Jegyzőkönyv
A Képviselő-testület 2012. szeptember 18-i ünnepi nyílt üléséről
Időpontja: 2012. szeptember 18., 18.00. órai kezdettel
Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint
Dr. Sződi Károly osztályvezető
Gavlik István helytörténész
30 fő vendég
Dr. Répás József
Hölgyeim és Uraim, tisztelettel köszöntök mindenkit. Köszönöm, hogy elfogadták
meghívásunkat a mai testületi ülésünkre. Külön szeretettel köszöntöm Gavlik István úr mellett
Kiss Imre volt polgármester urat és azokat a volt képviselőket, akik az elmúlt 22 év alatt
választott tisztségviselőként településünkért dolgoztak. A mai ülésre abból az apropóból
került sor, hogy 12o esztendővel ezelőtt, a mai napon Kiskunlacháza mezőváros díszpolgári
címet adományozott Kossuth Lajosnak. Ezen évforduló alkalmából nem csak az fontos, hogy
megemlékezzünk, hanem fontos az is, hogy az a fajta szellemi jogfolytonosság, mely ezt a
települést jellemezte az elmúlt 1oo éven keresztül, és az a szabadságharcos gondolkodásmód,
mely a szabadságharc után is jellemezte a mezővárosokat, az tovább éljen és abból tanuljunk.
Ebben a szellemben hívtuk össze és szeretnénk megtartani képviselő-testületi ülésünket.
Jegyzőkönyv hitelesítők személyére teszek javaslatot Gerecz Attila képviselő és dr. Fábián
Miklós alpolgármester úr személyében. Kérem, hogy, aki elfogadja Gerezc Attila képviselő
személyét, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt
397/2012. (IX. 18.) határozat
Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hitelesítőnek elfogadja Gerecz Attila képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester

jegyzőkönyv

Dr. Répás József
Kérem, hogy aki elfogadja dr. Fábián Miklós alpolgármester személyét, kézfelemeléssel
jelezni szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt
398/2012. (IX. 18.) határozat
Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hitelesítőnek elfogadja dr. Fábián Miklós alpolgármester személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester

