Jegyzőkönyv
A Képviselő-testület 2012. szeptember 26-i rendkívüli nyílt üléséről
Időpontja: 2012. szeptember 26, 19.30. órai kezdettel
Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint
Pénzes Andrásné pénzügyi vezető
Dr. Sződi Károly osztályvezető
Dr. Czitronyi Máté közbeszerzési tanácsadó
Gulyás Róbert projektvezető
dr. Répás József
Tisztelettel köszöntöm a testületi ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy 7 fő megjelent
képviselővel testületi ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítők személyére teszek
javaslatot. Javaslom Foki Vilmos képviselő urat és Petőné Horváth Éva képviselő asszony
személyét. Kérem, hogy aki Foki Vilmos úr személyével egyetért, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjen.
6 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
403/2012. (IX. 26.) határozat
Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hitelesítőnek elfogadja Foki Vilmos képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

jegyzőkönyv

Dr. Répás József
Kérem, hogy aki elfogadja Petőné Horváth Éva képviselő személyét, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjen.
404/2012. (IX. 26.) határozat
Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hitelesítőnek elfogadja Petőné Horváth Éva képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

jegyzőkönyv

6 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
Dr. Répás József
A napirendi pontok vonatkozásában a 3. és 4. napirendi pontot leveszem napirendről,
tekintettel arra, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta ezt. Egyebek napirendi
pontban Petőné Horváth Éva jelezte, hogy szót kér és helyben kiosztásra kerülő
határrendezési előterjesztés lenne. Van-e a napirendi pontokhoz kérdés, észrevétel? Ha nincs,
kérem, hogy aki elfogadja azokat, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
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405/2012. (IX. 26.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirendi
pontokat az alábbiak szerint:
1., Szennyvízpályázathoz kapcsolódóan a projektmenedzsmenti és FIDIC mérnöki feladatokra
kiírt közbeszerzési eljárás nyerteseinek kiválasztása
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Czitronyi Máté közbeszerzési tanácsadó
2., Szándéknyilatkozat köznevelési intézmények 2013. január 1-től történő működtetésével
kapcsolatosan.
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila PÜF elnöke
3. Egyebek
1. napirend
dr. Répás József
Rátérünk az 1. napirendi pontra, sok szeretettel köszöntöm dr. Czitronyi Máté közbeszerzési
tanácsadót illetve Gulyás Róbert projektvezető urat, akik az első napirend vonatkozásában
vannak jelen. A szennyvízpályázathoz kapcsolódóan a projektmenedzsmenti és FIDIC
mérnöki feladatokra kiírt közbeszerzési eljárás nyerteseinek kiválasztása következik. A
hivatalos közbeszerzési tanácsadó és a mi szakmai segítségünkkel szükséges kiírások
megtörténtek, majd pályázatok érkeztek be. Az ajánlatok minősítésre kerültek, a felállított
szakbizottság megfogalmazta javaslatát, melynek ismeretében az alábbi határozati javaslatok
születtek és kerültek a testület elé. Van-e kérdés a határozati javaslatok vonatkozásában?
Korábban döntöttünk arról, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatosan minden kérdésben
név szerinti szavazással döntünk, illetve ebben az esetben a közbeszerzési törvény is előírja
ezt.
Dr. Szabó Attila
A FIDIC mérnöki feladatokkal kapcsolatban Kotroczó úr elmondta, hogy
szennyvízberuházással igazából még nem foglalkozott, hanem inkább útépítéssel. Én
elmentem (bizottsági ülésről) és nem tudom, hogy ezt a problémát hogy hidalták át?
Gulyás Róbert
Úgy, hogy Kotróczó úr egy saját véleményt fogalmazott meg, de nem a közbeszerzési
kiírással kapcsolatban, hanem ő vélelmezett valamit, mely nem azonos a közbeszerzésben
nyertes ajánlattevő szakmai anyagával. Ebből egyértelműen kiderül, hogy minden ajánlati
pontra vonatkozóan már biztosították úgy a szakmai múltidőt és minden pontnak megfeleltek.
Ebben az értelemben Kotroczó úr nem azt mondta, hogy ők alkalmatlanok, hanem azt
mondta, hogy lett volna más alkalmasabb, az viszont érvénytelen ajánlatot adott be.
Dr. Szabó Attila
Hogy lehet, hogy egy olyan ajánlattevő nyer, aki szennyvízberuházással nem foglalkozott?
Dr. Czitronyi Máté
Sok minden hangzott el, amit szeretnék módosítani. Hogy az EUROUT Kft. nem foglalkozott
szennyvíz beruházással, ez így nem igaz. Jelenleg is együtt dolgozom, velük egy hasonló
méretű szennyvízberuházáson, ott nem FIDIC mérnöki feladatban dolgoznak, hanem
projektmenedzseri feladatban, az egyéni szennyvízberuházás, de napi kapcsolatban vagyok
velük. Az EUROUT Kft nem alkalmatlan, a Kbt. 55. szakasz (5.) bekezdése nagyon
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világosan elmondja, hogy az alkalmassági következményeknek bármilyen gazdasági szereplő
erőforrásaira támaszkodva megfelel. Ez úgynevezett kapacitásnyújtó szervezet.
