A Képviselő-testület 2015. május 19-i ülésének határozatai
130/2015.(V.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja dr. Galambos Eszter képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
131/2015. (V.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Vella Zoltán képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
132/2015. (V.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. A 2015. évi költségvetés módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
2. Hitelfelvételt engedélyező kormányengedély benyújtásához szükséges
dokumentumok elfogadása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
3. Pénzeszköz lekötésének lehetőségével kapcsolatos javaslattétel
Előadó: dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
4. 2014. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
5. Központi Konyha eszközbeszerzésére vonatkozó pályázat benyújtása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
6. DPMV Zrt. 2014. évi mérlegbeszámolója, meghatalmazás közgyűlésen való
részvételre
Előadó: dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
7. KDV Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
8. SzMSz módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
9. Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
10. Kékesi Mihály kérelme víziállás tulajdonjogának rendezése ügyében
Előadó: dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
11. Egyebek

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
133/2015. (V.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete akként módosítja a
110/2015.(V.05.) számú határozatát, hogy az óvoda épület terveire megjelölt 3.800 e Ft
átcsoportosítása történjen meg a 2015. évi költségvetésben pályázati önrész finanszírozására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
134/2015. (V.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei
főösszegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
három évre várható összegét a határozat elválaszthatatlan mellékletének táblázatában
bemutatottak szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
135/2015. (V.19.) határozat
1.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től
történő célhitel felvételéről dönt, melynek összege 63.416.604.-Ft.
A hitel futamideje: szerződéskötéstől 2025. április 15-ig tart
2.
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a saját
bevételeket, kat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre és a tulajdonosi
bevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.
További fedezetként felajánlja a 2013. december 3-án aláírt, 1-2-08-4200-0029-6 számon,
tartós finanszírozási jogviszonyra tekintettel megkötött keretbiztosítéki jelzálogszerződés
hatály alá tartozó ingatlanokat.
3.
Adós kötelezettséget vállal jelen összegű célhitelre kölcsönszerződés és
engedményezési szerződés megkötésére.
4.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt
a kért hitelt és járulékait a futamidő évében – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat
megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat
módosításai során figyelembe veszi.
5.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan
az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést
és az engedményezési szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: dr Répás József polgármester
136/2015. (V.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
ideiglenesen szabad pénzeszközét, 50.000.000.-Ft-ot, hozam elérése céljából három hónapra
befekteti számlavezető pénzintézeténél, az OTP Bank Nyrt-nél.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
137/2015. (V.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. évi
belső ellenőrzésről szóló éves jelentést nem fogadja el, mivel az nem felel meg a költségvetési

szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 48. §-ában meghatározott előírásnak.
Kéri a Képviselő-testület, hogy a jelentésben kerüljön sor
a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatására önértékelés alapján, az éves
ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelésére,
a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatására,
a tanácsadó tevékenység bemutatására,
a belső kontrollrendszer működésének értékelésére az ellenőrzési tapasztalatok
alapján,
a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának
és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatokra,
a belső kontrollrendszer öt elemének értékelésére,
az intézkedési tervek elkészítésére és megvalósítására.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Dr. Répás József polgármester
138/2015. (V.19.) határozat
A Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. A pályázat alcéljaként a
felhívás a 2. pontja h) részében szereplő „önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése a
korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztésével” alcélt jelöli meg, valamint a
beruházási összköltség 50%-ának megfelelő összegben az egészséges, korszerű táplálkozást
támogató technológiai fejlesztésekhez szükséges konyhai gépek, eszközök beszerzését is
meghatározza. A pályázathoz szükséges saját erőt 1.900 e Ft-ban határozza meg a Képviselőtestület, melyet a 2015. évi költségvetésben pályázati önerőre előirányzott összegből biztosít.
Határidő: 2015. május 29.
Felelős: dr. Répás József polgármester
139/2015. (V.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt. 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját a megküldött mérleg és
eredmény kimutatásban foglaltak szerint tudomásul veszi, a következő kiegészítésekkel:
- A Képviselő-testület számára nem ismert a 2014. évi üzleti terv.
- A mérlegbeszámolóból az tűnik ki, hogy a vállalkozás folytathatósága kétséges.
- Az ellátásért felelős önkormányzat részérő elfogadhatatlan a 33 millió Ft-os veszteség.
Határidő: azonnal
Felelős: dr Répás József polgármester
140/2015. (V.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dél-Pest Megyei
Víziközmű Szolgáltató Zrt. kisrészvényes tulajdonosa:
a) a társaság 2015. május 21. napján 10:00 órakor Pécelen a Városi Könyvtárban tartandó
Közgyűlésére részvényesi képviselőnek meghatalmazza Pénzes Andrásné hölgyet,
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti "Részvényesi képviseleti
meghatalmazás" aláírására. A képviselői jogokkal bíró személynek (polgármester,
meghatalmazott) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény értelmében legjobb belátása szerint kell képviselnie az Önkormányzatot.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

