Jegyzőkönyv
A Képviselő-testület 2013. február 14-i rendkívüli nyílt üléséről

Időpontja: 2013. február 14. 19:15 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint
Pénzes Andrásné pénzügyi vezető
Dr.Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Kovács Jánosné intézményvezető
Horákné Kaczur Tímea intézményvezető
Kovácsné Nagy Mária művelődési ház munkatársa
Orosné Dávid Ildikó óvodavezető
Gyovai Margit főszerkesztő
Dr. Répás József
Mindenkit szeretettel köszöntök a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület tagjai közül 7 fő van jelen, a testületi ülés határozatképes. Gerecz
Attila jelezte, hogy nem tud a mai testületi ülésen részt venni, és Dr. Galambos Eszter sincs
jelen. Jegyzőkönyv hitelesítők személyére teszek javaslatot, Foki Vilmos és Dr. Vancsura
Tamás képviselő urakat javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Dr. Répás József
Aki elfogadja Foki Vilmos képviselő úr személyét, kérem, jelezze.
6 fő igen, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt
37/2013. (II. 14.) határozat
Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hitelesítőnek elfogadja Foki Vilmos képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

jegyzőkönyv

Aki Dr. Vancsura Tamás képviselő úr személyét elfogadja, kérem, jelezze.
6 fő igen, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt
38/2013. (II. 14.) határozat
Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hitelesítőnek elfogadja Dr. Vancsura Tamás képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

jegyzőkönyv

Dr. Répás József
A napirendi pontok a következőképpen alakulnának: napirend előtt Tóth Imre alpolgármester
úr tartana egy rövid kis tájékoztatót abban a kérdésben, hogy a múltkori testületi ülésen a
testület egyhangúan döntött arról, hogy a székely zászlót önkormányzatunk épületére is
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tűzzük ki. A mai nap folyamán Budafokon ünnepélyes keretek között 50 önkormányzatnak
átadták a székely zászlót. Önkormányzatunkat Alpolgármester úr képviselte,ezzel
kapcsolatban szeretne néhány gondolatot a képviselő-testület tagjaival megosztani.
A napirendi pontok vonatkozásában egyebekben a következőkről lenne szó: őrsparancsnok
kinevezéséhez való hozzájárulás. Már Pénzügyi Bizottsági ülésen beszéltünk róla, hogy Dr.
Tóth Károly lett kijelölve Kiskunlacháza őrsparancsnokának. Napirendre vennénk Krisznai
Zsolt kérelmét, aki festőtanár a szakközépiskolában, és egy olyan kéréssel fordult hozzánk,
hogy megalakítják a Kiskunlacházi Ipartestületet, és a Kiskunlacháza név használatához
kérnek hozzájárulást. Céljuk egy érdekképviseleti szerv létrehozása.
Harmadik lenne: a Duna-parti fejlesztéssel kapcsolatban, (szintén nem ment ki anyag), ez az
én előterjesztésem lesz. Egy jövőbeni fejlesztéssel kapcsolatos tájékoztatás lenne részemről.
Utána beszélnénk a Vándorserleg díjról, melyet az oktatási bizottság készített elő. Ez annak a
rendezvénynek az alapító díja lenne, mely február végén kerül megrendezésre egy labdarúgó
torna keretében, mely hagyományteremtő jelleggel kerül Kiskunlacházán lebonyolításra.
Utána a labor kérdésével kapcsolatos döntéshozatalról beszélnénk, majd a járási kirendeltség
ügyével. Lenne egy felhatalmazás a polgármester részére az adósságkonszolidációval
kapcsolatos tárgyalások lefolytatásához, hogy a megállapodást aláírhassam a
minisztériumokkal.
Végül Sződi Károly úr jelezte, hogy neki lenne egy rövid kis előterjesztése.
Egyebekben van-e még valakinek kérdése? Nincsen. Röviden még annyit, hogy mai napon
Dr. Fábián Miklós alpolgármester úr vett részt azon a CSÖSZ ülésen, melyről a korábbi
testületi ülésen döntöttünk, hogy csak akkor kívánunk a CSÖSZ-szel együttműködni,
amennyiben az önkormányzatra nézve ennek anyagi vonzata nincs. Ebben a kérdésben
született ott döntés, de a márciusi rendes testületi ülésen önálló napirendi pontként fog
szerepelni. Mindenki meg fogja kapni az anyagot, és Alpolgármester úr fog mindenkit
tájékoztatni, hogy milyen döntés született. Ha nincs másnak kiegészítése, akkor, aki a
napirendi pontokat az általam megfogalmazott kiegészítésekkel elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
39/2013. (II. 14.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirendi
pontokat az alábbiak szerint:
1. 2013. évi költségvetés tárgyalása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, PÜF elnöke
2. A szennyvízberuházás kivitelezőjének kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás
bírálóbizottságának megválasztása
Előadó: dr. Répás József polgármester
3. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Dr. Répás József
Átadnám a szót Tóth Imre Alpolgármester úrnak.