Dr. Szabó Attila
A FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatokra 4 ajánlat volt, a külső projektmenedzsmenti
feladatokra kettő. Az utóbbit az a cég nyerte, mely ajánlati áron belül volt, a másik azért nem
nyert, mert irreálisan alacsony árat szabott meg. Pontosítsuk ezt, ha lehet.
Dr. Czitronyi Máté
Két ajánlat érkezett a külső projektmenedzseri feladatok ellátására, a becsült érték nettó 48
millió Ft. Az első ajánlati ár, ha jól emlékszem, nettó 31 millió Ft volt, a 4Sales Systems Kft.
ajánlata, a másik 44 millió Ft-os ajánlat volt, a Aditus -Forrás Unió Konzorcium ajánlata. A
bontást követően megkezdtük az ajánlatok értékelését. Hiányosságot fedeztünk fel a 4Sales
Systems Kft ajánlatában, nem került becsatolásra a kapacitást nyújtó szervezet. Hiánypótlásra
való felhívást bocsátottunk ki és felvilágosítást kértünk az irreálisan alacsony ajánlati ár miatt.
Ebben olyan objektív indokokat kell felhozni, hogy hogyan tudnak ilyen alacsony áron
teljesíteni vagy olyan körülményeket kell ismertetni, ami szintén az alacsony árhoz vezet. Ez
a határérték 2o%-a. Tekintettel, hogy 48 millió Ft volt a becsült érték, így az ajánlatot a Kbt.
alapján kötelességünk volt indokoltatni. Indoklását nem csatolta be, így ajánlata érvénytelen.
A FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására négy ajánlatunk érkezett. Az
UTIBER Közúti Beruházó Kft és FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. nem
tett eleget hiánypótlásunknak, egy 8-10 pontból álló hiánypótlást bocsátottunk ki. A
hiánypótlási felhívás az EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft és az
Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft határidőben benyújtotta. Az
Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft egyik szakembere
vonatkozásában nem igazolta, hogy rendelkezik olyan szakemberrel, akit e felhívásban
előírtunk, annak megfelelne. Alkalmatlanságát nem állapíthattuk meg, mert nem tudtuk, hogy
van-e ilyen szakembere. Azt tudtuk, hogy a hiánypótlásban nem csatolt olyan szakembert, aki
megfelelne. Kizárásos alapon maradt egy ajánlat, aki a hiánypótlásban megindokolta az
irreálisan alacsony árat.
Dr. Répás József
Ha nincs több kérdés a határozatokhoz, kérem, hogy aki az elsőt elfogadja, a név szerinti
szavazás szabályai szerint szavazni szíveskedjen.
Soós Zsoltné jegyző sorolja a képviselők nevét, elhangzik a megfelelő válasz, a jelenléti ív
aláírásra kerül, majd dr. Répás József polgármester úr ismerteti a szavazás eredményét.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
406/2012. (IX. 26.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunlacháza
szennyvízcsatornázása V. ütem, szennyvíztisztító telep rekonstrukció, és szennyvíziszap
komposztáló megvalósítása, azonosító szám: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012” című pályázati
projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok
teljes körű ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás során megállapítja, hogy a FŐBER
Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca
14.) ajánlattevő a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott
be, mivel:
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• a hiánypótlási felhívás ellenére nem csatolta az eljárást megindító felhívás III.2.3.
M/1.1-M/1.2 pontjában előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés
igazolására az olyan 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerinti
dokumentumot, mely az eljárást megindító felhívás feladásától számított 36 hónaptól
számítva nem régebben teljesített referenciát tartalmazott, illetve melyből
egyértelműen megállapítható a szennyvízcsatorna-hálózat építés értéke, az hogy a
szennyvízcsatorna-hálózat építés gravitációs vezeték és közterületi átemelők építését
is tartalmazta, illetve a szennyvíztisztító telep tervezésének és építésének az értéke.
• a hiánypótlási felhívás ellenére nem csatolta eljárást megindító felhívás III.2.3. M/2 a)
pontjában előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására a
Projektvezető Mérnök szakember olyan szakmai önéletrajzát, melyből egyértelműen
megállapítható, hogy rendelkezik legalább 3 év beruházás lebonyolítási szakértői
tapasztalattal.
• a hiánypótlási felhívás ellenére nem csatolta eljárást megindító felhívás III.2.3. M/2 b)
pontjában előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására a Mérnök
képviselője szakember olyan szakmai önéletrajzát, melyből egyértelműen
megállapítható, hogy rendelkezik legalább 2 év beruházás lebonyolítási szakértői
tapasztalattal.
• a 2012. augusztus 21. napján kelt Kbt. 69.§ szerinti indokláskérés ellenére,
árindoklását nem csatolta.
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki a második határozati javaslatot elfogadja, a név szerinti szavazás szabályai
szerint, szavazni szíveskedjen.
Soós Zsoltné jegyző sorolja a képviselők nevét, elhangzik a megfelelő válasz, a jelenléti ív
aláírásra kerül, majd dr. Répás József polgármester úr ismerteti a szavazás eredményét.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.

