Jegyzőkönyv
A Képviselő-testület 2013. július 18-i üléséről
Időpontja: 2013. július 18. 19:25 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak:
Dr. Répás József polgármester
Dr. Fábián Miklós alpolgármester
Tóth Imre külső alpolgármester
Foki Vilmos képviselő
Dr. Galambos Eszter képviselő
Gerecz Attila képviselő
Petőné Horváth Éva képviselő
Dr. Szabó Attila képviselő
Dr. Vancsura Tamás képviselő
Soós Zsoltné jegyző
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
Dr. Sződi Károly osztályvezető
Bukri Sándor ügyvezető
Dr. Czitronyi Máté közbeszerzési tanácsadó
Bajczárné Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető
Dr. Répás József
Mindenkit szeretettel köszöntök a mai rendkívüli képviselő-testületi ülés alkalmából.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 8 fő van jelen. Távol Balogh Zoltán
képviselő úr, aki nem jelezte, hogy nem lesz jelen. Jegyzőkönyv hitelesítők személyére
teszek javaslatot. Dr. Galambos Eszter képviselő asszonyt és Foki Vilmos képviselő urat
javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Dr. Répás József
Aki elfogadja Dr. Galambos Eszter képviselő asszony személyét, kérem, jelezze.
7 fő igen szavazat, 1 tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
242/2013. (VII.18.) határozat
Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hitelesítőnek elfogadja Dr. Galambos Eszter képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester
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Dr. Répás József
Aki elfogadja Foki Vilmos képviselő úr személyét, kérem, jelezze.
7 fő igen szavazat, 1 tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
243/2013. (VII.18.) határozat
Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja
Foki
Vilmos
képviselő
személyét.
hitelesítőnek
Határidő: azonnal
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Felelős: Dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Sok szeretettel köszöntöm Czitronyi Máté szakértő urat a mai rendkívüli testületi ülésünkön.
A meghívóban szereplő napirendi pontok vonatkozásában annyi kiegészítést tennék, hogy a
zárt ülésen belül lenne egy 10. napirendi pont az egyezségi ajánlat. Kérdés, észrevétel van-e a
napirendi pontokkal kapcsolatosan? Gerecz Attila jelezte, „Egyebek”-ben szeretne szólni. Aki
a nyílt ülésen tárgyalt napirendi pontokat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjék.
8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
244/2013. (VII.18) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés napirendi
pontjait az alábbiak szerint:

1. Az ivóvízpályázathoz kapcsolódóan döntéshozatal
1. a projektmenedzsment feladatok ellátására kiírt közbeszerzési
eljárásban,
2. a FIDIC mérnöki feladatokra kiírt közbeszerzési eljárásban.
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Czitronyi Máté hivatalos közbeszerzési tanácsadó
2. Döntéshozatal
a
szennyvízpályázathoz
kapcsolódóan
elkészítendő
vagyonértékelés, felújítási és pótlási tervhez kapcsolódó közbeszerzési
eljárásban
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Sződi Károly, a bírálóbizottság elnöke
3. Döntéshozatal önkormányzati intézmények legszükségesebb érintés, villám- és
tűzvédelmi felújításaira kiírt közbeszerzési eljárásban
Előadó:
dr. Répás József polgármester
dr. Sződi Károly, a bírálóbizottság elnöke
4. Kéményseprési díjak csökkentésével kapcsolatos rendelet-módosítás
dr. Répás József polgármester
Előadó:
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
5. A tengelyen történő szennyvízszállítás díjainak csökkentésével kapcsolatos
rendelet-módosítás
Előadó:
dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
6. Ügyvédi megbízási szerződés
Előadó:
dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
7. Döntéshozatal állami tulajdonú ingatlan átvételében
Előadó:
dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
8. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Dr. Répás József
A következő határozati javaslat a zárt ülés elrendeléséhez szükséges.
Dr. Galambos Eszter
Hivatkozni kell arra is, hogy miért kell elrendelni az zárt ülést.
Dr. Répás József
Az Önkormányzat gazdasági érdekének tekintettel az ide vonatkozó jogszabály szerint
rendelem el a zárt ülést. Aki a zárt ülésen tárgyalt napirendi pontokat elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
245/2013. (VII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat üzleti érdekeire
tekintettel zárt ülést rendel el a következő napirendi pontok tárgyalásánál:

