JEGYZŐKÖNYV
A Képviselő-testület 2013. szeptember 23-i üléséről.

Időpontja: 2013. szeptember 23. 17:10 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Jelen vannak:
Dr. Répás József polgármester
Dr. Fábián Miklós alpolgármester
Tóth Imre külsős alpolgármester
Gerecz Attila képviselő
Dr. Szabó Attila képviselő
Foki Vilmos képviselő
Dr. Vancsura Tamás képviselő
Dr. Galambos Eszter képviselő
Petőné Horváth Éva képviselő
Soós Zsoltné jegyző
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
Dr. Sződi Károly jogi és igazgatási csoportvezető
Huszty Sándorné TICS csoportvezető
Orosné Dávid Ildikó óvodavezető
Horákné Kaczur Tímea Gyejó vezető
Gyovai Margit „A Mi Újságunk” főszerkesztője
Bukri Sándor KUNÉPSZOLG Kft. ügyvezetője
Dr. Kun Lászlóné igazgató
Balogh László videó felvételt készítő
Németh Attila lakos
Bajczárné Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető
Dr. Répás József
Mindenkit szeretettel köszöntök a mai rendes képviselő-testületi ülés alkalmából.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 6 fő van jelen, a testületi ülés
határozatképes. Senki nem jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen, 3 fő hiányzik.
Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre teszek javaslatot, dr. Galambos Eszter képviselő asszonyt
és dr. Fábián Miklós alpolgármester urat javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek. Aki az alábbi
határozati javaslatot elfogadja, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja dr. Galambos Eszter képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
357/2013. (IX.23.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja dr. Galambos Eszter képviselő személyét.
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki az alábbi határozati javaslatot elfogadja, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja dr. Fábián Miklós képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
358/2013. (IX.23.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja dr. Fábián Miklós képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Tisztelt képviselő társaim, a meghívóban szereplő napirendi pontok esetében a következő
módosítás lenne. A 8. napirendi pont után következne az „Egyebek”, ahol a Pereg
Sportegyesület kérelme, és a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozatai kerülnének
megtárgyalásra. Így az ingatlanértékesítéssel kapcsolatos döntéshozatalok nem 9. napirend
lenne, hanem a 10. napirendi pont. A 11. napirendi pont pedig a Szociális Bizottsági döntés –
fellebbezés lenne. Tekintettel azonban arra, az új eljárási rend szerint a zárt ülések és a nyílt
ülések vonatkozásában új szabályok vannak, ezért az „Egyebek” a 9. napirendi pontig, nyílt
ülés keretében tárgyaljuk.
17:12 h-kor Foki Vilmos képviselő megérkezett.
Dr. Répás József
Zárt ülés keretében, amit én 10. és 11. napirendi pontként említettem az 1. és 2. napirendi
pontként fog szerepelni. Külön-külön kell számozni. Kérdés, észrevétel van-e?
Petőné Horváth Éva
Nekem az „Egyebek”-ben lenne egy-két dolog, amit szeretnék megtárgyalni.
Dr. Répás József
További kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki az általam felsorolt napirendi pontokat az
alábbi határozati javaslat szerint elfogadja, kérem, jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Korábbi képviselő-testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló
beszámoló
Előadó: dr. Répás József polgármester
2. Beszámolók
dr. Répás József polgármester
Előadók:
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Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Huszty Sándorné TICS vezető
Soós Zsoltné jegyző
3. A 2013. évi költségvetés módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
4. A 2013. évi költségvetés első féléves teljesítéséről beszámoló
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
5. Kormányengedélyhez kötött hitel igénylése iránti kérelem
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
6. Likvid hiteligénylés számlavezető pénzintézettől
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
7. Ráckeve polgármesterének kérelme a Ráckevei Járásbíróság és a Ráckevei Ügyészség
fennmaradása érdekében
Előadó:
dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
8. Tököl polgármesterének kérelme a címerhasználatra vonatkozóan
Előadó:
dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
9. Egyebek
10. Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos döntéshozatalok
a. Döntés az értékesítendő ingatlanokról
b. Vételi ajánlat elbírálása
dr. Répás József polgármester
Előadó:
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
11. Szociális fellebbezés elbírálása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Petőné Horváth Éva ESZB elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
359/2013. (IX.23.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Korábbi képviselő-testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló
beszámoló
Előadó: dr. Répás József polgármester
2. Beszámolók
Előadók:
dr. Répás József polgármester
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Huszty Sándorné TICS vezető
Soós Zsoltné jegyző
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3. A 2013. évi költségvetés módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
4. A 2013. évi költségvetés első féléves teljesítéséről beszámoló
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
5. Kormányengedélyhez kötött hitel igénylése iránti kérelem
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
6. Likvid hiteligénylés számlavezető pénzintézettől
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
7. Ráckeve polgármesterének kérelme a Ráckevei Járásbíróság és a Ráckevei Ügyészség
fennmaradása érdekében
dr. Répás József polgármester
Előadó:
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
8. Tököl polgármesterének kérelme a címerhasználatra vonatkozóan
Előadó:
dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
9. Egyebek
10. Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos döntéshozatalok
c. Döntés az értékesítendő ingatlanokról
d. Vételi ajánlat elbírálása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
11. Szociális fellebbezés elbírálása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Petőné Horváth Éva ESZB elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
17:13h Tóth Imre megérkezett.
1. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk az 1. napirendi pontra. Korábbi képviselő-testületi üléseken hozott határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló. Kérdés, észrevétel van-e?
17:14h Dr. Sződi Károly kiment a teremből.
Dr. Vancsura Tamás
Az OTP-vel való kapcsolatfelvételünk, illetve az esetleges kölcsön felvétel folyamatban volt a
beszámolóban. Ez végleg kiesett vagy van még esélyünk, hogy hosszúlejáratúvá alakítsuk a
hitelünket?
Dr. Répás József
Az OTP irányában egy likvid hitel felvételéről most fogunk majd dönteni. Mindaddig, amíg
az Önkormányzattal szemben végrehajtási eljárás volt folyamatban, az OTP elzárkózott
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mindennemű hitelkonstrukció létrejöttétől. Most azonban, hogy teljes mértékben
felszabadultunk, így reális esély van éven belüli likvid hitel felvételére. Ha a mai napon a
Képviselő-testület elfogadja ezt a kérelmet, benyújtjuk és elindítjuk ezt a folyamatot. Kérdés,
észrevétel van-e? Ha nincs, aki a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző testületi
üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
6 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
360/2013. (IX.23.) határozat

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző
testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
2. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 2. napirendi pontra, a beszámolókra. A polgármesteri beszámoló helyben
kiosztású anyag. Azért nincs részletes beszámolóm, mert június óta szinte hetente
találkoztunk. Rendszeresen voltak rendkívüli képviselő-testületi ülések, minden egyes,
lényeges kérdés azokon a testületi üléseken megtárgyalásra kerültek. Elég szűk témakör körül
mozgott ezeknek az üléseknek a tényleges menete. Aki ezeken az üléseken részt vett, teljes
körű tájékoztatást kapott ezen ügyek menetéről. Kérdés, észrevétel? Annyit szeretnék ezzel
kapcsolatban elmondani, hogy a mai nappal megkaptuk Kalapács Imre bírósági végrehajtótól
írásban a végrehajtást kérőkkel kapcsolatos ügy teljes körű dokumentált lezárásáról szóló
értesítést. Most már papíron is tudjuk igazolni, hogy a végrehajtási eljárás befejeződött
Önkormányzatunkkal szemben. A Szent Imre úti iskola tanulói részére korábban is
biztosítottuk a buszközlekedést. Iskolabuszunkkal szállítottuk őket a sportcsarnokba,
testedzésük elvégzése érdekében. Az igazgató asszony részéről érkezett egy kérés: az
Önkormányzat továbbra is tudja-e, biztosítani, hogy heti három alkalommal a gyerekek a
sportcsarnokba eljuthassanak? Mivel ez az akadálymentesítési pályázatunkhoz is kapcsolódik,
természetesen ezt továbbra is biztosítani fogjuk.
Dr. Galambos Eszter
Ehhez kapcsolódóan lenne egy kérésem. Megindult a tanév, az iskolák tulajdonjoga továbbra
is az önkormányzaté, valamint jelentős mennyiségű, havi szinten mintegy 6.500.000.- Ft
hozzájárulást fizetünk a működtetéshez. Erre tekintettel a három iskolaigazgatótól
kérhetnénk-e egy írásos beszámolót a tanévkezdésről a következő képviselő-testületi ülésre?
Dr. Répás József
Rendben, tolmácsoljuk, és ezeket a beszámolókat elkérjük.