407/2012. (IX. 26.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunlacháza
szennyvízcsatornázása V. ütem, szennyvíztisztító telep rekonstrukció, és szennyvíziszap
komposztáló megvalósítása, azonosító szám: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012” című pályázati
projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok
teljes körű ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás során megállapítja, hogy az EUROUT
Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. (1143 Budapest, Zászlós u. 18.)
ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be és alkalmas a szerződés teljesítésére.
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal
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Dr. Répás József
Kérem, hogy aki a harmadik határozati javaslatot elfogadja, a név szerinti szavazás szabályai
szerint, szavazni szíveskedjen.
Soós Zsoltné jegyző sorolja a képviselők nevét, elhangzik a megfelelő válasz, a jelenléti ív
aláírásra kerül, majd dr. Répás József polgármester úr ismerteti a szavazás eredményét.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
408/2012. (IX. 26.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunlacháza
szennyvízcsatornázása V. ütem, szennyvíztisztító telep rekonstrukció, és szennyvíziszap
komposztáló megvalósítása, azonosító szám: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012” című pályázati
projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok
teljes körű ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás során megállapítja, hogy az UTIBER Közúti
Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7-13) ajánlattevő a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e)
pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mivel:
• a hiánypótlási felhívás ellenére nem csatolta eljárást megindító felhívás III.2.3. M/2 a)
pontjában előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására a
Projektvezető Mérnök szakember olyan szakmai önéletrajzát, melyből egyértelműen
megállapítható, hogy rendelkezik a végzettsége megszerzését követően
szennyvízcsatorna-hálózat építési és szennyvíztisztító telep tervezés és építés
beruházásokon legalább 3 éves FIDIC Mérnök pozícióban szerzett szakmai
tapasztalattal.
• a hiánypótlási felhívás ellenére nem csatolta eljárást megindító felhívás III.2.3. M/2 d)
(ME-ÉG-I) pontjában előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására
a Szakági műszaki ellenőr szakember olyan szakmai önéletrajzát, melyből
egyértelműen megállapítható, hogy rendelkezik min 5 év víziközművek gépészeti
munkáinak műszaki ellenőrzésében vagy felelős műszaki vezetésében szerzett
szakmai tapasztalattal.
• a hiánypótlási felhívás ellenére nem csatolta K. Gy. Szakági műszaki ellenőr (ME-ÉGI) szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát.
• a hiánypótlási felhívás ellenére nem csatolta eljárást megindító felhívás III.2.3. M/2 e)
pontjában előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására az
építéstechnológiai tervező szakember olyan szakmai önéletrajzát, melyből
egyértelműen megállapítható, hogy rendelkezik legalább 5 év gyakorlat
szennyvízcsatorna-hálózat tervezésében és ilyen kivitelezési tervek ellenőrzésében
szerzett szakmai tapasztalattal.
• a hiánypótlási felhívás ellenére nem csatolta F. Gy. Szakági műszaki ellenőr (ME-V-I)
szakember, illetve K. Gy. Szakági műszaki ellenőr (ME-ÉG-I) szakember
rendelkezésre állási nyilatkozatát.
• a hiánypótlási felhívás ellenére nem csatolta a H.99’ Kft. kapacitást nyújtó szervezet
Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát cégszerűen aláírva.
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• a 2012. augusztus 21. napján kelt Kbt. 69.§ szerinti indoklás kérés ellenére,
árindoklását nem csatolta.
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki a negyedik határozati javaslatot elfogadja, a név szerinti szavazás szabályai
szerint, szavazni szíveskedjen.
Soós Zsoltné jegyző sorolja a képviselők nevét, elhangzik a megfelelő válasz, a jelenléti ív
aláírásra kerül, majd dr. Répás József polgármester úr ismerteti a szavazás eredményét.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
409/2012. (IX. 26.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunlacháza
szennyvízcsatornázása V. ütem, szennyvíztisztító telep rekonstrukció, és szennyvíziszap
komposztáló megvalósítása, azonosító szám: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012” című pályázati
projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok
teljes körű ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás során megállapítja, hogy az Országos
Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (1054 Budapest, Nagysándor
József u. 6.) ajánlattevő a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot
nyújtott be, mivel a hiánypótlási felhívás ellenére nem csatolta eljárást megindító felhívás
III.2.3. M/2 a) pontjában előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására a
Projektvezető Mérnök szakember olyan szakmai önéletrajzát, melyből egyértelműen
megállapítható, hogy rendelkezik a végzettsége megszerzését követően szennyvízcsatornahálózat építési és szennyvíztisztító telep tervezés és építés beruházásokon legalább 3 éves
FIDIC Mérnök pozícióban szerzett szakmai tapasztalattal.
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki az ötödik határozati javaslatot elfogadja, a név szerinti szavazás szabályai
szerint, szavazni szíveskedjen.
Soós Zsoltné jegyző sorolja a képviselők nevét, elhangzik a megfelelő válasz, a jelenléti ív
aláírásra kerül, majd dr. Répás József polgármester úr ismerteti a szavazás eredményét.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
410/2012. (IX. 26.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunlacháza
szennyvízcsatornázása V. ütem, szennyvíztisztító telep rekonstrukció, és szennyvíziszap
komposztáló megvalósítása, azonosító szám: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012” című pályázati
projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok
teljes körű ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás során megállapítja, hogy az összességében
legelőnyösebb érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában az EUROUT
Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. (1143 Budapest, Zászlós u. 18.)
ajánlattevő nyújtotta be, ajánlati ára 23.665.000,- Ft + ÁFA. Felhatalmazza a polgármestert
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az EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft-vel történő szerződéskötésre,
a pénzügyi osztályvezetőt annak ellenjegyzésére.