1. Szóbeli tájékoztatás szabálytalansági eljárás megindításáról
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tóth Imre projektkoordinátor
2. Egyezségi ajánlat tárgyalása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
1. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérnénk az 1. napirendi pontra: az ivóvízpályázathoz kapcsolódó döntéshozatal. dr.
Czitronyi Máténak átadom a szót.
Dr. Czitronyi Máté
Tájékoztatni szeretném a Tisztelt Képviselő-testületet a legutóbbi találkozásunk óta
történtekről. Az ajánlattevőket mindkét előírás vonatkozásában tájékoztattuk a képviselőtestület előző ülésén hozott döntéséről. Meghívtuk őket a kiírt napon tartott tárgyalásunkra,
amin nem kívántak részt venni. Egyedül a Szekszárdi Víz és Csatornamű Kft. nem jelezte,
hogy nem jön el, továbbá az EUROUT Kft. eljött. Tárgyaláskor ajánlati észrevételeket nem
tettek, ajánlatukat továbbra is fenntartották, így az eredeti ajánlattétel érvényes. Ismertetném a
két ajánlattévő ajánlatát. FIDIC mérnök és műszaki ellenőr kiválasztás vonatkozásában az
EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. 17.100.000.-Ft + ÁFA ajánlati
árat adott illetve a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. 17.400.000.-Ft + ÁFA
ajánlatot adott. A bírálóbizottság meghozta a döntést előkészítő javaslatát, hogy a tisztelt
képviselő-testület az EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft-t hirdesse
ki az eljárás nyertesének. A projektmenedzsment szervezet kiválasztás vonatkozásában egyik
ajánlattevő sem jelent meg. A KaveczkiTerv Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
tájékoztatott minket arról, hogy ajánlatát az eredeti tartalommal fenntartja. A Szekszárdi Víz
és Csatornamű Kft. nem tájékoztatott minket semmiről, azonban a tárgyalási meghívóban
egyértelműen jeleztük, egy fordulóban kívánunk tárgyalni, az első forduló után lezárjuk. A
KaveczkiTerv Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság 20.690.000.-Ft + ÁFA ajánlati
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árat adott illetve a Szekszárdi Víz és Csatornamű Kft. 20.900.000.-Ft + ÁFA ajánlatott adott.
A bírálóbizottság meghozta a döntést előkészítő javaslatát, hogy a Tisztelt Képviselő-testület
a KaveczkiTerv Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőt hirdesse ki az
eljárás nyertesének.
Dr. Répás József
Köszöntjük a kiegészítést. Észrevétel, kérdés van-e? Ha nincs, először a
projektmenedzsmenttel kapcsolatos javaslatról döntenénk. Név szerinti szavazásra bocsájtom
az 1. határozati javaslatot.
Soós Zsoltné a név szerinti szavazás szabályai szerint felolvassa a képviselő-testület tagjainak
névsorát, a szólítottak leadják szavazatukat. A név szerinti szavazásról készült jelenléti ív a
jegyzőkönyv 2. számú melléklete.
8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
246/2013. (VII.18.) határozat
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
„Kiskunlacháza ivóvízminőség-javító projekt” című, KEOP-1.3.0/09-11-2012-0028 azonosító számú projekttel kapcsolatos projektmenedzsment tevékenységek teljes körű
ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban
1. a KaveczkiTerv Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1063 Budapest,
Bajnok u. 27. 1. em. 16.) ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be és alkalmas a
szerződés teljesítésére,
2. a Szekszárdi Víz és Csatornamű Kft. (7100 Szekszárd, Epreskert utca 9.) ajánlattevő
érvényes ajánlatot nyújtott be és alkalmas a szerződés teljesítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Kiskunlacháza