141/2015. (V.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
vonatkozó javaslatot megvitatta és a következő határozatot hozta:
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján a 2006.
szeptember 19. napján alapított Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Társulási Megállapodás) az alábbiak
szerint módosítja:
I.
1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó
felsorolásból törlésre kerül a Martonvásár térség megnevezés alatt szereplő Felcsút község
Önkormányzata, a Várpalota térség megnevezés alatt szereplő Várpalota város
Önkormányzata, valamint a Várpalota térség megnevezés. Várpalota térség törlésére
tekintettel Csór Község Önkormányzata, Öskü Község Önkormányzata, Ősi Község
Önkormányzata és Tés Község Önkormányzata Székesfehérvár térségébe kerül besorolásra.
2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolás
Dömsöd térség megnevezés alatt kiegészül: Ócsa Város Önkormányzata 2364 Ócsa Bajcsy
Zs. u .2. képv.: Bukodi Károly polgármester, Taksony Nagyközség Önkormányzata 2335
Taksony Fő út 85. képv.: Kreisz László polgármester
3.A Társulási Megállapodás IV/3. pontja első bekezdésében szereplő „90.§ (5) és (8)
bekezdésekben,” szövegrész helyébe „90.§ (8) bekezdésben,” szövegrész lép.
4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontjában szereplő „Ht. 88.§ (4) a, b, d, pontokban”
szövegrész helyébe „Ht. 88.§ (4) bekezdés a), b) és d) pontokban” szövegrész lép.
5. A Társulási Megállapodás V. fejezetének második bekezdése helyébe az alábbi szövegrész
lép:
„A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáltatások igazgatása.
A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei:
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok”
6. A Társulási Megállapodás V. rész V/1. a) pont első bekezdésének második mondatából
törlésre kerül a „melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz„ szövegrész.
7. A Társulási Megállapodás V/1.c) pontjának második bekezdésének második mondatából
törlésre kerül a „féléves és háromnegyed” szövegrész.
8. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes és elnökhelyettesek
megnevezések helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép.
9. A Társulási Megállapodás VII/1. pontjának első bekezdése az alábbi mondattal egészük ki:
„Az önkormányzatok által delegált tagok felsorolását a Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.”
10. A Társulási Megállapodás VII/1.1. a) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„a)
a Társulási Tanács elnökének, alelnökének, Operatív Tanács tagjának, Operatív
Tanács elnökének, Felügyelő Bizottsági tagjának, Felügyelő Bizottság elnökének a
megválasztása, visszahívása,”
11. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„o)
Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok
(kinevezés, felmentés) gyakorlása”

12. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont harmadik bekezdésének utolsó mondata helyébe a
következő mondat lép: „A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása határozott időre
szól.”
13. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontjának hatodik bekezdésének utolsó mondata
törlésre kerül.
14. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdésében „A VII/1.1./ a., c., d., e.,
f., g., h., m., pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített
többséggel hozott határozata szükséges.” mondat helyébe az alábbi mondat lép: „A VII/1.1.
a), c), d), e), f), g), h), m) és o) pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő
tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges.”
15. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o) pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül „és
gazdasági vezetője”.
16. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi mondat
lép: „A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti, a
Társulás hulladékgazdálkodási feladatinak ellátását végző költségvetési szerv.”
17. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának harmadik bekezdésében „és a gazdasági
vezető” szövegrész törlésre kerül.
18. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése helyébe az alábbi mondat lép:
„A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás
Tanácsa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.”
19. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának negyedik bekezdés b) pontjából „féléves és”
szövegrész törlésre kerül.
20. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának hatodik bekezdésében „A jelen fejezet”
szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: „A jelen VII/4. pont negyedik bekezdés”.
21. A Társulási Megállapodás XI/1. pontja az alábbi második bekezdéssel egészül ki:
„Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított 3 éven belül nem kezdődik
meg, illetve az aláírástól számított 6 éven belül nem valósul meg, úgy Tagok a fent megjelölt
határidő letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási jogukkal.”
22. A Társulási Megállapodás XI/1. pontjának harmadik bekezdésen a „továbbá a Társulás,
mind kedvezményezett támogatásban részesült, a kötelező üzemeltetési, fenntartási időtartam
lejártának napjáig.” szövegrész törlésre kerül.
23. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselőtestületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata
szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó
Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési
hozzájárulást biztosítja. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz csatlakozni a
naptári év első napjával és július 1. napjával lehet.”
24. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése „Tagi önkormányzatok
felsorolása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
törvényben meghatározott időpont szerinti lakosságszámmal”
25. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete törlésre kerül.
II.
1. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt módosítással egységes
szerkezetbe foglalva a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosítással egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a
határozat megküldésével értesítse a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a Képviselőtestület döntéséről.

Felelős: dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal
142/2015. (V.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, a kiírás 1. pont ab) és b)
alcélja keretében
- a Kiskunlacháza-Áporka Óvoda kiskunlacházi épületei nyílászáróinak cseréjére 30
millió Ft összegű támogatásra, továbbá
- a Munkácsy utcának az OTP Bank épülete és a tornacsarnok közötti része felújítására,
vízelvezetésre, valamint a Gárdonyi utca felújítására, összesen 15 millió Ft összegű
támogatásra.
A szükséges saját forrása 2015. évi költségvetésben pályázati önerőként megjelölt
előirányzatból kerül biztosításra.
Határidő: 2015. június 9.
Felelős: dr. Répás József polgármester
143/2015. (V.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Kiskunlacháza RSD 25+280/B fkm számú víziállásról lemond Kékesi Mihály 1203 Budapest,
Téglagyártó út 1/B. IV. em. 1. sz. alatti lakos javára, és felhatalmazza dr. Répás József
polgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