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Határidő: a Kbt. vonatkozó szabályai szerint
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki a hatodik határozati javaslatot elfogadja, a név szerinti szavazás szabályai
szerint szavazni szíveskedjen.
Soós Zsoltné jegyző sorolja a képviselők nevét, elhangzik a megfelelő válasz, a jelenléti ív
aláírásra kerül, majd dr. Répás József polgármester úr ismerteti a szavazás eredményét.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
411/2012. (IX. 26.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunlacháza
szennyvízcsatornázása V. ütem, szennyvíztisztító telep rekonstrukció, és szennyvíziszap
komposztáló megvalósítása, azonosító szám: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012” című pályázati
projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása tárgyú
közbeszerzési eljárás során megállapítja, hogy a 4Sales Systems Kft. (7100 Szekszárd,
Vasvári u. 32/A) ajánlattevő a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen
ajánlatot nyújtott be, mivel a hiánypótlási felhívás ellenére nem csatolta az eljárást megindító
felhívás V.4.7. pontja alapján L.I. műszaki terültet felelőse szakember kapacitást nyújtó
szervezet Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát, továbbá a 2012. augusztus 2. napján
kelt Kbt. 69.§ szerinti indoklás kérés ellenére, indoklását nem csatolta.
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki a hetedik határozati javaslatot elfogadja, a név szerinti szavazás szabályai
szerint, szavazni szíveskedjen.
Soós Zsoltné jegyző sorolja a képviselők nevét, elhangzik a megfelelő válasz, a jelenléti ív
aláírásra kerül, majd dr. Répás József polgármester úr ismerteti a szavazás eredményét.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
412/2012. (IX. 26.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunlacháza
szennyvízcsatornázása V. ütem, szennyvíztisztító telep rekonstrukció, és szennyvíziszap
komposztáló megvalósítása, azonosító szám: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012” című pályázati
projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása tárgyú
közbeszerzési eljárás során megállapítja, hogy az ADITUS – Forrás Unió Konzorcium
(1054 Budapest, Báthori u. 3.) ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be és alkalmas a
szerződés teljesítésére.
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal
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Dr. Répás József
Kérem, hogy aki a nyolcadik határozati javaslatot elfogadja, a név szerinti szavazás szabályai
szerint, szavazni szíveskedjen.
Soós Zsoltné jegyző sorolja a képviselők nevét, elhangzik a megfelelő válasz, a jelenléti ív
aláírásra kerül, majd dr. Répás József polgármester úr ismerteti a szavazás eredményét.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
413/2012. (IX. 26.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunlacháza
szennyvízcsatornázása V. ütem, szennyvíztisztító telep rekonstrukció, és szennyvíziszap
komposztáló megvalósítása, azonosító szám: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012” című pályázati
projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása tárgyú
közbeszerzési eljárás során megállapítja, hogy az összességében legelőnyösebb érvényes
ajánlatot a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában az ADITUS – Forrás Unió
Konzorcium (1054 Budapest, Báthory u. 3.) ajánlattevő nyújtotta be, ajánlati ára
44.500.000,- Ft + ÁFA. Felhatalmazza a polgármestert az ADITUS – Forrás Unió
Konzorciummal történő szerződéskötésre, a pénzügyi osztályvezetőt annak ellenjegyzésére.
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Határidő: a Kbt. vonatkozó szabályai szerint
2. napirend
dr. Répás József
Ezt a napirendet a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Művelődés, Oktatási és Sport Bizottság
valamint a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság is megtárgyalta, sokat beszéltünk már erről,
kérném, hogy a bizottságok elnökei ismertessék a bizottságuk álláspontját. Dr. Vancsura
Tamás fogja elmondani a Pénzügyi és Fejlesztési bizottság elnöke helyett a bizottság
állásfoglalását, mert Elnök úr nincs jelen.
Dr. Szabó Attila
Szeretném megköszönni Pénzes Andrásné pénzügyi vezető tájékoztatását és Sáriné Kátai
Ildikó segítségét. Bizottságunk egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Galambos Eszter
Bizottságunk szintén megtárgyalta és egyhangú szavazással támogatja a határozati javaslat
elfogadását.
Dr. Vancsura Tamás
A bizottság megtárgyalta, és a testület részére elfogadásra javasolja.
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki a szándéknyilatkozatot elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
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414/2012. (IX. 26.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. Törvény 97. § (24) bekezdés b) pontja alapján az alábbi
szándéknyilatkozatot teszi.
Szándéknyilatkozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat képviseletében nyilatkozom, hogy az Nkt. 74. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett
bevételek terhére, a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon
működtetését nem képes vállalni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására, a jegyzőt
pedig annak ellenjegyzésére és a megadott határidőre történő továbbítására.