Tóth Imre
Tisztelt Képviselő-testület! Nagy megtiszteltetésnek tettem eleget azzal, hogy Kiskunlacháza
nevében átvehettem ezt a zászlót, ami a testület bölcs döntése alapján Kiskunlacházát is
megilleti, ugyanis az első ötvenbe bekerültünk, és az országban 16.-ként vehettük át a zászlót
ünnepélyes keretek között, a média nyilvánossága előtt. Még román televízió is jelen volt
ezen eseményen, és székely településekről is nagyon sokat voltak jelen. Büszkék lehetünk,
hogy ezt a döntést meghoztuk. A környékről csak Kunszentmiklós vett részt, a többiek az
ország más, messzibb területeiről jöttek. Örülök, hogy személyesen részt vehettem ezen
ünnepségen, és most szeretném a zászlót Jegyző asszonnyal közösen átadni Polgármester
úrnak. ( A zászló átadásra kerül.)
Dr. Répás József
Köszönöm szépen.
Tóth Imre
Ha már nálam van a szó, engedjétek meg, hogy egy helyi kiadványt átadjak nektek. Annak,
hogy ez a kiadvány megszületett, annak külön története van. Dr. Czerny Károly barátom majd
a könyvbemutatón el fogja mondani, hogy mennyi munkája van ebben a kiadványban, és
hogy mennyit lobbizott ezért a könyvért, és hogy milyen szisztematika szerint állította össze
az anyagot. Ennek a bemutatónak az időpontját még nem tudom megmondani, ma
egyeztetnek Miniszter úrral, hiszen szeretnénk, ha dr. Fazekas Sándor miniszter úr
személyesen is részt tudna venni a könyvbemutatón, hiszen tudni kell, hogy ez a kiadvány
Kiskunlacháza településnek nem került semmibe, mivel a Vidékfejlesztési Minisztérium
támogatásából valósult meg. Sok visszajelzést kaptunk, hogy milyen szép a könyv, milyen
szépnek mutatja be Kiskunlacházát.
Polgármester úrnak már adtam egyet az első példányokból, a többieknek szeretnék most
átnyújtani egy-egy példányt ajándékként. (Könyvek átadásra kerülnek a képviselőknek és
vezetőknek.)
1. napirend
Dr. Répás József
Rátérnénk az első napirendi pontra, a 2013. évi költségvetés tárgyalására. A költségvetés
vonatkozásában a testületi ülést megelőző pénzügyi bizottsági ülésen alaposan beszéltünk. Ez
egy olyan költségvetési tervezet, amely még alapos átdolgozásra szorul, hiszen a bizottságok
a szakterületüknek megfelelő kereteket javasoltak, és kérem is, hogy véleményezzék,
elemezzék, illetve fogalmazzanak meg javaslatokat. Egyben kérek minden képviselő társamat,
hogy március 1-ig, ha van javaslatuk, akkor azt szöveges formában, e-mailen juttassa el
hozzánk, hogy azt be tudjuk építeni abba az anyagba, melyet a Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság meg fog kapni.
Maga a költségvetés még több pontjában módosításra szorul, ezért azt javaslom, hogy a
testület adja vissza a polgármesteri hivatalnak ismételt továbbdolgozásra az anyagot, hogy a
szükséges módosításokat, kiegészítéseket meg tudjuk tenni.
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Balogh Zoltán
Gerecz Attila távolléte miatt kaptam meg a megtisztelő „elnök” címet. A Pénzügyi Bizottság
sok információt kapott azokról, amikről tudtunk kapni. Természetesen a költségvetési
tervezetet visszaadjuk a polgármesteri hivatalnak további egyeztetésre, pontosításra,
kidolgozásra. Köszönöm szépen.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, akkor, aki a bizottság javaslatát elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
40/2013. (II. 14.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013.
évi költségvetés tervezetét átdolgozásra és a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt
formában történő elkészítésére a jegyzőnek visszaadja.
Határidő: 2013. március 14.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
2. napirend
Dr. Répás József
Rátérnénk a második napirendi pontra, a szennyvízberuházás kivitelezőjének kiválasztására
kiírt közbeszerzési eljárás bírálóbizottságának megválasztására. Kiegészítésem nincs, mivel
erről már sokat beszéltünk. Úgy néz ki, hogy hó végén, 25-én a tenderbontás megtörténik, és
utána a hivatalos közbeszerző által megfogalmazott javaslatot a bíráló bizottságnak
véleményezni kell, és a testület elé kell terjesztenie. Ebbe azok a személyek kerültek
javaslatként megjelölésre, részben akik már korábban is benne voltak – két képviselőtársunk
személyében -, illetve a hivatal részéről olyan szakértők, akik megfeleltek azoknak az
elvárásoknak, amelyek egy ilyen bizottsági munkában való közreműködéshez szükségesek.