Dr. Répás József
Szintén név szerinti szavazásra bocsájtom a 2. határozati javaslatot.
Soós Zsoltné a név szerinti szavazás szabályai szerint felolvassa a képviselő-testület tagjainak
névsorát, a szólítottak leadják szavazatukat. A név szerinti szavazásról készült jelenléti ív a
jegyzőkönyv 3. számú melléklete.
8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
247/2013. (VII.18.) határozat
megállapítja, hogy a
„Kiskunlacháza ivóvízminőség-javító projekt” című, KEOP-1.3.0/09-11-2012-0028 azonosító számú projekttel kapcsolatos projektmenedzsment tevékenységek teljes körű
ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó érvényes ajánlatot a KaveczkiTerv Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
(1063 Budapest, Bajnok u. 27. 1. em. 16.) ajánlattevő nyújtotta be, ajánlati ára: 20.690.000,Ft + ÁFA, így ezen közbeszerzési eljárás nyertese a KaveczkiTerv Mérnöki Iroda Korlátolt
Felelősségű Társaság (1063 Budapest, Bajnok u. 27. 1. em. 16.).
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Kiskunlacháza

Nagyközség

Önkormányzatának

Képviselő-testülete
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Dr. Répás József
Rátérünk a FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok vonatkozásában is két határozati
javaslat van. Név szerinti szavazásra bocsájtom az 1. határozati javaslatot.
Soós Zsoltné a név szerinti szavazás szabályai szerint felolvassa a képviselő-testület tagjainak
névsorát, a szólítottak leadják szavazatukat. A név szerinti szavazásról készült jelenléti ív a
jegyzőkönyv 4. számú melléklete.
8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
248/2013. (VII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
„Kiskunlacháza ivóvízminőség-javító projekt” című, KEOP-1.3.0/09-11-2012-0028 azonosító számú projekttel kapcsolatos FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok teljes
körű ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban
1. az EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. (1143 Budapest, Zászlós
u. 18.) ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be és alkalmas a szerződés teljesítésére,
2. a KEVITER AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) ajánlattevő
érvényes ajánlatot nyújtott be és alkalmas a szerződés teljesítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Szintén név szerinti szavazásra bocsájtom a 2. határozati javaslatot.
Soós Zsoltné a név szerinti szavazás szabályai szerint felolvassa a képviselő-testület tagjainak
névsorát, a szólítottak leadják szavazatukat. A név szerinti szavazásról készült jelenléti ív a
jegyzőkönyv 5. számú melléklete.
8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
249/2013. (VII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
„Kiskunlacháza ivóvízminőség-javító projekt” című, KEOP-1.3.0/09-11-2012-0028 azonosító számú projekttel kapcsolatos FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok teljes
körű ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában az EUROUT
Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. (1143 Budapest, Zászlós u. 18.)
ajánlattevő nyújtotta be, ajánlati ára: 17.100.000,- Ft + ÁFA, így ezen közbeszerzési eljárás
nyertese az EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. (1143 Budapest,
Zászlós u. 18.).
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Szabó Attila
A zárt ülésben tárgyalandó egyik napirendi ponthoz, a szabálytalansági eljáráshoz
kapcsolódóan szeretnék kérdést intézni dr. Czitronyi Mátéhoz.
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Dr. Répás József
Azt javasolnám, hogy térjünk rá a zárt ülésen tárgyalt napirendi pontokra, hogy dr.Czitronyi
Máténak ne kelljen várnia.
19:30-tól zárt üléssel folytatódik a tanácskozás, melyről külön jegyzőkönyv készül. A zárt
ülésen hozott határozatok: 250/2013.(VII.18.) határozat, 251/2013.(VII.18.) határozat,
252/2013.(VII.18.) határozat.
A nyílt ülés 20:00 h-tól folytatódik.
2. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete)
Dr. Répás József
Újra rátérünk a nyílt ülésre, a 2. napirendi pont következik: döntéshozatal a
szennyvízpályázathoz kapcsolódóan elkészítendő vagyonértékelés, felújítási és pótlási tervhez
kapcsoló közbeszerzési eljárásban. Sződi urat kérdezem, ki kívánja-e egészíteni?
Dr. Sződi Károly
Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni.
Dr. Répás József
Négy határozati javaslat van, a bírálóbizottság átnézte. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs,
név szerinti szavazásra bocsájtom az 1. számú határozati javaslatot.
Soós Zsoltné a név szerinti szavazás szabályai szerint felolvassa a képviselő-testület tagjainak
névsorát, a szólítottak leadják szavazatukat. A név szerinti szavazásról készült jelenléti ív a
jegyzőkönyv 7. számú melléklete.
8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
253/2013. (VII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvízközművagyonértékelés és fejlesztési, pótlási terv elkészítése elkészítőjének kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következik a 2. határozati javaslat, szintén név szerinti szavazásra bocsájtom.
Soós Zsoltné a név szerinti szavazás szabályai szerint felolvassa a képviselő-testület tagjainak
névsorát, a szólítottak leadják szavazatukat. A név szerinti szavazásról készült jelenléti ív a
jegyzőkönyv 8. számú melléklete.
8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
254/2013. (VII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvízközművagyonértékelés és fejlesztési, pótlási terv elkészítése elkészítőjének kiválasztására irányuló
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közbeszerzési eljárás során az RVI Magyarország Tanácsadó Kft. 1119 Budapest, Fehérvári
út 179. szám alatti ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja, az alábbiak miatt:
-