Határidő: 2012. szeptember 3o.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
3. napirendi pont
dr. Répás József
Az első egy helyben kiosztott előterjesztés a Kunépszolg Kft vonatkozásában. A telephelye
körül a terület felosztását elkezdtük, de vannak bizonyos területrészek, melyeknek
határrendezése szükséges. Így legalább rendezzük a határokat, a tulajdonviszonyokat,
jogosultságokat.
Dr. Galambos Eszter
Ha elolvassuk a határozati javaslat szövegét, abból látszik, hogy itt már el van indítva egy
hatósági eljárás, be van adva a szükséges dokumentáció. Ahhoz, hogy abban foglalt kérelmek
teljesíthetők legyenek, hiánypótlási felhívást küldött ki a Közlekedési Felügyelőség és
ezeknek a nyilatkozatoknak a megtétele szükséges a hiánypótlás teljesítéséhez.
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki a határozati javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
415/2012. (IX. 26.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a keletkező
Kiskunlacháza, 0318/35 hrsz-ú út tulajdonosa és útkezelője Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzat, amely a helyi közúthálózat része, és közforgalom elöl el nem zárt közút,
funkciója helyi közút.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat, mint a 0324 hrsz-ú és 0318/35 hrsz-ú út
tulajdonosa és közútkezelője a határrendezéshez a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást
megadja.
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal
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Dr. Répás József
A mozival kapcsolatosan van egy határozati javaslat, ami a Pénzügyi és Fejlesztési bizottság
jegyzőkönyvében is szerepel. Arról van szó, hogy támogatja a Képviselő-testület a pályázat
benyújtását, aminek határideje hétfő, október 1-je. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
támogatja, kérem, hogy a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke ismertesse a
bizottság álláspontját.
Dr. Szabó Attila
Kovács Árpád részletesen elmondta ezt a dolgot, mi is támogattuk, mert ha ezen a pályázaton
nem nyerünk, gyakorlatilag a mozi megszűnik.
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki támogatja a pályázaton való részvételt, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
416/2012. (IX. 26.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2012. évi támogatására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Még egy határozati javaslat lenne, ez egy tulajdonosi hozzájárulás. (Polgármester úr
felolvassa a határozati javaslatot.) Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
417/2012. (IX. 26.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Villamos Tanácsadó és Tervező Kft-nek a 2412, 2419, 2597 és 2667 hrsz-ú utak
vonatkozásában megadja a tulajdonosi hozzájárulást és a közútkezelői hozzájárulást a
Rákóczi u. 15-55, Nap u. ingatlanra 0,4 kV-os szabadvezeték hálózat rekonstrukciójához
kikötésekkel.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Átadom a szót Petőné Horváth Éva képviselő asszonynak.
Petőné Horváth Éva
Mondandóm előzménye a tegnapi Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság ülésén történtek,
ahol dr. Szabó Attila képviselő úr felszólított arra, hogy nézzek utána, - mert nagyon
hiányosak az ismereteim – az országzászlónak. Igényét éreztem annak, hogy csekély
tudásomat kiegészítsem. Foki Vilmos képviselő úr azt mondta az ünnepi ülésen, hogy nem
lehet megszavazni ezt az előkészítetlen javaslatot. Vettem a fáradságot és elolvastam dr.
Szabó István feljegyzéseit a Kossuth-szobor állításáról. A szobor állításának ötlete a
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következőképen született: Szabó Istvánék 1896. március 15-én egy vacsorán vettek részt.
Ezen a vacsorán elhangzottak különböző hazafias célzatú szónoklatok. Ekkor Szabó István
fejéből kipattant az ötlet, hogy egy szobrot kellene állítani. Itt sem volt semmilyen egyeztetés,
nem volt megvizsgálva, hogy mi ez és hogyan. Nem volt előkészítve. Először csak egy
kalapba dobták az adományt, majd később elkezdtek gyűjtögetni, ekkor sem volt semmiféle
előkészület, majd utána alakítottak bizottságokat és vizsgálták, hogy mi történt. Mi történt
ezen az ünnepi összejövetelünkön? Az történt, hogy fel volt véve a napirendek közé, hogy
Kiskunlacházán a régóta meg nem lévő országzászló helyett állítsunk egy országzászlót. A
napirendi pontot nem szavaztátok meg. Anno ti lettetek volna azok, akik dr. Szabó István
vacsoraasztalától felállva elmentek, mert micsoda dolog, hogy ilyen előkészítetlenül egy
emlékmű felállításáról döntenek emberek. Az ünnepélyesség és a dolognak a súlyát nézve ez
nem volt szerencsés döntés, de ez a ti döntésetek volt, ezt nem vonom kétségbe. Az, hogy
meg kell vizsgálni az országzászló mögé képzelt eszmeiséget…Polgármester úr az ülés előtt
odajött hozzám és megkérdezte, mit gondolok erről. Azt gondoltam, hogy a Kossuth-szobor
mögött jó lenne ez a zászló. Gál Róza néni azt mondta, hogy Kossuth szellemiségével ez
összeegyezhetetlen. Ez egy revizionista dolog. Engem elkezdett érdekelni a dolog, hogy
tanárként és magyar emberként oda kell állnom és igennel fogok szavazni. 1928-ban indult ez
az országzászló mozgalom, abból a célból, hogy magyar ember, magyar földön soha nem
felejtse el, hogy Trianon milyen hiányosságokat és az emberekben, milyen traumát okozott.