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, akkor, aki a bizottság javaslatát elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
5 fő igen, 2 főtartózkodás, ellenszavazat nem volt.
41/2013. (II. 14.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
- a „Vállalkozási szerződés Kiskunlacháza Nagyközség szennyvízcsatornázása V.
ütemének kiépítésére FIDIC piros könyv szerinti, valamint szennyvízteleprekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló tervezésére és kiépítésére FIDIC
sárga könyv szerződéses feltételekkel” tárgyú közbeszerzési eljárás
Bírálóbizottságának szavazati joggal rendelkező tagjaivá Benics Józsefet, Gulyás
Róbert projektmenedzsert, Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezetőt és dr. Sződi
Károlyt választja a tanácskozási joggal rendelkező tagok, Petőné Horváth Éva és
Foki Vilmos képviselők mellé;
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-

megállapítja, hogy a fenti közbeszerzési eljárás Bírálóbizottság mellé kirendelt
megfigyelő dr. Bulátkóné dr. Tóth Csilla a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
részéről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
3. napirend
Dr. Répás József
Rátérünk az Egyebekre. Az őrsparancsnok kinevezéséhez hozzájárulás. Említettem már, hogy
Tóth Károly százados úr az, aki a kinevezett őrsparancsnok lesz Kiskunlacházán felálló
rendőrörsön. Ehhez kell egy elvi hozzájárulás önkormányzatunk részéről.
Ő egy 22 éves rendőri múlttal rendelkező kiskunlacházi illetőségű fiatalember. Amennyire
ismerem őt, és amit a kapitány úr elmondott róla, úgy gondolom, hogy maximálisan alkalmas
lesz ezen feladat elvégzésére. Kérdés, észrevétel van-e?
Dr. Vancsura Tamás
Köszönöm szépen. A múltkor, amikor a ráckevei parancsnok úr kinevezéséhez hozzájárulását
adta a testület, megbeszéltük, hogy felkérjük az alezredes urat, hogy személyesen is tisztelje
meg a testületünket. Arra szeretnélek kérni, hogy közvetítsed, hogy ez a fiatalember is jöjjön
el hozzánk, esetleg a terveiről, hogy hogyan szeretné itt a közbiztonságot javítani. Volt szó a
pénzügyi bizottságon a polgárőrség megerősítéséről. Úgy gondolom, hogy a mezőőrséget is
be kellene vonni a biztonsági feladatokba, és kicsit a csapatot, egymás értesítésével, még ha
hatóságilag nem is tudnak intézkedni, de kérjék ki a lehetőségeket, a segítőkészségüket, mert
nagyon szükséges. Ezt kérném szépen továbbítani.
Dr. Répás József
Jeleztem már feléjük, és természetesen állnak a rendelkezésünkre. Azt javaslom, hogy az
áprilisi testületi ülésre hívjuk meg őket, hiszen a márciusi a költségvetés miatt hosszabb ülés
lesz, ahol fajsúlyosabb kérdésekről fogunk beszélni. Az áprilisira meg fogom mind a kettőt
hívni, és természetesen akkor szóban is lehet kérdéseket intézni feléjük. Addigra már az őrs
kialakítása is előrehaladott állapotba fog kerülni.
Dr. Fábián Miklós
Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem: eldőlt már egyértelműen, hogy ők az átalakítást
végzik, a rezsit meg az önkormányzat fizeti?
Dr. Répás József
A mai nappal éppen a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a haszonkölcsön szerződést, amelyet
elfogadásra javasol. Eszerint az átalakítás teljes költségét ők állják, az önkormányzatunk
továbbra is ingyen bocsájtja a rendőrség rendelkezésére az épületet, és a rezsiköltséget mi
álljuk. Az átalakítás költsége nem ismert, de biztos meghaladja az 1 millió forintot, hiszen ott
speciális biztonsági rendszereket, eszközöket kell beépíteni, így anyagilag jobban járunk, ha a
rezsiköltséget vállaljuk át. A Megyei Főkapitányság állja az átalakítás teljes költségét, a többi
pedig a miénk lesz. Más kérdés nincs? Aki egyetért azzal, hogy Tóth Károly százados úr
kinevezéséhez hozzájáruljunk, az kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
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42/2013. (II. 14.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében egyetért dr. Tóth
Károly r. százados úrnak a Ráckevei Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Rendőrőrs
Kiskunlacháza állományába történő rendőrőrs parancsnoki kinevezésével.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A következő Krisznai Zsolt úr kérelme. Névhasználatot kért tőlünk, a Kiskunlacháza
Ipartestület létrehozásához a „Kiskunlacháza” név használatához településünk járuljon hozzá.
