mindenki törvényes határidőben a
jogszabályok által előírt tartalommal, a jogszabályoknak megfelelően tette meg a
vagyonnyilatkozatát, ezzel kapcsolatos kötelezettségét mindenki teljesítette.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
46/2016. (II.09.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Jogi és
Ügyrendi Bizottságnak a képviselő-testület tagjai vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
teljesítéséről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Egyebekbe nem jelezte senki, hogy szót kér. A megbeszélést zárt üléssel folytatjuk, a nyílt
ülést bezárom.
Az ülés vége: 18:45h.
K.m.f.
Dr. Répás József
polgármester
Varga Ilona
képviselő

Soós Zsoltné
jegyző
Dr. Galambos Eszter
képviselő
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