Jegyzőkönyv
A Képviselő-testület 2012. március 27-i üléséről
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem
Kezdete: 18.35. h.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint
Pénzes Andrásné osztályvezető
dr. Répás József
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy 7 fő képviselő van jelen, testületi
ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek ajánlom dr. Szabó Attila és Gerecz Attila
képviselőket.
Kérem, hogy aki egyetért dr. Szabó Attila személyével, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
6 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
84/2012. (III. 27.) határozat
Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hitelesítőnek elfogadja dr. Szabó Attila képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

jegyzőkönyv

dr. Répás József
Kérem, hogy aki egyetért Gerecz Attila személyével, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
6 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
85/2012. (III. 27.) határozat
Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hitelesítőnek elfogadja Gerecz Attila képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

jegyzőkönyv

dr. Répás József
A napirendi pontokkal kapcsolatosan annyi kiegészíteni valóm lenne, hogy az Egyebek
napirendi pontban Petőné Horváth Éva képviselő asszony kért szót, egy kiskunlacházi
sportegyesület ügyében. Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Dr. Vancsura Tamás
Az Egyebekben a projekt menedzsmenttel kapcsolatosan szeretnék egy kérdés feltenni.
Dr. Répás József
Ha nincs más hozzászólás, kérem, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pontokat
elfogadja, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
86/2012. (III. 27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban
szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint:
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1. A szennyvízpályázat II. fordulójához kapcsolódó közbeszerzések ajánlati felhívásainak
elfogadása
a) FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására,
b) Projektmenedzsment feladatainak ellátására
vonatkozóan.
2.
Hivatalos közbeszerzési eljárások lefolytatására beérkezett ajánlatok elbírálása
3.
Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
1. napirend
dr. Répás József
A napirendhez tartozó ajánlati felhívásokat a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság támogatja,
van-e kérdés, észrevétel? Ha nincs, kérem, hogy aki azt a javaslatot elfogadja, mely szerint a)
és b) pontokban név szerinti szavazással döntsünk, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
87/2012. (III. 27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy név
szerinti szavazással dönt a szennyvízpályázat II. fordulójához kapcsolódó közbeszerzések
ajánlati felhívásainak elfogadásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Kérem, hogy először név szerint szavazzunk a FIDIC mérnök és a műszaki ellenőri feladatok
vonatkozásában egységes szerkezetben a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság kiegészítésével.
Jegyző asszony a név szerinti szavazást lebonyolítja, a szavazásról készült jelenléti ív
aláírásra kerül, majd Polgármester úr ismerteti az eredmény:
7 igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
88/2012. (III. 27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP1.2.0/09-11-2011-2012 azonosító számú „Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása V. ütem,
szennyvíztisztító telep rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása” című
pályázat FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A projektmenedzsment vonatkozásában kérdés, észrevétel van-e? Megkérem Jegyző asszonyt,
ismét tartsa meg a név szerinti szavazást.
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Jegyző asszony a név szerinti szavazást lebonyolítja, a szavazásról készült jelenléti ív
aláírásra kerül, majd Polgármester úr ismerteti az eredmény:
7 igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
89/2012. (III. 27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP1.2.0/09-11-2011-2012 azonosító számú „Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása V. ütem,
szennyvíztisztító telep rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása” című
pályázat projektmenedzsment feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlati
felhívását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
2. napirend
dr. Répás József
Hivatalos közbeszerzési eljárásokra beérkezett ajánlatok elbírálása következik, mely a
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülésén volt, megkérem Elnök urat, hogy a bizottság
állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.
Gerecz Attila