ajánlatához nem csatolt olyan változásbejelentőt, mely alapján megállapítható lenne,
hogy rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges tevékenység cégbírósági
bejegyzésével, az ajánlattételi felhívás 23. pont f.) alpontjában meghatározottak
ellenére, ezért a benyújtott ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja
alapján,
- ajánlatához nem csatolt olyan igazolást, mely alapján megállapítható lenne, hogy
rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban,
legalább 2 db csatornahálózat és szennyvíztisztű telep vízközmű-vagyonértékelésének
készítésére vonatkozó referenciával, amelyből az egyik teljesítés legalább 500 m3/nap
kapacitású biológiai szennyvíztelepre és legalább 50 km szennyvízcsatorna hálózatra
kell, hogy vonatkozzon, az ajánlattételi felhívás 15. pont b.) alpont 02. a. pontja
alapján, ezért a benyújtott ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontja
alapján,
- ajánlatához nem csatolt az ajánlattételi felhívás 15. pont b) alpont 02 pont 1. pont b)
alpontjában meghatározottak ellenére olyan igazolást, mely alapján megállapítható
lenne, hogy rendelkezik legalább 1 fő olyan végzettségű szakembert, aki megfelel a
víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által
közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletben
meghatározott, a vagyonértékelést végrehajtó szakemberrel szemben támasztott,
minimális szakmai követelménynek, ezért a benyújtott ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.
§ (1) bekezdés d) pontja alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következik a 3. határozati javaslat, szintén név szerinti szavazásra bocsájtom.
Soós Zsoltné a név szerinti szavazás szabályai szerint felolvassa a képviselő-testület tagjainak
névsorát, a szólítottak leadják szavazatukat. A név szerinti szavazásról készült jelenléti ív a
jegyzőkönyv 9. számú melléklete.
8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
255/2013. (VII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvízközművagyonértékelés és fejlesztési, pótlási terv elkészítése elkészítőjének kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás során a BDL Környezetvédelmi, Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
1118 Budapest, Rétköz u. 5. sz. alatti ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja, az
alábbiak miatt:
-