jegyzőkönyv

Dr. Répás József
Szeretném megállapítani, hogy a Képviselő-testület egy fő hiányában, 8 fő megjelent
képviselővel határozatképes. A napirendi pont vonatkozásában kiegészíteni valóm nincs. Van-
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e kérdés, észrevétel? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a napirendi pontokat,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
6 fő igen szavazat, 2 fő ellenszavazat, tartózkodás nem volt.
399/2012. (IX. 18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban
szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint:
1. Döntés Kossuth Lajos díszpolgári címének megerősítéséről
Előadó: dr. Répás József polgármester
2. Döntés az országzászló felállításáról
Előadó: dr. Répás József polgármester
3. Előadás Kossuth Lajos születésének 210., díszpolgárrá választásának 120., valamint a
Kossuth-szobor avatásának 110. évfordulója alkalmából
Előadó: Gavlik István helytörténész
1. napirend
dr. Répás József
Rátérünk az első napirendi pontra: döntés Kossuth Lajos díszpolgári címének megerősítéséről,
ami különösebb indokolást nem kíván. 1892. szeptember 18-án a Képviselő-testület nagy
hazánk fiát díszpolgárrá választotta. Nekünk, ezen jelentős személyek utódainak fontos, hogy
ezt a döntést megerősítsük és kifejezzük azt, hogy helyesen és jól döntöttek, tartsuk magunkat
ahhoz a szellemiséghez, amit képviseltek. Ezért ezt a határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt
Képviselő-testület elé.(Polgármester úr felolvassa a határozati javaslatot.) Van-e kérdés,
észrevétel?
Dr. Szabó Attila
Nemrég azt olvastam, hogy ez akkor történt meg, amikor Kossuth Lajost megfosztották
állampolgárságától és ekkor Magyarországon sok településen díszpolgárrá választották.
Dr. Vancsura Tamás képviselő megérkezett, a képviselői létszám 9 fő.
Gavlik István
Erre részletesen kitérek előadásomban.
Dr. Répás József
Másnak van-e kérdése? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a megerősítő határozatot,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
400/2012. (IX. 18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1892. szeptember 18án kelt, Kossuth Lajos díszpolgárrá választásáról szóló határozatot, melyben „egyhangúlag
nagy hazánk fiát Kis-Kun Lacháza mezővárosa Díszpolgárrá választotta”, a mai nappal,
ismételten megerősíti.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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2. napirend
dr. Répás József
Áttérünk a 2. napirendi pontra - döntés az Országzászló felállításáról. Szabó István úr nem
csak a Kossuth-szobor felállítását valósította meg közadakozásból, hanem létrehozott olyan
emlékműveket is melyek hazafias szellemiséget képviseltek és hordoztak magukban. Az
192o-as években közadakozásból Turul-szobor, Országzászló került Kiskunlacházán
felállításra, melyet 1945 körül leromboltak, régi fotók és felvételek őrzik csak, hogy ezt
létrehozták és felállították. Nagyon örülök annak, hogy Magyarországnak van egy olyan
kormánya, mely fontosnak tartja, hogy a nemzeti öntudat ápolása megjelenjen a
mindennapokban, ezért a 2011. évi CCII. tv. rendelkezik Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, melyben rendelkeztek az Országzászló felállításáról. A törvényben
kimondja a Parlament, támogatják, hogy a magyar településeken országzászlók kerüljenek
felállításra, melyek a nemzeti összetartozást és identitástudatot erősítik.. A 132/2000.
(VII.14.) Kormányrendelet rendelkezik az országzászló felállításáról, paramétereinek
meghatározásáról. Kiskunlacházán már évekkel ezelőtt megfogalmazódott az a gondolat,
hogy tisztelegve eleink előtt ezeket a jelképeket újra felállítsuk. Egy országzászló felállítása
úgy gondolom, hogy pártok és ideológiák felett álló dolog. Kifejezi azt a hazaszeretetet, azt a
nemzeti összetartozást, magyarságunk felé való elkötelezettséget, melyet annak idején,
amikor ezeket eleink felállították, ugyanezen megfontolásból tettek. Ezért és ezen indokból a
következő határozati javaslatot terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé: Polgármester úr
felolvassa a határozati javaslatot, kiegészítve azzal a javaslattal, hogy az emlékmű
felállításának helye lehetne a Petőfi téren is, de a legjobb helye a két településrészt elválasztó