Azt gondolom, hogy aki itt ül az asztalnál sajnos abban a rendszerben nőtt fel, amikor
történelem órán semmit nem tudtunk erről. Jöttek hozzánk rokonok Erdélyből, még pici
gyerek voltam és nem tudtam hova tenni azt, hogy Romániából idejön valaki és hozzám
magyarul beszél. Mert senki nem beszélt erről. A szüleim talán nem mertek, nehogy olyan
helyen szóljam el magam, ahol problémám lehet ebből és nekik is. A tanárok pedig erről
semmit nem beszéltek. Ezért célul tűztem ki, hogy a gyerekeim és az osztályom körében ezt
úgy kell helyre tennem - hogy azon a szégyenletes decemberi döntésen, amikor egy magyar
nemzet azt mondta, hogy ezek az emberek nem kellenek nekünk – hogy én bocsánatot tudjak
kérni. Amikor a „Határtalanul” pályázatot megírtam, beleírtam azt a mondatot a pályázat
indoklásába, hogy nagyon sokat bocsánatot kell még kérnünk az ottani emberektől
személyesen, hogy valamikor ezt el tudják nekünk felejteni. Büszke vagyok a gyerekeimre
sok mindenért, de legfőképpen hat dologért. Az első az volt, amikor egy erdélyi kirándulás
alkalmával, amikor is a fiam 6 éves a lányom 9 éves lehetett, az ottani református
templomban a gyülekezet elénekelte a magyar és az erdélyi himnuszt, az én két gyerekem
akkor mind a két himnuszt el tudta énekelni. A másik akkor volt, amikor szintén Erdélyben
jártunk, Miklósné Sinte Csilla férje, Károly vezetett minket, Márti lányom 3. osztályos volt,
sokat és csak ő kérdezett, később minden szavára emlékezett. Harmadik az, amikor már
családdal mentünk vissza és a lányom elmondta Székelykeresztúron, Petőfi körtefájánál az
„Emlékezés egy márciusra” c. verset. Ezek a pillanatok, amire elmondhatom, ha csak ennyit
adtam a gyerekeimnek, akkor én már adtam valamit. Utána jöttek az osztályaim. A Kormány
egyik legjobb intézkedése volt ez a „Határtalanul” pályázat, mert a gyerekekben ezek az utak
biztosan nyomot fognak hagyni. Meggyőződésből szavaztam meg az országzászlót és azt
gondolom, hogy mivel két csapat ismét nyert a pályázaton és az egyik csapat Krasznán fog
megemlékezni Trianonról, jó lenne, ha itt meg mi emlékezhetnénk meg erről méltó helyen.
Annak is utánanéztem, hogy mit jelent az, hogy ereklyés országzászló. Egyetértenék azzal,
hogy az elszakított országrészekről 1-1 marék földet hoznánk és az ereklyetartóban tartanánk
és mindig emlékeznénk rá, hogy ez így történt. Nagyon örülnék annak is, ha a Turul madaras
emlékmű is létrejönne, talapzatán a nagy Magyarország sziluettje. Nem fogok semmiféle
eszmeiséget, szellemiséget keresni ott, ahol nem kell. Megvan az, hogy miről szól ez az egész,
hogy kell csinálni, mi a kötelességünk. Szégyellem magam, hogy ez nem előbb jutott a
kiskunlacházi közösség eszébe. Remélem, hogy a közadakozás mindenki szívét arra fogja
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indítani, hogy ez a cél megvalósulhasson. A testületi ülésen egy szándékot nyilatkoztattunk ki,
ünnepélyes alkalommal arról, hogy állítsunk fel egy ilyen zászlót. Utána a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság és a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság is megtárgyalhatja, de az
utóbbi ne a szellemiséget keresse, hanem azt tárgyalja meg, hogy milyen ünnepi keretek
között legyen felavatva, hogyan nézzen ki ez a tér. Elmondtam a családomnak, hogy milyen
problémák vannak a fenntartás körül, a férjem felajánlotta, hogy évente lefesti a zászlótartó
rudat. Én meg a mindenkori osztályommal vagy családommal körbekapálom. Nem hiszem,
hogy ehhez külön embert alkalmazni kell. Ez tényleg a kákán is csomót keresők variációja.
Most van a feladat, hogy legyen egy ilyen országzászló, mindenki szívében szülessen meg az
elhatározás és ne szűnjön meg a közadakozás. Feladatomnak tartom, hogy tanárként,
tanítványaim közt soha ne felejtődjék el Trianon, ez magyarként kötelességem. Nem az
eszmét kell keresni, hanem a megvalósítás mikéntjét és módját.
Dr. Répás József
Köszönöm szépen, Képviselő társam nagyon jól összefoglalta, hogy kell az egészhez
hozzáállni. Az országzászló az első lépés ahhoz, hogy a nemzeti identitásunkat kifejező
jelképeket újra visszaállítsuk. Régi vágyunk és tervünk a Turul szobor visszaállítása.