Petőné Horváth Éva
Azt szeretném mondani, hogy Krisznai Zsolt urat valamilyen díjra javasolnám, hiszen azt
gondolom, hogy ő többet tesz egyedül, mondjuk az itt élő festőtanulók elhelyezkedéséért, az,
hogy legyenek életkilátásaik, hogy magas szakmai színvonalon tanulják meg a mesterségüket.
Továbbá az összes felújításban részt vállalnak (pl.: tornaterem). Személyesen nem ismerem
Krisznai urat, újságban láttam őt és a munkáit.
Úgy gondolom, hogy ha ezt így össze tudja fogni, és teljesen civil módon tud egy ilyen
csapatot szervezni külső segítség nélkül, akkor szerintem minden elismerést megérdemel.
Valamilyen módon ezt jelezhetnénk is felé, hogy elismerjük a munkáját, az erőfeszítéseit, hisz
azt gondolom, hogy nagyon sokat tesz az itt tanuló gyerekekért.
Dr. Répás József
Egyetértek ezzel. Meg kell nézni, hogy melyik az az önkormányzati elismerési forma, amely
leginkább alkalmas erre. Egy határozatban megköszönhetjük, de én is e úgy gondolom, hogy
ennél többet érdemel. Azt kérem, hogy az illetékes bizottság, - a Művelődési, Oktatási és
Sport Bizottság is foglalkozik ilyen típusú kérdésekkel -, nézze meg, hogy melyik az a díj,
amelyre Krisznai úr leginkább méltó, és akkor tegyen javaslatot. Kérdés, észrevétel van-e?
Ha nincs, akkor, aki támogatja, hogy a Kiskunlacháza névhasználatot az Ipartestületnek
megadjuk, az kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
43/2013. (II. 14.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a
Kiskunlacháza és Térsége Ipartestület részére a „Kiskunlacháza” településnév használatához.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Áttérnénk a Duna-parti fejlesztéssel kapcsolatos javaslatra. Én kértem, hogy ma beszéljünk
erről. Nincs róla írásos anyag, mert nem most kell, hogy legyen róla írásos anyag, hanem a
későbbiekben. Mindannyian tudjuk, hogy kint a Duna-parton, a központi részen évek óta
szeretnénk megvalósítani fejlesztéseket. Ott van egy strandunk, egy játszóterünk, egy
focipályánk, röplabdapályánk, illetve olyan önkormányzati terület, melyen több lelakott faház
található. Sajnos önkormányzatunknak ilyen irányú fejlesztési pénze nincsen, ezért ebben a
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kérdésben lényegében előrelépni nem tudtunk. Voltak ötletek, hogy például egy helyi
vállalkozó bérelte volna a területet, és fokozatosan újította volna fel, de a gazdasági válság
révén az ő lehetőségei is beszűkültek. Több kiskunlacházi emberrel beszélgettem, akik a
Dunáért elkötelezettek, vagy a vizisportok területén elkötelezettek és ők fogalmazták meg a
javaslatot, hogy lehetőség lenne az önkormányzatnak, vizisportban érintett egyesületeknek,és
vállalkozóknak egy hármas összefogás keretében ebben a kérdésben előrejutni. Felvetődött itt
az, hogy van egy önkormányzati tulajdonú csónakház, azonban ez a csónakház eléggé
lelakott, maga a terület sem alkalmas arra, hogy további fejlesztéseket megvalósítson.
Felvetődött az a javaslat, hogy mi lenne, ha az önkormányzat ezt a területet értékesítené, és az
ebből befolyó pénzt a központi strand egy részének fejlesztésére fordítaná.
Felvetődött egy központi csónakház felépítése is, mely részben alapját képezné a Duna régió
által kiírt pályázati forrásoknak is, és helyi vállalkozók bevonásával nagyon komoly
fejlesztéseket lehetne itt elindítani.
Ezen fejlesztések következtében fel tudna virágozni a vizisport élet, össze lehetne kötni az
iskolai testneveléssel, illetve a turizmus is jelentős szerepet tudna kapni.
Javaslatom az lenne, hogy a képviselő-testület állítson fel egy háromfős munkacsoportot,
akinek az lenne a dolga, hogy felvegye a kapcsolatot a sportegyesületekkel, helyi
vállalkozókkal, és tegyen le javaslatot a fejlesztési bizottság elé, hogy hogyan, milyen módon
lehetne ebben a kérdésben előre lépni. Én is ebben látok kitörési pontot, mert más pénzügyi
forrás nem fog a rendelkezésünkre állni. Úgy gondolom, hogy a civil szférát, az
önkormányzati szférát, és a sport szférát össze kellene hangolni, és ezeket az erőket
összefogni. Ez egy olyan közös projekt lehet, mellyel remélem minden képviselő társam
egyetért, támogatni tudja. Itt nem csak a kiskunlacházi vizisportról, hanem a gyerekekről is
szó van. Hiszen egy hosszú távú egészségnevelési fejlesztést tudunk ezáltal megvalósítani.