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Dr. Vancsura Tamás
Hivatalos formában Veresegyház Képviselő-testületének megköszöntük-e a közreműködést és
hozzáállást, hogy kölcsön adták ezt az összeget? Az Önkormányzatunk képviselőinek, akik
ebben részt vettek és dolgoztak, a Hivatal részéről, azoknak is megköszönjük munkájukat a
testület nevében.
Dr. Répás József
Természetesen ezt én már Veresegyház Polgármesterének megköszöntem és egyúttal
meghívtam a Képviselő-testület tagjaival együtt, hogy a két Képviselő-testület ebből az
apropóból tudjon találkozni, és személyesen is kifejezzük Veresegyház Önkormányzatának
segítő együttműködését. Reményeink szerint októberben össze fogjuk hozni ezt a találkozót.
A mai nap folyamán 13,9 millió forintot visszautaltunk Veresegyháznak, annyi pénzre nem
volt szükségünk az általuk folyósított kölcsönből. A fennmaradó 136 millió forint, amit kell
majd a tervezés szerint törlesztenünk.
Dr. Fábián Miklós
Javasolnám, hogy egy példaértékű emléklappal
Önkormányzatának ezt a nagylelkű segítségét.

köszönjük

meg

Veresegyház

Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel? Ha nincs, érkezett egy javaslat, hogy Veresegyháza Önkormányzatának a
kölcsönszerződés megkötése érdekében kifejtett segítő, támogató szándékát egy oklevél
formájában testületünk köszönje meg és juttassa el Veresegyháznak. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki
Veresegyház Város Önkormányzatának a Kiskunlacháza részére nyújtott segítő támogatásért.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
5 fő igen szavazattal, 2 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
361/2013. (IX.23.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki
Veresegyház Város Önkormányzatának a Kiskunlacháza részére nyújtott segítő támogatásért.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Répás
József polgármester beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
6 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
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362/2013. (IX.23.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Répás
József polgármester beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Sződi Károly visszajött a terembe.
Dr. Répás József
Rátérünk a pénzügyi osztályvezető asszony beszámolójára. Kérdés, észrevétel van-e? A
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Gerecz Attila
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Aki a pénzügyi osztályvezető asszony beszámolóját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pénzes
Andrásné pénzügyi osztályvezető beszámolóját a 2013. június hónap gazdálkodásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
5 fő igen szavazattal, 2 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
363/2013. (IX.23.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pénzes
Andrásné pénzügyi osztályvezető beszámolóját a 2013. június hónap gazdálkodásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
Dr. Répás József
Rátérünk dr. Sződi Károly igazgatási osztályvezető beszámolójára.
Dr. Sződi Károly
Egy dologgal szeretném kiegészíteni. Ma délután jött meg faxon a Közreműködő Szervezettől
az ivóvízpályázatunkkal kapcsolatban, hogy a közbeszerzési kiírásnak a minőségellenőrzési
tanúsítvány szerint két kisebb módosítással elfogadták.
Petőné Horváth Éva
Az érintés- és tűzvédelemmel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy ma kellett
egyeztetni a ráckevei vállalkozóval?
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Dr. Sződi Károly
Abban állapodtunk meg, hogy október elején aláírjuk a szerződést és három hónapos
teljesítéssel, 2014. január elejére meg tudja csinálni a munkát, mi is tudunk fizetni. Nekünk ez
kiemelten fontos.
Dr. Galambos Eszter
A Szögi-féle perrel kapcsolatosan kérdezem, október 22-én már várható döntés az elkésettség
kérdésében vagy le fogja vezetni a komplett bizonyítási eljárást a bíróság a per érdemére?
Dr. Sződi Károly
Csak azt tudom mondani, amit Arató ügyvéd úr mondott, ő már ítéletet vár az elkésettség
ügyében.
Gerecz Attila
Itt meg van említve, hogy lakossági panasz a lomtalanítással kapcsolatban. Válasz még
mindig nem érkezett, a lakosság viszont várja a választ.
Dr. Sződi Károly
Még azóta sem.
Gerecz Attila
A honlapra tegyünk fel valamit, hogy léptünk ez ügyben, nincs elfelejtve.
Petőné Horváth Éva
Szemétszállítási kérdésben rengeteg megkeresés van, hogy a lakatlan ingatlanokra
gyakorlatilag ugyanannyi díjat terhelnek rá negyedévenként, mint egy rendszeresen
szemétszállítással érintett ingatlanért. Ezt nagyon méltánytalannak találja a lakosság. Nem
lehet ezzel kapcsolatban valamit lépni?