-

ajánlatában nem tett egyértelműen értelmezhető nyilatkozatot az ajánlattételi felhívás
15. pont b) alpont 02 pont 1. pont a) alpontjában meghatározottak ellenére a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (2) bekezdésben
meghatározottakról, ezért a benyújtott ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés e)
pontja alapján,
ajánlatához nem csatolt olyan igazolást, mely alapján megállapítható lenne, hogy
rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban,
legalább 2 db csatornahálózat és szennyvíztisztű telep vízközmű-vagyonértékelésének
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készítésére vonatkozó referenciával, amelyből az egyik teljesítés legalább 500 m3/nap
kapacitású biológiai szennyvíztelepre és legalább 50 km szennyvízcsatorna hálózatra
kell, hogy vonatkozzon, az ajánlattételi felhívás 15. pont b.) alpont 02. a. pontja
alapján, ezért a benyújtott ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontja
alapján,
- ajánlatához nem csatolt az ajánlattételi felhívás 15. pont b) alpont 02 pont 1. pont b)
alpontjában meghatározottak ellenére olyan igazolást, mely alapján megállapítható
lenne, hogy rendelkezik legalább 1 fő olyan végzettségű szakembert, aki megfelel a
víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által
közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletben
meghatározott, a vagyonértékelést végrehajtó szakemberrel szemben támasztott,
minimális szakmai követelménynek, ezért a benyújtott ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.
§ (1) bekezdés d) pontja alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következik a 4. határozati javaslat, szintén név szerinti szavazásra bocsájtom.
Soós Zsoltné a név szerinti szavazás szabályai szerint felolvassa a képviselő-testület tagjainak
névsorát, a szólítottak leadják szavazatukat. A név szerinti szavazásról készült jelenléti ív a
jegyzőkönyv 10. számú melléklete.
8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
256/2013. (VII.18.) határozat
1. Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
szennyvízközmű-vagyonértékelés és fejlesztési, pótlási terv elkészítése elkészítőjének
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során a VTK Innosystem Víz-,
Természet- és Környezetvédelmi Kft. 1134 Budapest, Pattantyús u. 7. szám alatti és a
Perfektum Projekt Kft. 1036 Budapest, Perc u. 2. sz. alatti közös ajánlattevők ajánlatát
érvényesnek nyilvánítja. A közös ajánlattevőket az eljárás nyertesének nyilvánítja és
szerződést köt vele, mivel az ajánlat megfelel a jogszabályokban, az ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek, és figyelemmel a
bírálati szempontra, a legkedvezőbb az ajánlatkérő számára.
2. Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
szennyvízközmű-vagyonértékelés és fejlesztési, pótlási terv elkészítése elkészítőjének
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során második helyezettet nem hirdet.
3. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és dr. Czukor János hivatalos
közbeszerzési tanácsadót a szükséges dokumentumok megküldésére és közzétételére.
Határidő: 2013. július 31.
Felelős: dr. Répás József polgármester
3. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 3. napirendi pontra: döntéshozatal önkormányzati intézmények legszükségesebb
érintés, villám- és tűzvédelmi felújításaira kiírt közbeszerzési eljárásban.
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Dr. Sződi Károly
Szeretném kérni, hogy a két határozati javaslatról külön-külön döntsön a tisztelt képviselőtestület.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, név szerinti szavazásra bocsájtom az 1. határozati
javaslatot.
Soós Zsoltné a név szerinti szavazás szabályai szerint felolvassa a képviselő-testület tagjainak
névsorát, a szólítottak leadják szavazatukat. A név szerinti szavazásról készült jelenléti ív a
jegyzőkönyv 12. számú melléklete.
8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
257/2013. (VII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati
intézményekre vonatkozó villamos szabványossági felújítás vállalkozójának kiválasztása
érdekében, nemzeti értékhatárt elérő, ajánlattételi felhívás megküldésével induló, tárgyalásos
közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti.
Határidő: 2013. július 26.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következik a 2. határozati javaslat, név szerinti szavazásra bocsájtom.
Soós Zsoltné a név szerinti szavazás szabályai szerint felolvassa a képviselő-testület tagjainak
névsorát, a szólítottak leadják szavazatukat. A név szerinti szavazásról készült jelenléti ív a
jegyzőkönyv 13. számú melléklete.
8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
258/2013. (VII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati
intézményekre vonatkozó villamos szabványossági felújítás vállalkozójának kiválasztása