Javaslatom lenne, hogy egy háromfős munkacsoport álljon fel, melynek tagja lenne a
polgármester, dr. Fábián Miklós alpolgármester úr, és Foki Vilmos képviselő úr. Ennek a
három fős munkacsoportnak a feladata lenne, hogy leüljön azokkal a sportegyesületekkel,
vállalkozókkal, akik ebben szerepet tudnának vállalni, és olyan javaslatot tudnánk tenni a
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság asztalára, mely tárgyalási alapot képezne, és ebben a
kérdésben előre tudnánk lépni. Úgy gondolom, hogy a Kis-Dunát mindenki szívügyének
tekinti, hiszen itt élünk, és a kezdeményezés mögé mindannyian oda tudunk állni. Ez lenne a
javaslatom, és ebben kérem minden képviselő társam javaslatát.
Petőné Horváth Éva
Lehet, hogy ésszerű ez az elgondolás, de úgy gondolom, hogy a többségünknek elég sok
élménye is fűződik ehhez az egészhez. Mi nagyon sok osztállyal lementünk ebbe a
csónakházba, és akármilyen kopott is volt, mégis a miénk volt. Rossz érzéseim vannak, hiszen
volt egy úttörőtáborunk, és mi van annak a tábornak a helyén? Ezt nagyon át kell gondolnunk.
Most akkor arról van szó, hogy a meglévő csónakházat értékesítenénk, és a központi strand
területén egy újat építenénk?
Dr. Répás József
Ez egy elvi javaslatként fogalmazódott meg. Ha a központi részen szeretnénk bármilyen
fejlesztést, akkor ahhoz pénz kell. Pénzt miből tudunk csinálni? Önkormányzatunk
adóbevételei, egyéb bevételei nem elegendőek arra, hogy bármilyen fejlesztés alapjait
képezzék. Viszont van egy olyan önkormányzati tulajdonú csónakház, mely valóban nagyon
sok generációt segített, hogy megkedvelje a vizisportokat, viszont az alapterület további
fejlesztésre nem igen alkalmas. Ott van egy olyan központi rész, melyet rendbe lehetne tenni,
az elbontott faházak helyére újakat lehetne húzni, új csónakház lenne kiszolgáló egységekkel,
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melyek kulturált pihenést, és sportszórakozást tudnánk biztosítani. Ez egy javaslat! Ennek a
munkacsoportnak lenne a feladata, hogy letegyen egy javaslatot a Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság elé. Nem ez a három ember dönti el, ez a három ember összefogja azt a kört, akik
ebben a témában érintettek. Ez csak egy javaslat volt, hogy a jövőbeni fejlesztésnek egyik
pénzügyi forrása lehet a csónakház. Ezt a pénzt a központi részre költenénk, mely pályázati
forrás alapja is lehetne. Jelen pillanatban más pénzünk nincs. Lehet, hogy ez a munkacsoport
más javaslatot is meg tudna fogalmazni. Én minden ésszerű javaslatot el tudok fogadni, csak
végre induljon el valami, legyen egy közös együttgondolkodás.
Amit én kérek: legyen egy ilyen munkacsoport, akik közösen megfogalmaznak egy olyan
javaslatot, melyet a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elé tudnának terjeszteni.
Dr. Vancsura Tamás
Szeretném kiegészíteni az elhangzottakat. Nem olyan régen a Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság ülésén egy építészmérnök úr volt itt meghívott vendégként, aki egy nagyon szép
anyagot letett az asztalra. Úgy gondoltuk, hogy kicsit a következő századnak a megvalósulása,
de én azt gondolom, hogy a jegyzőkönyvekben a név megvan, gondolkodás szintjén meg
kellene őt is hívni, és azt gondolom nagyon nagyvonalúan ingyenesen tervez az önkormányzat
részére. Őt is és minden segítőkész embert be kell ebbe a csapatba vonni.
Foki Vilmos
Ami ebben támogatható, az az, hogy a Duna-parttal kapcsolatban az elmúlt években elég sok
ötlet felmerült. Olyan ötletek is voltak, hogy például egy magánszemély a saját szórakozására
szeretett volna fejlesztéseket végrehajtani, és ez a dolog megijeszti az embert.
Elvben lehetne ezt az ötletet támogatni, hogy üljünk le, és gondolkozzunk azon, hogy milyen
lehetőségek vannak, amit a polgármester úr említett. Van arra esély, hogy olyan pályázati
pénzeket lehetne mozgósítani, amelyekkel ott hathatós fejlesztéseket lehetne végrehajtani.
Amiről imént Doktor úr beszélt, azt az előterjesztést akkoriban én is elolvastam, és az volt a
benyomásom, hogy nagyon szép volt, de igazából nem nekünk, kiskunlacháziaknak szólt.