Bukri Sándor
A Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Társulásnak a szerződésében van benne, hogy
szednek díjat, hogy nem szednek, milyen jellegű a díj, milyen nagyságú, és kik tartoznak a
fizetési kötelezettség alá. Nem sokat tudok erről mondani, szerintem is méltánytalan.
Dr. Répás József
A hulladékgazdálkodásról szóló törvény szabályozza ennek a pontos tételét, egyébként a
díjtételek vonatkozásában az Energiahivatal, aki jogosult dönteni és nem önkormányzati
hatáskör. Ez teljesen független az önkormányzatoktól, de majd jelezzük a KDV felé, hogy
milyen lakossági észrevételek érkeztek a lakatlan ingatlanok vonatkozásában, valami
méltányos összeg kerüljön megállapításra. Kérdés, észrevétel? Ha nincs, aki dr. Sződi Károly
beszámolóját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Sződi
Károly igazgatási és jogi osztályvezető beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
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7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
364/2013. (IX.23.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Sződi
Károly igazgatási és jogi osztályvezető beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
Dr. Répás József
Rátérünk Huszty Sándorné beszámolójára.
Petőné Horváth Éva
Két kérdésem lenne: az egyik, hogy a peregi orvosi rendelőben elszállítottátok a
vashulladékot, és az ebből befolyó összeget arra szerettük volna használni, hogy majd
kiegészítve laminált padlót rakunk le dr. Vass Lucia rendelőjébe. Ez fűkaszára és
benzinvásárlásra lett felhasználva. A másik: nyár elején kértük, hogy az óvodában a
vaságyakat mérjük fel és történjék meg a hulladéktelepre történő elszállítás, selejtezés után.
Úgy gondolom, ez még most sem történt meg.
Huszty Sándorné
A peregi orvosi rendelővel kapcsolatban 10.465.-Ft-ot kaptunk, nagy szükség volt rá, hogy ezt
az összeget másra fordítsuk, az Önkormányzat számlájával szembeni inkasszó miatt. Az
óvodában az ágyak még nem lettek elszállítva, van már egy átfogó darabszám, ennek a
leselejtezését fogjuk intézni, ami a KUNÉPSZOLG Kft-vel folyamatban van. A TICS
csoportban négy férfi van, és a nyári szabadságok is közbeszóltak, ezért át fog ez a dolog
csúszni az őszi időszakra.
Petőné Horváth Éva
A szülők azt mondták, hogy ők is szívesen segítenek.
Gerecz Attila
A takarítói létszámból egy fő felmondott, indoklásban az szerepel, hogy a kilátástalan
helyzetre hivatkozva kért felmondást.
Huszty Sándorné
Attól félt, hogy nem lesz munkahelye és csábították is.
Gerecz Attila
Ezek szerint közrejátszott az inkasszónk is.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a TICS csoportvezető asszony beszámolóját
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Sándorné, a Település- és Intézményfenntartó Csoport vezetőjének beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

Huszty
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Soós Zsoltné jegyző
7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
365/2013. (IX.23.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Huszty
Sándorné, a Település- és Intézményfenntartó Csoport vezetőjének beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
Dr. Répás József
Rátérünk Jegyző asszony beszámolójára.
Soós Zsoltné
Nem a beszámolóhoz kapcsolódik, csak egy tájékoztatás: jövő héten hétfőn 18 órakor
Társulási Tanácsi ülés lesz a Gyejó és az Óvodai Társulás vonatkozásában Áporkán, emailban fogjuk kiküldeni az anyagot.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e Jegyző asszony beszámolójához?
Dr. Galambos Eszter
A 6. pontban olvasom, hogy a szavazókörök száma és azok területe kiosztásra került.
Szeretném megkérdezni van-e változás a korábbiakhoz képest, akár a számban, akár a
szavazókörök területét illetően?