részen lenne, továbbá felajánlja, hogy a zászlót saját költségén biztosítja.
Van-e kérdés, észrevétel a határozati javaslathoz?
Dr. Szabó Attila
Jegyzőnőnek írtam egy levelet, ami lehet, hogy elkerülte Polgármester úr figyelmét. A levél
arról szólt, hogy szerettük volna, ha ez a határozati javaslat nem így került a testület elé,
hanem megjárja azokat a szakbizottságokat, melyek véleményt mondhatnának ezzel
kapcsolatban. A Pénzügyi és Fejlesztési bizottságra azért lenne szükség, mert hallottuk, hogy
ez közadakozásból van tervezve, a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságra pedig azért,
hogy a dolog szellemiségét kellőképpen körbejárjuk. Miért nem kell nekünk most az SzMSzben meghatározottakat követnünk?
Soós Zsoltné
Polgármester urat tájékoztattam a levélről.
Dr. Répás József
Egy országzászló szellemiségét vizsgálni, hogy az, mit jelképez? Magyarságunkat, hazánkat,
nemzeti összetartozásunkat jelképezi. Mint említettem, ez nem bal- illetve jobb oldal kérdése.
Ha végignézzük Magyarországot, már a legkisebb településeken is van országzászló. Aki egy
országzászló felállítását ellenzi, a magyarságára mond nemet. Nem tartom ezt vizsgálat
tárgyának, mert ilyen alapon azt is meg kellene vizsgálni, hogy kitűzhetjük-e a nemzeti
lobogónkat a községháza falára, mert meg kell nézni, mit jelképez. Az országzászlónak
semmiféle politikai al- és felhangja nincsen, semmiféle vallási, a magyarságot a nemzeti
összetartozást jelképezi. A nemzeti zászlónk lobog ezen a rúdon, mindenféle címer nélkül. Ezt
nem bizottságoknak kell véleményezni, mindenki felnőtt, felelősségteljes ember, el tudja
dönteni, hogy tudja-e ezt támogatni vagy sem.
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Dr. Szabó Attila
Azt vitattad, hogy én nem vagyok magyar?
Dr. Répás József
Nem vitattam egy szóval sem.
Dr. Szabó Attila
Mert nem gondolom, hogy erről van szó, az SzMSz-t minden esetben be kell tartanunk,
úgyhogy a mi bizottságunk szívesen napirendi pontra tűzi ezt. Arra kérem Jegyzőnőt, hogy
segítse az SzMSz-ben foglaltak megvalósulását.
Soós Zsoltné
A Képviselő-testület SzMSz-e azt mondja, hogy a határozati javaslatot mindenféleképen
írásba kell foglalni, de az előterjesztés szóban is megtörténhet. Az első napirendi pontnál is
ezt történt.
Dr. Szabó Attila
Azt támogatta a bizottság.
Dr. Répás József
Az SzMSz-ben az is benne van, hogy bárki, bármikor bármilyen javaslatot megfogalmazhat,
előterjeszthet, az szóban kiegészíthető. Én írásban kiküldtem határozati javaslatomat. Ez egy
olyan javaslat és döntés szerintem, ami nem igényel különösebb vizsgálatot.
Petőné Horváth Éva
Annyit szeretnék kérni, hogy a civil egyesületeket vonjuk be, hiszen nem a mi fejünkből
pattant ki ez az egész, az ő segítségükkel és együtt dolgozva valósítsuk meg az egészet.
Dr. Répás József
Természetesen szívesen vesszük minden lakos és civil szervezet anyagi és egyéb segítéségét.
Tóth Imre
Azt nem vitatjuk, hogy háromszínű a nemzeti zászlónk, azt sem vitatja senki, hogy annak
idején ez már Kiskunlacházán felállításra került. A képviselő-testületek között van azért
párhuzam, azt szeretnénk, hogy ami községünk központjában megvolt, újra elhelyezésre
kerüljön. Nem gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan bárki másképp gondolkodna vagy valami
törvénytelen dolgot vélelmezne. Miért probléma az, hogy a község vezetése úgy gondolja,
hogy egy nemzeti színű zászlót helyezzen el, miért probléma az, hogy mi büszkék vagyunk
arra, hogy magyarok vagyunk.
Foki Vilmos
Itt egy eljárási rendről beszélünk, nem kell senkinek sem bizonygatni, mennyire magyar. Van
egy választott Képviselő-testület, melynek van egy választott Művelődési, Oktatási és Sport
bizottsága. Úgy gondoljuk, hogy ezt a dolgot szerettük volna megtárgyalni. A mellettem ülő
Szabó doktor a bizottság elnöke úgy gondolja, hogy ez megillette volna. Ez egy olyan döntés
lehet, ami bizottsági előkészítést is megkíván. Ez egy rossz előkészítés, eleve, ha itt most vita
van, az azt jelenti, hogy nem készítették kellően elő. Pusztán erről beszélünk, nem is szabad
ezt ideológiai síkra vinnünk. Nagyon jó lenne, ha ilyen fontos dologban is betartanánk a mi
általunk megszavazott SzMSz-t.
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Dr. Galambos Eszter
Őszinte sajnálatomat szeretném kifejezni, hogy egy ilyen legalapvetőbb, legelemibb, a közös