Úgy gondolom, hogy ha a Duna-partot hasznosítjuk, akkor a helyi lakosságnak kellene
elsősorban pozícióba kerülni, hogy ők tudjanak ott szórakozni, pihenni, és másodsorban, akik
esetleg máshonnét jönnek ide. Elsődlegesen olyan fejlesztéseket kellene csinálni, melyeket mi
tudnánk hasznosítani. Ez nem egy rövid idő, ha elviekben beszélünk a dolgokról, csak akkor
lehet konkretizálni a dolgokat, amikor egy olyan biztos dolgot tudunk, amiből már lehetne
profitálni. A másik – melyet Éva jól érez -, ez egy kényes dolog, hiszen van a
sportegyesületeknek tagságuk, és csak olyan dolgot lehet megcsinálni, mely mindenki
egyetértésével történik. Csak akkor, ha egy olyan többcélú fejlesztés lenne ott, mely a mi
előnyeinket, lehetőségeinket szolgálná. Ebbe a „mi”-be az egész települést értem. Erről a
dologról még nem lehet konkrét dolgokat mondani, hiszen az oktatás is erőteljes
átalakulásban van. Az egyik cél lehetne itt a vízzel kapcsolatos oktatás körülményeinek
megteremtése, a másik pedig, hogy az a tér, az a Duna-parti rész mindenképp a miénk
maradjon, és olyan funkcionálisan használni, amire igazán való. Ez a lacházi strand annak
idején nagyon jól indult, de az anyagi források eltűntek, és nem lehetett fejleszteni. Lassan
minden tönkrement. Azon lehetne elgondolkodni, hogy hogyan lehetne előrelépni ebből a
mostani helyzetből.
Dr. Répás József
Köszönöm szépen, másnak kérdése?
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Dr. Fábián Miklós
Maximálisan támogatni tudom, amit Foki Vilmos képviselőtársam elmondott. Valami
elmozdulás legyen ezen a területen, építő és szépítő jellegű. Amikor Lacházára kerültem, ott
még egy hemzsegő ifjúsági és felnőtt élet folyt. Én ezt szeretném látni, és ehhez
mindenképpen hozzájárulok, és támogatom az ötletet.
Dr. Répás József
Köszönöm. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ténylegesen itt a cél az, hogy
mindenkinek a véleményére, érzékenységére, kötődésére tekintettel kell a javaslatokat
megfogalmazni. Én is azt szeretném, hogy körbejárjuk alaposan ezt a kérdést, és elsősorban
azért hoznánk létre az általam javasolt munkacsoportot. A lényeg, hogy valamilyen fejlődés a
Duna-parton elinduljon, mert eddig nem tudtunk előrelépni. Az Európai Unió berkein belül
tavaly indult el az a program, mely a teljes Duna mentén, a Duna régió fejlesztését célozza
meg. Tehát van ebben pénz, van uniós célkitűzés, akkor ragadjuk meg ezt a lehetőséget, és
próbáljuk meg ide, Kiskunlacházára idehozni a pénzt. Egyetértek abban, hogy a legfontosabb
Kiskunlacháza polgárainak az érdeke a kicsitől az idősekig, hogy tényleg az ő szempontjaik
érvényesüljenek. Óriási kitörési pont a turisztika szempontjából, a vizisport szempontjából, ez
erről szólna, hogy kezdjünk meg egy együttgondolkodást.
Van-e valakinek még kérdése? Ha nincs, akkor, aki támogatja azt a javaslatot, hogy ez a
három fős munkacsoport, előkészítő csoport felálljon, és kezdje meg a munkát, az kérem,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
44/2013. (II. 14.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete munkacsoportot hoz létre,
a kiskunlacházi Duna-parton történő fejlesztések és azok finanszírozási lehetőségeinek
felkutatása érdekében. A munkacsoport tagjai: dr. Répás József polgármester, dr. Fábián
Miklós alpolgármester és Foki Vilmos képviselő.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Áttérnénk a Vándorserleg díjra. Az Oktatási Bizottság javaslatáról lenne szó, a labdarúgó
tornával kapcsolatban. Ezt az Oktatási Bizottság az előző testületi ülést megelőzően
véleményezte. Jegyző asszonynak lenne egy pár kiegészítése az alapító okirattal kapcsolatban,
melyet elmondana, és utána kérem az Elnök urat, hogy foglalja néhány mondatban össze az
alapító okirat tartalmát.
Soós Zsoltné
Csak azt szeretném elmondani, ami már a bizottsági ülésen is elhangzott. Ez a tervezet úgy
szól, hogy a két sportegyesület szerepel benne, a Kiskunlacházi és a Peregi, de a bizottsági
ülésen az a javaslat született, hogy általánosságban csak a nagyközség területén bejegyzett
labdarúgó egyesületek szerepeljenek benne, tehát ne legyen konkrétan megnevezve a két
sportegyesület.