Soós Zsoltné
Nincs. Ugyanúgy hét szavazókör fog működni, ugyanazokban az épületekben. Az egyes
szavazókör, ami a Polgármesteri Hivatal 9. szobájában működik, az lett egy kicsit kisebb,
mert az útmutatóban az szerepelt, hogy mivel az a település szintű lakóhellyel rendelkezők
számára nyilvántartott szavazókör, az legyen egy kicsit kisebb létszámú és néhány utcát
áttettünk a kettesbe, ami a másik épületben van. Egyébként nem változott semmi. Négy
szavazókörünk van oktatási intézményben, iskolákban. Előtte a tankerület igazgató
asszonnyal egyeztettünk és megkaptuk a hozzájárulást, hogy azon a vasárnapon használhatjuk
az épületeket. A járási kirendeltség épületét is tudjuk használni, azt is egyeztettem.
Dr. Galambos Eszter
Még egy kérdésem lenne: a jegyzői értekezleten Dömsöd jegyzője tartott egy rövid
tájékoztatót a szemétszállítással kapcsolatos problémákról. Tudomásom szerint addig
fokozódott a helyzet, hogy a KDV Társuláson belül a szolgáltatókkal ez év végére
felmondásra került a szerződés. Ezzel kapcsolatban, hogy képzelik január 1-től ennek a
feladatnak a megoldását?
Soós Zsoltné
Közbeszerzési eljárást kell majd kiírni az új szolgáltatóra. Január végéig van a szerződés, a
Társulásnak októberig mindenképen dönteni kell a kiírásról, hogy január végére legkésőbb
legyen új szolgáltató.
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Foki Vilmos
Szeretnék egy-két kérdést feltenni. Nem kérek azonnali választ, mellékelni fogom a
jegyzőkönyvhöz írásban.
Foki Vilmos felolvassa a levelében leírt kérdéseit, a levél a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.
Soós Zsoltné
Jó lesz írásban a válasz?
Foki Vilmos
Igen.
Dr. Répás József
Másnak kérdés, észrevétel Jegyző asszony felé? Ha nincs, aki a jegyzői beszámolót elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné
jegyző beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
366/2013. (IX.23.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné
jegyző beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
3. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 3. napirendi pontra, a 2013. évi költségvetés módosítására. Tárgyalta a Pénzügyi
és Fejlesztési Bizottság. Elnök úr parancsoljon.
Gerecz Attila
Feltettük kérdéseinket, választ kaptunk a pénzügyi vezető asszonytól, ennek tükrében
elfogadásra ajánljuk.
Dr. Répás József
Természetesen a könyvvizsgáló asszony észrevételei is mellékelve vannak. Kérdés, észrevétel
van-e?
Petőné Horváth Éva
Ennek a költségvetés módosításnak nincs olyan időpontja, hogy mikor kell elfogadni? Ez az
első féléves költségvetés módosítása, most szeptember 23-a van, és azt lehet látni, hogy az
intézmények június hónapban hogyan gazdálkodtak. Két hónapjuk van arra, hogy ezt a júniusi
állapotot megváltoztassák. Nem a mi hibánk-e, hogy ezek nem kerültek előbb módosításra?
Én ezt nagyon későinek tartom.
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Pénzes Andrásné
Ez két határidő, két külön téma. Előirányzat módosítás: azt mondja a törvény, hogy egy évben
legalább négyszer kell, negyedévente, de az első negyedévben nem lehet megtartani, így az
első félévet zártuk és a félévben történt gazdasági eseményekhez kapcsolódik ez az
előirányzat módosítás. A féléves beszámolót szeptember 15-ig kell a Polgármester úrnak a
Képviselő-testület elé tájékoztatóul benyújtania. Mi most egy hetet késtünk ezzel.
Gerecz Attila
A megelőző években mindig pontosan tudtuk tartani a féléves költségvetés elfogadását.
Sajnos itt volt egy olyan időszak, 2-3 hónap, ami érthető okokból csúszott. A Hivatal
vezetésének nem azzal kellett foglalkoznia, ami a dolga lett volna, hanem ennek a szörnyű
helyzetnek a megoldásával. Sajnos másra mentek el az energiák.
Tóth Imre
Én már javasoltam a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági ülésen, hogy ilyen többet ne
fordulhasson elő, hogy nagyon elúszik valamelyik intézmény. Havonta nézzük meg, hogy áll,
és ha 10 % eltérés van, jelezze, hogy időben a bizottság elé kerüljön és be tudjon avatkozni.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a 2013. évi költségvetés módosítását elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
5 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás, 1 fő ellenszavazat mellett elfogadásra került.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013 (III.18.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi
4. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 4. napirendi pontra, 2013. évi költségvetés első féléves teljesítéséről szóló
beszámolóra. Ezt is tárgyalta a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság.