Mindenkit óvok attól, hogy fasiszta, rasszista eszmékkel a kettőt összekeverje, mert ez olyan
dolog, mint az árpádsávos zászló, amit előszeretettel azonosítanak a nyilas múlttal, amihez
semmi köze. Számomra legalább olyan értékű, mint a piros-fehér-zöld zászlónk. Ma voltunk a
Kormánymegbízott úrnál a járási ügyekben és kértem, hogy avassa fel ezt a zászlót, nagyon
örült neki.
Dr. Fábián Miklós
Hadd köszönjem meg Petőné Horváth Évának, hogy ezt elmondta, összefoglalta, elfogultság
nélkül. Köszönöm.
Tóth Imre
1988-1989-ben, a forradalom után néhány héttel ki tudtam menni az elszakított területekre
adományokkal, magyar könyvekkel Hargitára, a csángókhoz, akik még nem láttak magyar
könyvet, ahogy a gyerekek lapozgatták a mesekönyveket. El kell menni oda, végig kell
gondolni ezt, hogy melyik nemzetet, kit szolgál, hogy érzi otthon magát. Büszkének kell lenni
arra, hogy magyarok vagyunk és arra a többezer éves történelmi múltra, ami ránk vonatkozik.
Nemzetközi versenyeken veszek részt, minden csapat zászlaját kirakják, az az első, hogy ezt
megkeressük. Repülőimen több szimbólum is jelképezi magyarságomat. Én sem értem, mi
váltotta ki ezt a múltkori eseményt. Minden olyan lépést meg kell tennünk, mellyel ez a nép
visszanyeri tartását, büszke legyen a múltjára, amivel nagyon sok nemzet nem rendelkezik.
Dr. Galambos Eszter
Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy olyan korszak gyermeke lehettem, ahol a
család mert beszélni, hogy mi hogy történt. Édesapámat mindannyian ismeretek, tud és mer
beszélni ezekről, nagy történelemrajongó, sokat halott erről felmenőitől is, határon túl
született édesanyjától is, hogy mik is történtek a magyar történelem folyamán. Hivatásos
tanáraimtól is nagyon sok ismeretet szereztem. Testvértelepülésünkre, Krasznára megy a
kiskunlacházi delegáció most októberben, azt javaslom, hogy onnan hozzunk az
ereklyetartóba ünnepélyes keretek között földet. Az országzászló felállítását megelőzően
kisebb delegációkkal látogassunk el a környező országokba és személyesen hozzunk földet az
ereklyetartóba. A Mi Újságunkban ezt szépen fel lehetne építeni, hogy ennek a jelentőségét
minden kiskunlacházi polgár meg tudja ismerni, mit is jelent ez az egész.
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Dr. Vancsura Tamás
Annak idején annak a testületnek a tagja voltam, aki a peregi zászlót jóváhagyta, így a
hivatalos iratokon mindkét címer szerepel. Ez egy identitáserősítő dolog, ha egy ilyen kis
helynek lehet, akkor 93.000 km2-nek szintén lehet. Sokszor beszélgetek olyan emberekkel,
akik nem egészen vallják az én nézetemet, de a nemzeti zászló annyira tisztelendő, hogy senki
nem kérdőjelezi meg, hogy minek. Azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell találni a maga
azonosságát, amellé felállni és torka szakadtával védeni.
Foki Vilmos
Igazából az volt a helytelen dolog, hogy nekünk egy ilyen dolgot egy napirend kiküldéséből
kell megtudni. Ez azt jelenti, hogy ez csak egy ötlet volt. Azt, hogy mi az országzászló, az
ünnepi asztalnál ülők sem tudták.
Petőné Horváth Éva
Tegye fel a kezét az, aki nem tudta.
Dr. Fábián Miklós
Kire gondoltál?
Foki Vilmos
Amit az Éva elmondott, az csak egy töredéke, amit az országzászlóról tudni kell. Én már
előtte utánanéztem ennek. Egy ilyen dolog megérdemel egy előkészítést, nekem az egész
előkészítésével volt gondom. Én szerencsés voltam, mert az apukámmal hallgathattam a
Szabad Európa rádiót. A mi történelmünkben van olyan, amire nagyon büszkék lehetünk és
nagyon szégyellnünk kell. Az országzászlóval kapcsolatosan a bizottság egy előremutató
javaslatot tett, mely szerint a településen, akik ebben érintettek, tájékozottak és értenek hozzá
és ez a szándék megvan bennük, hogy közösen a település állítson egy országzászlót, azok
üljenek össze és ezzel kapcsolatban döntsenek. A részletek a tervezés és a megvalósítás az
emlékhely fenntartása, működtetése a jogszabályban előírtaknak kell, hogy megfeleljen. A
Kossuth-szobor környékét is rendben kellene tartani.
Petőné Horváth Éva
Valóban nem szép, de az nem tarack, hanem szegfűféle.
Dr. Szabó Attila
Nem tudom, hogy a teremben ülők közül kik azok, akik úgy gondolják, hogy az én
magyarságom nem korrekt. Többször utalást éreztem az elmondottak alapján. A trianoni határ
mellett nőttem fel. A nagyapám testvére, aki katona is volt, az I. világháborúban harcolt, az a
határ másik oldalára került a családjával, rendszeresen átjártunk gyerekként, rengeteget mesélt
a háborúról. Ott is temették el. Fel tudom ajánlani, hogy onnan hozok földet az ereklyetartóba.