A 3. §-ban azt javasolnám, hogy konkrétan a bizottság megnevezése azért ne kerüljön bele,
csak az, hogy a képviselő-testület szakbizottsága megbízott képviselője legyen a másik átadó,
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mert lehet, hogy a következő ciklusban már változik a bizottság neve, és nyilván ez a
Vándorserleg hosszabb távra készül.
Dr. Szabó Attila
De milyen szakbizottság?
Soós Zsoltné
Sport területén illetékes bizottság. A végére pedig mindenképpen javasolnék egy záradékot,
amiben azt a képviselő-testületi határozatszámot jelölnénk meg, amivel a testület elfogadta ezt
az alapító okiratot.
Dr. Szabó Attila
Én akkor ezt az alapító okiratot Jegyző asszonynak átküldöm, és akkor kijavítva, aláírva
Jegyző asszony vissza tudja küldeni, hogy a hirdető falunkra fel tudjuk tenni.
Köszönöm szépen Polgármester úrnak, meg az egész bizottságnak, hogy támogatta ezt a Kun
László Vándorserleg alapítást. Nagyon örülünk neki, különösen annak, hogy az önkormányzat
vállalta ennek a serlegnek a költségét, és mindenkit szeretettel várok mind a bizottság, mind a
testület tagjai közül erre az eseményre, az ebédre és a díjátadó ünnepségre is. Az alapító
okiratban az szerepel, hogy a Polgármester úr fogja a díjat átadni, azt még nem döntöttük el,
hogy a bizottság részéről ki, de én ezt úgy fogalmaztam bele, hogy a bizottság megbízott
képviselője, és ha a testület elfogadja, akkor én Foki Vilmost javasolnám megbízott
képviselőnek, mert ő az egyik illetékes sport ügyben. Ennyi hozzáfűzni valóm van.
Dr. Répás József
Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel van-e?
Tóth Imre
Az átadásnál is ki kell javítani az „illetékes szakbizottságra” a szöveget, mert ott is a
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság szerepel.
Dr. Répás József
Köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés, akkor, aki egyetért az alapító okirattal, hogy ezt a
Vándorserleg díjat létrehozzuk, az kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
45/2013. (II. 14.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kun László
Vándorserleg Alapító Okiratát, mely jelen határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a labor kérdésével kapcsolatos döntéshozatal. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
tárgyalta.
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Balogh Zoltán
Igen megbeszéltük. Természetesen Petőné Éva képviselőtársunknak nagyon sokat
köszönhetünk, mert ők pontosan utána jártak, és tájékoztatásban részesített bennünket. Ha jól
értelmeztük, akkor ez egy hozzájárulás, hogy semmiféleképpen ne tudjon megszűnni a labor.
Ez egy lehetőség a hosszabb távra.
Dr. Répás József
Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, akkor, aki támogatja a határozati
javaslatot, az kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
6 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
46/2013. (II. 14.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenleg
önkormányzati fenntartású, 0. progresszivitási szintű mintavételi hely és „kislabor” járóbetegszakellátási feladatot 2013. április 30. után is ellátja.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A következő a járási kirendeltség haszonbérbeadásával kapcsolatos döntéshozatalról lenne
szó, szintén a bizottság tárgyalta. Elnök úr.
Balogh Zoltán
A bizottság megtárgyalta a megállapodást, és elfogadásra javasoltuk.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, akkor, aki támogatja a bizottság állásfoglalását, az kérem,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
47/2013. (II. 14.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Pest Megyei
Kormányhivatal és az Önkormányzat között kötendő, a Pest Megyei Kormányhivatal
Ráckevei Járási Hivatal Kiskunlacházi Kirendeltség működtetésével a közös használatú és
üzemeltetésű ingatlanok kiadásainak megosztásáról szóló megállapodás tervezetét – mely
jelen határozat mellékletét képezi -, egyben felhatalmazza dr. Répás József polgármestert
annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A következő a polgármester felhatalmazása az adósságkonszolidációval kapcsolatos
döntéshozatalban, illetve az aláírásra. Pénzügyi Bizottság Elnöke, parancsolj.
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Balogh Zoltán
Polgármester urat megbízzuk a Pénzügyi Bizottság nevében, természetesen, hogy a lehető
legjobban járjon el Kiskunlacházáért.
Dr. Vancsura Tamás
A százalékra szerettem volna rákérdezni. Több, mint 40%, ha jól tudom.
Dr. Répás József
Nem tudjuk még, 40% az induló. Voltunk egy egyeztető megbeszélésen, igyekszünk 50%-ra
feltornázni. Február 28-ig kell megkapnunk azt a megállapodást, mely tartalmazza, hogy az
állam hány százalékban vállalja át az adósságot. Bízunk benne, hogy a döntéshozók
figyelembe vették az érveinket, és számunkra előnyösen döntenek.