Gerecz Attila
Megtárgyaltuk művelődési háztól önkormányzatig, elfogadásra ajánljuk.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel?
Dr. Galambos Eszter
A művelődési házzal kapcsolatosan lenne kérdésem. Nem csak dologi oldalon látom a
túlteljesítést, hanem a személyi juttatások oldalán is túlteljesítés jelentkezik. Hogy lehetséges
ez?
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Pénzes Andrásné
Költségvetés készítésekor „fűnyíró elven” azt mondtuk, hogy ennyi az intézmény
költségvetése. Összeállítottunk egy olyan költségvetést, ami a múlt évi teljesítésből indult ki.
A költségvetését alacsonyabb összegben fogadtuk el, mint amennyivel tudna gazdálkodni,
mondván, többletbevételt dolgoz ki, vagy pedig megtakarításokat fog tudni elérni ebben az
évben. A túlteljesítés másik oka, hogy tovább számláztuk az intézményfenntartó központnak a
rezsijét, ami a kiadás oldalon még megjelenik, és a bevétel oldalon is. Ez a két ok, hogy az
Intézmény ilyen magas fél éves teljesítést mutat.
Dr. Répás József
Másnak kérdése? Ha nincs, aki az előterjesztésben lévő határozati javaslat szerint a
beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
5 fő igen szavazattal, 2 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
367/2013. (IX.23.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013.
évi költségvetés végrehajtásáról szóló első félévi tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
5. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk az 5. napirendi pontra, a kormányengedélyhez kötött hitel igénylése iránti
kérelemre. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Gerecz Attila
Tárgyaltuk, elfogadásra ajánljuk.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel?
Soós Zsoltné
A Pénzügyi Bizottsági ülésen elmondtam, hogy benyújtjuk a hitel iránti kérelmet, mert
vállaltuk a kölcsönszerződésben, de ha a jogszabályi feltételeket megnézzük, ezt a hitelt
valószínűleg nem fogjuk megkapni, mert nem vagyunk rá jogosultak, hiszen működési célra
ilyen hosszú lejáratú hitelt nem tudunk felvenni. A kölcsönszerződésben vállalt
kötelezettségnek így tudunk eleget tenni, ha a kérelmet benyújtjuk.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot, kérem, jelezze.
5 fő igen szavazattal, 2 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
368/2013. (IX.23.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, kérelemmel
fordul az államháztartásért felelős miniszterhez, hogy éven túl lejáró hitel felvételét
engedélyezze.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a miniszternél az engedély ügyében
személyesen eljárjon, a szükséges nyilatkozatokat megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
6. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 6. napirendi pontra: likvidhitel igénylés számlavezető pénzintézettől.
Gerecz Attila
Köszönöm. Tárgyaltuk, elfogadásra ajánljuk, mindamellett felmerült, hogy a 2. pontban leírt
biztosítékok azok tulajdonképpen mik?
Soós Zsoltné
Ezeket a határozati javaslatokat természetesen egyeztettük a pénzintézettel. Két oktatási
intézmény, ami korábban is volt már folyószámlahitelhez megterhelve, illetve további 18
ingatlan, az úthitel felvétele során ezekre már jelzálog került.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Név szerinti szavazásra bocsájtom az előterjesztés szerinti
határozati javaslatot. Jegyző asszonynak átadom a szót.
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.
5 fő igen szavazattal, 2 fő tartózkodás mellett (Foki Vilmos és Petőné Horváth Éva),
ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
369/2013. (IX.23.) határozat
1.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től
történő likvid hitel felvételéről dönt.
A hitel futamideje szerződéskötéstől 2013. december 31-ig tart, rendelkezésre tartott összege
50.000.000.-Ft.
2.
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket, a normatív hozzájárulásokat és egyéb
támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a
mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat. További fedezetként felajánlja a 2010.
július 27-én aláírt, ÖB 84OO 2010 0503/1 számú keretbiztosítéki jelzálogszerződés alapján
Kiskunlacháza 2356 hrsz.-ú és 911/6 hrsz.-ú ingatlanokat, továbbá a 2009. július 9-én aláírt
ÖB 84002009 0515/1. számú keretbiztosítéki jelzálogszerződésben megjelölt 18 db ingatlant.
3.
Adós kötelezettséget vállal jelen összegű likvid hitelre kölcsönszerződés és
engedményezési szerződés megkötésére.