Somoskőújfalu a trianoni határmódosításkor először Szlovákiához lett csatolva, majd négy év
múlva, közbenjárással visszacsatolásra került. Azt javasoljuk Foki Vilmos képviselővel, hogy
ha országzászlót állítunk, akkor a hagyományokat is próbáljuk beleültetni, pl.: a régi Turul
szobor talapzatát fel lehetne használni a zászló talapzatához. Dr. Galambos Eszter képviselő
édesapja azt mondta, hogy szívesen odaadja. Dömsödön van már egy országzászló, nem
vettem észre eddig, mert a zászló lóg az árbócon, ki van rojtosodva, környezete nincs rendben
tartva.
Tóth Imre
Annyi a különbség, hogy ott van.
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Petőné Horváth Éva
Azért nem szavaztátok meg?
Dr. Szabó Attila
Tartózkodtunk. Mert hiányoltuk a megfelelő előkészítést. Az országzászlóval a következő
még a probléma: állítottak Monoron országzászlót és négyszer építették át, azért, mert mindig
a megfelelő politikai iránynak kellett megfelelnie. Olyat kell állítanunk, ami időtálló.
Tóth Imre
A politikában nincs időtállóság.
Dr. Szabó Attila
Nekem az előkészítetlenséggel volt gondom. Én voltam az aki „ Határok nélkül” c. pályázatot
felvetettem, én voltam az, aki Listár tanár urat megkértem, hogy dolgozza ki az esetleges
útitervet.
Petőné Horváth Éva
Emlékezzünk vissza, amikor az első március 15-i ünnepség volt a mi képviselői ciklusunkban.
Volt egy ötlet a Szakközép Iskola műsorában, hogy vigyenek be Magyarország makettjét.
Először csak kis Magyarország makettjét, majd a férjem ötlete volt, hogy akkor még nagy
Magyarország volt, vigyék be azt, az asztalos tanulók megvalósították. Erre mit mondtál?
Hogy a tanárok nem alkalmasak arra, hogy egy ilyen községi ünnepélyen mi legyen benne a
műsorban, hiszen ilyen revizionista nézeteket nem lehet felengedni a színpadra. Én ott ültem,
otthon a férjemnek nem mertem elmondani. Nagyon szégyellem magam, hogy akkor a
bizottsági ülésen nem mertem felszólalni és megvédeni Kovácsné Nagy Mária tanárnőt, mert
ő volt az, aki önállóan nem volt alkalmas arra, hogy ünnepséget rendezzen, hiszen ilyen
revizionista nagy Magyarország térképet vitt be a műsorra. Ezért én elnézést kérek a
tanárnőtől, szégyellem magam, nem tudtam, hogy mit csináljak, otthon sem mertem
elmondani.
Dr. Szabó Attila
A Fidesz most azt mondja, hogy nem területi revízió van.
Tóth Imre
A revizionizmusról mikor beszéltek? Egy bizonyos réteg folyamatosan beszél róla. Miért
tetszik 2012-ben ezt a szót használni?
Gerecz Attila
Egy Fideszes vezetésű városba invitálnék mindenkit, ez Dunavarsány, ahol gyönyörű trianoni
emlékpark van. Érdemes lenne megnézni. A zászlórudat és annak festését családom nevében
felajánlom, az alap a szakmunkástanulók segítségével elkészül.
Dr. Répás József
Egy dolgot szeretnék kérni az országzászlóval kapcsolatosan: ebben csak az működjön közre,
aki meggyőződésből azt gondolja, hogy fontos és szükséges. Biztos van, aki ezt lélekben nem
tudja támogatni településünkön és az országban, akik hideglelést kapnak egy országzászlótól
vagy egy Turul szobortól. Jövőre tervezünk 56-os emlékművet is avatni.

Dr. Szabó Attila
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Az 56-os emlékműre való gyűjtés, nem tudom, hogy áll?
Tóth Imre
Domonkos művész úrhoz tervezünk egy megkeresést, tervekre, ötletre vonatkozóan. Abban is
gondolkodom, hogy ezek az emlékművek írásban is meglegyenek, feldolgozva a történelmi
korképet.
Dr. Szabó Attila
A kulák emlékmű rajzait mikor láthatjuk?
Dr. Répás József
Az ősz folyamán kérünk a Művész úrtól tervvázlatokat, azokat a bizottság meg fogja kapni.
Ezeknek a tervezett emlékműveknek a felavatását évente szépen el lehet osztani és akkor lesz
idő összegyűjteni a pénzt rá. Az országzászlóval kapcsolatos első lépés a hely kijelölése. A
Kapitány cukrászda előtti teret azért nem javaslom, mert kicsi, zajos. Olyan hely kell, ahol
egy közösség tud csendben ünnepelni, a Művelődési Ház előtti tér megfelelő lenne.
Meggyőződésem, hogy egy nagyon szép országzászlót lesz szerencsénk felavatni, Ha más
kérdés nincs, köszönöm a részvételt, a testületi ülést bezárom.
Az ülés vége: 20.50. h.
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