A földgáz és a villamosenergia tárgykörében a legolcsóbb ajánlatot tévő a Csenkér Kft.-t
javasoljuk elfogadni a Képviselő-testületnek. Az ügyeleti közbeszerzés eljárásnak lefolytatás
ügyében a bizottság úgy határozott, hogy dr. Czukor János ajánlatát javasoljuk elfogadásra.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja az első határozati javaslatot,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
90/2012. (III. 27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a földgáz beszerzése
tárgyában a Csenkér Kft-vel (1046 Budapest, Erdősor út 16.) szerződést köt a tárgyi beszerzés
műszaki előkészítésére, műszaki dokumentáció elkészítésére, a közbeszerzési eljárás
lefolytatására, a nyertes ajánlatban foglaltak szerint.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, a pénzügyi osztályvezetőt annak
ellenjegyzésére, egyben felkéri a Hivatalt a 2012. évi költségvetés fentiek szerinti
módosításának előkészítésére.
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Határidő: 2012. április 5.
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki elfogadja az második határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
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91/2012. (III. 27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete villamos energia beszerzése
tárgyában a Csenkér Kft-vel (1046 Budapest, Erdősor út 16.) szerződést köt a tárgyi beszerzés
műszaki előkészítésére, műszaki dokumentáció elkészítésére, a közbeszerzési eljárás
lefolytatására, a nyertes ajánlatban foglaltak szerint.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, a pénzügyi osztályvezetőt annak
ellenjegyzésére, egyben felkéri a Hivatalt a 2012. évi költségvetés fentiek szerinti
módosításának előkészítésére.
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Határidő: 2012. április 5.
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki elfogadja a harmadik határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
92/2012. (III. 27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az orvosi ügyeleti ellátás
beszerzése tárgyában Dr. Czukor János hivatalos közbeszerzési tanácsadóval (7300 Komló,
Köztársaság u. 15.) szerződést köt a tárgyi beszerzés műszaki leírása elkészítésére, a
közbeszerzési eljárás lefolytatására, a nyertes ajánlatban foglaltak szerint.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, a pénzügyi osztályvezetőt annak
ellenjegyzésére, egyben felkéri a Hivatalt a 2012. évi költségvetés fentiek szerinti
módosításának előkészítésére.
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Határidő: 2012. április 5.
3. napirend
dr. Répás József
Áttérünk az Egyebek napirendi pontra, Petőné Horváth Éva képviselő asszonyé a szó.
Petőné Horváth Éva
A peregi sportkör nevében Varga Zoltán keresett meg azzal, hogy szeretnének pályázni a
látványsporton keresztül a peregi sportpályán található épületek korszerűsítésére, mintegy 1o
millió Ft értékben. Ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, hiszen az épület nem az ő
tulajdonukban van, az önkormányzatnak elviekben hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az ott
található épületek felújításra kerüljenek. A másik esetben pedig azt szeretnénk kérni, hogy
határozatban kerüljön megfogalmazásra, hogy a sportegyesületekkel szándéka van az
önkormányzatnak az együttműködési megállapodásokat meghosszabbítani, hogy ők a
pályázaton emiatt ne kerüljenek hátrányos helyzetbe. A Sportkoncepciót érdemes lenne
felülvizsgálni, mert abban nagyon sok minden szerepel, mint terv, és közben megvalósultak.
Ez is előnyt jelent a pályázathoz, ha ezt mellékelni tudják.
Dr. Fábián Miklós
Van-e ennek önrésze az Önkormányzat felé?
Dr. Répás József
Nincs.
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Dr. Fábián Miklós
Utófinanszírozású?
Dr. Répás József
Nem tudjuk.
Gerecz Attila
Megkeresett ezzel a kiskunlacházi klub is, ők is előkészítik ezt a pályázatot és be kívánják
adni. Talán ez a társasági adóból befizetett összegből lenne finanszírozva, a sportvezetők
megkeresik azokat a vállalkozókat, akik ehhez tudják biztosítani az önrészt és utána
nyújthatják be a pályázatot.
Dr. Szabó Attila
Úgy tudom, hogy kell 1o% önrészt biztosítani, az önrész arányában hívható le ez a pénz. Az
jó ha ezt a vállalkozók biztosítják, mert azt hittem, hogy ezt az Önkormányzat biztosítja a
sporttámogatás terhére. A Klikk Zsiráfok esetében, lehet, hogy az Önkormányzatnak kell az
önrészt biztosítani.
Dr. Répás József
Azzal egészíteném ki ezt a határozati javaslatot, hogy elvi támogatásunkat adjuk azzal a
feltétellel, hogy az önrészt a sportegyesületnek kell biztosítani. Egyetértek, hogy a
sportegyesületekkel való együttműködési megállapodások felülvizsgálatát végezzük el.