magyarságunkat érintő kérdésben is olyan méltatlan vitát kell folytatnunk, ami nem ide illő
most. Természetesen a nagy horderejű kérdésekben, ami az önkormányzat gazdálkodását
érinti, ennek helye van, de bizony egy ünnepi képviselő-testületi ülésen vitának nem lenne
helye. A magam részéről támogatom Polgármester úr javaslatát és igenis nemzeti
összetartozásunkat jelképező Országzászló kerüljön Kiskunlacházán felállításra.
Dr. Fábián Miklós
Akinek kétsége van, nemmel szavaz, de visszatekintve magyarságunkra, elődeinkre, az Önök
elődeire, akik kiskunlacházi születésűek voltak és képesek voltak erre, hogy
megalkossák…egyetértek vele, megkérem képviselő-társaimat, hogy tegyék meg azt, hogy
jóváhagyják, hozzájárulnak, akár anyagiakban is. Mondjunk igent és szavazzuk meg ezt. Én
magam is természetesen hozzájárulok a nemes ügyhöz.
Gerecz Attila
Nem értem, miről van szó. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság miért nem tárgyalja meg,
hogy egészségügyileg alkalmas-e a zászló. A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalhatná,
hogy egyezik-e az alaptörvény szellemiségével, nyilván a Művelődési, Oktatási és Sport
Bizottság is. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság javaslatot tesz. Tegyünk javaslatot november
3o-ig, tehát marad 2,5-3 hónap a kivitelezésre, ünnepség szervezésére. Nem tudom, mit kell
tárgyalni egy nemzeti összetartozás jelképén? Egy országzászlóról van szó, szégyellem
magam a jelenlévők előtt, hogy ilyenről ma itt vitázunk. Kérem, hogy Polgármester a
határozati javaslatot név szerint tegye fel szavazásra, tudja a lakosság, hogy ki az, aki a
nemzeti identitásunkat semmibe veszi és ki az, aki valamire azt tartja.
Dr. Vancsura Tamás
Az itt elhangzottak miatt elnézést kérünk, nemzetünk nagy fia nem érdemelne ilyen
bánásmódot, valamikor a Duna jegén is megkoronáztak valakit, akkor nem volt bizottságosdi.
A magam részéről maximálisan támogatom az elképzelést. Mindenki a szíve és lelkiismerete
szerint szavazzon.
Foki Vilmos
Elolvastam azt az anyagot, ami Szabó Istvánról készült. Ha az itt lévő képviselő-társaim is
elolvasták volna mindannyian, akkor abból rájöttek volna, hogyan kell előkészíteni egy ilyen
dolgot, mint pl. egy Országzászló vagy egy Kossuth-szobor megépítése. Elképesztő precízen,
a közösség bevonásával, pontos pénzügyi elszámolással. Arról volt szó, hogy a dolgokat elő
kell készíteni, bevonni azokat az embereket, akik ezen a településen élnek és dolgoznak. Ha
az adott szakbizottságot sem vonjuk be, akkor hogyan fogjuk bevonni a lakosságot? Olvassuk
el és tanuljunk dr. Szabó Istvántól, mert nagyon jól csinálta, amit csinált.
Dr. Répás József
Köszönöm szépen, a vitát lezárom. Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy név szerinti
szavazással döntsünk a kérdésben, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
8 fő igen szavazat 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt
401/2012. (IX. 18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy dr.
Répás József polgármester úr határozati javaslatában név szerinti szavazással dönt.
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző sorolja a képviselők nevét, elhangzik a megfelelő válasz, a szavazásról
készített jelenléti ív aláírásra kerül.
Dr. Répás József
Ismertetném a szavazás eredményét.
7 fő igen szavazat, 2 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
402/2012. (IX. 18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013.
március 15-én, a Petőfi Művelődési központ és Könyvtár előtti parkban, egy arra kijelölt
helyen országzászlót állít fel. A Képviselő-testület felkéri a pénzügyi és Fejlesztési
Bizottságot, hogy a pontos helyszínre vonatkozóan 2012. november 30-ig tegye meg
javaslatát.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Gavlik István helytörténész előadást tart Kossuth Lajos születésének 210., díszpolgárrá
választásának 120., valamint a Kossuth-szobor avatásának 110. évfordulója alkalmából.
Dr. Répás József
Köszönöm szépen az előadást, megkérek mindenkit, hogy maradjon egy kis vendéglátásra.
Köszönöm a részvételt, a testületi ülés bezárom.
A testületi ülés vége: 19.50. h.
Kmf.
Dr. Répás József
polgármester

Soós Zsoltné
jegyző

Gerecz Attila
képviselő

dr. Fábián Miklós
alpolgármester
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