Balogh Zoltán
A bizottság kéri a javaslat támogatását.
Dr. Répás József
Aki elfogadja a bizottsági javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
48/2013. (II. 14.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72.§ (1) bekezdésében
meghatározottak végrehajtása érdekében felhatalmazza dr. Répás József polgármestert és
Soós Zsoltné jegyzőt, hogy a Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata
adósságállományának állam általi, részbeni átvállalásáról szóló megállapodást aláírja.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
dr. Sződi Károly osztályvezető úr kért szót.
Dr. Sződi Károly
Köszönöm szépen. Nem igazán előterjesztés, csak egy kérdés, ismeretes a testület előtt, hogy
a villamos energiavásárlásra irányuló közbeszerzést készíti elő a megbízott energetikus, és az
ő kérdését, kérését tolmácsolom, hogy ha minden jól megy, akkor május 1-jétől tudnánk egy
sima közbeszerzési eljárás után szerződni. A kérdés az, hogy a felhívásban az időtartamot, azt
hogyan határozza meg, amit a testület elé hozunk. Május 1-jétől idei év december 31-ig, vagy
a következő év december 31-ig. Mindkettőnek van előnye, hátránya. A 8 hónapos egy
nagyobb mozgásteret biztosít, viszont a 20 hónapos az áramszolgáltató felől, nekem
elmondták telefonon, még iskolák nélkül pláne ez igen kicsi mennyiség, az önkormányzat és
intézményei. Én attól tartok, illetve nem szeretnék abba beleesni, ami volt másfél éve, hogy
kétszer is eredménytelen lett, igaz, az gázközbeszerzés. Egy iránymutatást kért az energetikus,
hogy 8, vagy 20 hónapra kérjük, mert ez alapvetően meghatározza a mennyiséget, a
vásárlandó energiamennyiséget, ami éves szinten most olyan 18-19 millió forint, ebben már
az iskolák nincsenek benne.
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Dr. Répás József
Azt gondolom, hogy a 20 hónap azért lenne jobb, mert minden egyes közbeszerzésnek 8
hónap után költsége van, így csak egyszer kellene lebonyolítani, kevesebb költséget jelent,
másrészt, ha nagyobb intervallumban gondolkodunk, akkor a szolgáltató kedvezőbb árat
biztosít.
Petőné Horváth Éva
A másik az, hogy ha május 1-jéig kötjük meg, akkor gyakorlatilag szeptemberben már újra
közbeszerzést lehet kérni.
Dr. Sződi Károly
Szeptember, október, ez kisebb mennyiség, itt egy 40 nappal lehet számolni, 20 napos
ajánlattételi határidő előkészítéssel, a testülettel. Most is határozott idővel vagyunk március
31-ig, ami az ajánlat, és az elfogadott szerződés szerint hosszabbodna automatikusan, de már
kértünk rá pluszt, hogy amíg előkészül, addig május 1-jén tudjunk indulni. Március 31-től,
május 1-jéig ez hosszabbodik, majd föl kell mondanunk április 30-ra, hogy május 1-jétől az új
közbeszerzési eljárás során kiválasztott szolgáltatóval tudjunk indulni. Ha a 20 hónapot
elfogadja a testület, akkor ez lesz a felhívás javaslatába belefogalmazva.
Dr. Vancsura Tamás
Kérdésem lenne, hogy a rezsicsökkentés közületek részére nem érvényes?
Dr. Répás József
Sajnos nem, lakossági.
Balogh Zoltán
Se cégek, se közületek.
Dr. Répás József
Más kérdés?
Tóth Imre
Én is a 20 hónapot támogatom. Túlságosan régóta tart már a válság, és most egyre több jel
mutat arra, hogy véget ér, és akkor az energia árak meg fognak emelkedni. Most túlkínálat
volt energiában. Azt gondolom, ha hosszútávon gondolkodunk, akkor kedvezőbb árat tudunk
elérni. Bízzunk benne, hogy elindul a gazdaság, és onnantól fogva energiaszükséglet is lesz,
és akkor az árak is emelkednek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, akkor, aki a 20 hónapos szolgáltatás időtartamot
elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
49/2013. (II. 14.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a villamos-energia
beszerzésére kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában a szolgáltatás időtartamát 20
hónapban jelöli meg.
Határidő: azonnal
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Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Mivel más nem jelezte, hogy szólni kíván Egyebekben, megköszönöm mindenkinek az aktív
közreműködést, a testületi ülést bezárom.
A testületi ülés vége: 20:02 h.
Kmf.

Dr. Répás József
polgármester

Soós Zsoltné
jegyző

Foki Vilmos
képviselő

Dr. Vancsura Tamás
képviselő
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