Megkérem, a Hivatalt, hogy ezt készítsük elő. Megkérem Elnök urat, hogy a Sportkoncepció
is kerüljön felülvizsgálatra és a II. félévre javaslataikat tegyék meg. Kérem, hogy aki a
következő határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. (Felolvasásra
kerül a határozati javaslat)
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
93/2012. (III. 27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását és
támogatását adja a Kiskunlacházi II. Kerületi Sportkör (2340 Kiskunlacháza, Munkácsy u.
27.) a TAO 2012/13. évi látvány-csapatsportágak támogatási rendszeréhez benyújtandó, 10
millió forintot meg nem haladó utánpótlás-nevelési feladatokra és ingatlan-felújítási tárgyú
pályázatához azzal, hogy a szükséges önrészt a sportkörnek kell biztosítania. Egyúttal kifejezi
elvi szándékát az Önkormányzat és a Kiskunlacházi II. Kerületi Sportkör közötti használatba
adási szerződés 2012-ben történő meghosszabbítására.
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Határidő: 2012. március 28.
Dr. Répás József
Következik a második határozati javaslat. Kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. (Felolvasásra kerül a határozati javaslat)
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
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94/2012. (III. 27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását és
támogatását adja a Kiskunlacházi Sport Egyesület (2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 10.) a
TAO 2012/13. évi látvány-csapatsportágak támogatási rendszeréhez benyújtandó, 10 millió
forintot meg nem haladó utánpótlás-nevelési feladatokra és ingatlan-felújítási tárgyú
pályázatához, azzal, hogy a szükséges önrészt a sportkörnek kell biztosítania. Egyúttal
kifejezi elvi szándékát az Önkormányzat és a Kiskunlacházi Sport Egyesület közötti
használatba adási szerződés 2012-ben történő meghosszabbítására.
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Határidő: 2012. március 28.
Dr. Répás József
Dr. Vancsura Tamás képviselő úr kért szót.
Dr. Vancsura Tamás
A nagyberuházás leendő műszaki felügyeletével foglalkozó projektmenedzsmenttel
kapcsolatosan szeretném kérdezni, hogy személyek felálltak-e, alakul-e, tudjuk-e fogadni, ha
indul a kivitelezés?
Dr. Répás József
Elég komoly tárgyalások és egyeztetések folytak, folyamatban vannak, neveket nem kívánok
mondani. A legfontosabb cél és elv a költséghatékonyság mellett, hogy az önkormányzat
érdekeit leghatékonyabban képviselni tudó projektmenedzsment álljon fel.
Tóth Imre
Három személy van megbízva ezzel a feladattal: dr. Galambos Eszter, Gerecz Attila és
jómagam. Egy hetünk van még a végleges egyeztetésre, hogy milyen javaslatot teszünk a
képviselő-testület elé. Terveink szerint a Kunépszolg Kft-n belül hoznánk létre egy stábot és
ennek az összeállítására fogunk konkrét javaslatot tenni. Az elképzelés az, hogy a Kunépszolg
Kft meglévő személyzete vegyen részt ebben, mint későbbi üzemeltető.
Dr. Galambos Eszter
A projektet felügyelő stáb felállításánál igazából figyelemmel kell lennünk arra is, hogy az
idén július 1-től komoly változások fognak a szennyvízhálózatok üzemeltetésével
kapcsolatban életbe lépni. A kidolgozott javaslatunknak erre is figyelemre kell lennie. A
kisszolgáltató, mint a Kunépszolg Kft., az üzemeltetést nem végezheti, egy jóval nagyobb
egységhez kell csatlakoznia. Nyilván ez befolyásolja az épülő rendszerelemeinket is.
Dr. Répás József
Április 4-én lesz egy olyan bizottsági ülés, melyen a projektmenedzsment tagjaira lesz
javaslattétel és a Kunépszolg Kft jövőbeni szerepét kell átgondolnunk.
Az elmúlt testületi ülésen a támogatási szerződés elfogadásra került, megküldtük a
közreműködő szervezetnek, ahol ismét átnézték és kisebb észrevétel fogalmazódott meg két
melléklet vonatkozásában; közbeszerzési határidőket és a kihelyezendő táblák mennyiségét
érintően. Van-e kérdés, észrevétel? Ha nincs, kérem, hogy aki a módosításokat ilyen
formában elfogadja, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
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95/2012. (III. 27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 83/2012. (III.
21.) határozattal elfogadott a Kiskunlacháza szennyvízcsatorna V. ütem, szennyvíztisztító
telep rekonsrukció és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása című pályázat (azonosító
szám: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012) Támogatási Szerződés módosítását – mely a határozat
mellékletét képezi.
Felelős: dr. Répás József
Határidő: azonnal
Dr. Répás József
Köszönöm szépen a részvételt, a testületi ülést bezárom.
Az ülés vége: 19 h.

dr. Répás József
polgármester

Soós Zsoltné
jegyző

dr. Szabó Attila
képviselő

Gerecz Attila
képviselő
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