érdekében, nemzeti értékhatárt elérő, ajánlattételi felhívás megküldésével induló, tárgyalásos
közbeszerzési eljárás nyertesévé a P&SZ VILLSZER Bt. 2300 Ráckeve, Gábor Á.u.10. sz.
alatti ajánlattevőt hirdeti ki.
Határidő: 2013. július 26.
Felelős: dr. Répás József polgármester
4. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 4. napirendi pontra: kéményseprési díjak csökkentésével kapcsolatos rendeletmódosítás. A Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, átadom a szót Dr. Galambos Eszter elnök
asszonynak.
Dr. Galambos Eszter
A rezsicsökkentés miatti kötelező rendelet-módosítás, amit a Jogi és Ügyrendi Bizottság
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
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Dr. Répás József
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság is tárgyalta, Gerecz Attila elnök úr javaslata?
Gerecz Attila
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság is elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Aki elfogadja a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság javaslatát,
kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 15/2013.(VII.19.) önkormányzati
rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló, az 1/2013.(II.5.), a
30/2012.(XI.29.), a 25/2011.(XII.15.) a 15/2009.(VI.23.), a 25/2008.(12.16.) és a
23/2007.(12.12.) rendelettel módosított 13/2005.(12.05.) rendelet módosításáról
5. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk az 5. napirendi pontra: a tengelyen történő szennyvízszállítás díjainak
csökkentésével kapcsolatos rendelet-módosítás, ezt is tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság.
Dr. Galambos Eszter
A szippantási díjakat is a magasabb szintű jogszabályra való tekintettel meg kell
változtatnunk a rendelet-módosítás ezt tartalmazza. A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság is tárgyalta.
Gerecz Attila
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság is elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Aki elfogadja a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság javaslatát,
kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2013.(VII.19.) önkormányzati
rendelete a 8/2013.(III.18.), a 31/2012.(XI.29.), a 23/2011.(XII.15.) a 20/2010. (XII.16.), a
28/2009.(12.15.), a 18/2009. (VI. 23.) a 23/2008.(12.16.) a 20/2007.(12.12.), a
11/2007.(05.22.) és a 17/2006. (12.12) rendelettel módosított, a település folyékony
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a szennyvízelvezetésről szóló
4/1998.(06.26.) rendelet módosításáról
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6. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 6. napirendi pontra. Ügyvédi megbízási szerződés, mindkét bizottság tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, egy kis módosítás van benne, a megbízó és a
megbízott össze van keverve, de a módosítással elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság is tárgyalta.
Gerecz Attila
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság is elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Aki elfogadja a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság javaslatát,
kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
259/2013. (VII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Ügyvédi megbízási
szerződést köt dr. Papp Dávid József (1203 Budapest, Bíró Mihály u. 20. V/34.) egyéni
ügyvéddel, melynek aláírására felhatalmazza dr. Répás József polgármestert. Az Ügyvédi
megbízási szerződés jelen határozat mellékletét képezi.
A Képviselő-testület a megbízási díj fedezeteként a 2013. évi költségvetési rendelet kiadási
előirányzatainak átcsoportosítása során felszabaduló összeget jelöli meg, egyben felkéri a
Polgármesteri Hivatalt a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet ezirányú módosításának
előkészítésére.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Határidő: a szerződéskötésre 2013. július 19.
a rendeletmódosításra 2013. szeptember 30.
7. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 7. napirendi pontra. Döntéshozatal állami tulajdonú ingatlan átvételére, ezt is
tárgyalta mindkét Bizottság.
Dr. Galambos Eszter
Az ÉGSZÖV mögötti területről van szó, Dr. Sződi Károly úr részletes határozati javaslatot
készített, úgy tudom, hogy mindenféle kötelező elemet, ami az MNV tájékoztatóban szerepelt,
azt a hivatal munkatársai felülvizsgálták. A 0622/12 hrsz.-ú ingatlannak az ingyenes
tulajdonba adására lehetünk jogosultak. Erre való tekintettel a Jogi és Ügyrendi Bizottság
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Petőné Horváth Éva
Milyen költségei lehetnek nagyságrendben az Önkormányzatnak?
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Dr. Sződi Károly
Az értékbecslés, amit az MNV Zrt. csináltat meg, illetve az átírásnak a költsége is, mind az
igénylőt fogja terhelni.
Dr. Répás József
Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
260/2013. (VII.18.) határozat

1. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam
tulajdonában (és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében) lévő,
kiskunlacházi 0622/12 helyrajzi számon felvett, kivett ipartelep megnevezésű, 3000
m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba
adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott helyi adóval,
gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében
kívánja tulajdonba venni és az Önkormányzat többségi tulajdonában álló, vagy más
vállalkozás részére történő bérbeadás útján történő hasznosítás céljára kívánja
felhasználni.
3. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét
– megtérítését.
4. Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi vagy Natura
2000 védettség alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiskunlacházi 0622/12
hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során
az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 0622/12 hrsz.-ú ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal és esedékességkor
8. napirend
Dr. Répás József
A 8. napirendi pont, „Egyebek”. Gerecz Attila úr kért szót az „Egyebek”-ben.
Gerecz Attila
Hangsúlyozni szeretném, állampolgári bejelentés. Kaptam egy olyan információt, hogy az
első negyedéves állami hozzájárulás nem került lehívásra a mezőőrség tekintetében.
Dr. Répás József
Történt egy kis fennakadás a Hivatal munkájában, mert korábban ezeket az ügyeket olyan
kolléga intézte, aki átkerült a járási hivatalhoz. Ezen kívül a határidők tekintetében
jogszabályváltozás is történt. Méltányosságból kérelmet nyújtunk be az illetékes szervhez,
hogy pótoljuk a hiányosságot.
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Gerecz Attila
Akkor a 600.000.-Ft-ot nem vesztettük el?
Dr. Répás József
Bízunk benne, hogy nem.
Gerecz Attila
A mezőőri járulékok behajtásával, hogy állunk?
Dr. Répás József
Szeptember 30-ig kell befizetni.
Tóth Imre
Nem jeleztem, hogy szólni szeretnék az „Egyebek”-ben, de tájékoztatni szeretném a
Képviselő-testületet a beruházás jelenlegi állásáról. A munkálatok indulása augusztus elején
várható. A gondot az okozza, hogy még nincs talajmentesítési terv. Vákuumozni kellett a
nyomvonal miatt, ott ahol magas a víz, még nem kapták meg. Azokon a területeken fogják
kezdeni, - mert környezetvédelmi szempontból engedélyeztetni kell - ahol nincsen talajvíz és
nem olyan mélyen van a nyomvonal. Remélhetőleg augusztusban már komoly munkák
fognak folyni.
Dr. Répás József
Mindenkinek megköszönöm az aktív közreműködést, az ülést bezárom.
Az ülés vége: 20:10 h.

K.m.f.

Dr. Répás József
polgármester

Soós Zsoltné
jegyző

Dr. Galambos Eszter
képviselő

Foki Vilmos
képviselő
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