4.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt
a kért hitelt és járulékait a futamidő évében – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat
megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat
módosításai során figyelembe veszi.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan
az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést
és az engedményezési szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Határidő: 2013. szeptember 23.
Felelős: dr Répás József polgármester

5.

7. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 7. napirendi pontra, Ráckeve polgármesterének kérelme a Ráckevei Járásbíróság
és a Ráckevei Ügyészség fennmaradása érdekében. A Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
A JÜB elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel?
Gerecz Attila
Felmerült lakossági megkeresések során, hogy állítólagosan a rendőrkapitányságot is veszély
fenyegeti.
Dr. Répás József
Nem hallottunk róla. Ha nincs több kérdés, aki az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot elfogadja, kérem, jelezze.
7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
370/2013. (IX.23.) határozat
1.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, és a település
lakossága tiltakozik az 1431/2013. (VII.10.) számú kormányhatározatban foglaltak ellen,
mely szerint a Ráckevei Járásbíróság, és a Ráckevei Ügyészség székhelye
Szigetszentmiklósra kerülne. E döntés a ráckevei járásban lévő valamennyi települést
hátrányosan érinti. A határozat végrehajtása munkahelyek, szolgáltatások megszűnését,
önkormányzati bevételek csökkenését, a turizmusra építkező jelenlegi székhely város és
környéke ellehetetlenülését eredményezi, a járás lakosainak ügyintézése a távolság miatt
nehézkessé, költségessé, időigényessé válik.
2.
A Képviselő-testület – a ráckevei járás önkormányzataival közösen – kéri
Magyarország Kormányát, hogy változtassa meg tervét, és - a két járás lakosságának arányát
alapul véve – Ráckevén is működtessen járásbíróságot és járási ügyészséget.
3.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérést tartalmazó
határozatot továbbítsa a Kormányhoz.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
8. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 8. napirendi pontra, Tököl polgármesterének kérelme a címerhasználatra
vonatkozóan. Szintén tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság.
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Dr. Galambos Eszter
A JÜB elfogadásra ajánlja.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja,
kérem, jelezze.
7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
371/2013. (IX.23.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Tököl Város által pályázati forrásból felállítandó címerfalra Kiskunlacháza hivatalos címere
felkerüljön.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
17:50 h-kor Dr. Szabó Attila megérkezett.
9. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk az „Egyebek”-re, a Pereg Sportegyesület kérelméről lenne szó. Tudjátok, hogy a
peregi focipályát használják és szeretnének a TAO keretében benyújtani egy pályázatot.
Ehhez kellene egy nyilatkozat, önkormányzati határozat, amelyet most felolvasok.
Dr. Répás József felolvassa a határozati javaslatot:
„Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatását adja a
Kiskunlacházi II. Kerületi Sportkör (2340 Kiskunlacháza, Munkácsy u. 27.) a TAO 20122013-2014. évi látvány-sportágak támogatási rendszeréhez benyújtandó, 10 millió forintot
meg nem haladó utánpótlás-nevelési feladatokra és ingatlan-felújítási és fejlesztési célokra
kiírt pályázatához azzal, hogy a szükséges önrészt a sportkörnek kell biztosítania”
Petőné Horváth Éva
Beszéltem Varga Zoltán tanár úrral. Azt mondta, nekik az lenne a fontos, benne legyen az,
hogy legalább 10 évre használatba vételre megkapják ezt a pályát, mert egyébként nem
indulhatnak a pályázaton. Tartós, vagy határozatlan idejű, vagy 10 éves időtartam kerüljön
bele a szerződésbe.
Soós Zsoltné
Én is beszéltem Varga Zoltánnal. Ma 4 órakor kaptam ezt a határozati javaslatot, bele is írták
ők abba, hogy biztosítsa a Képviselő-testület a használatba adást, de ez pénzügyi bizottsági
hatáskör, nem képviselő-testületi.
Dr. Galambos Eszter
Nem határozatlan időre van ez odaadva?
Soós Zsoltné
Nem. 2012. évben már állítólag lejárt. Ma derült ki.
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Foki Vilmos
Visszamenőleg is kérnek támogatást. Amit beadtak, ahhoz is kérnek, mert ez már a harmadik
szakasz, amire pályáznak.
Dr. Répás József
Annyit tudunk, a Képviselő-testület, hoz egy olyan eljárási javaslatot, hogy a Pénzügyi
Bizottság legalább 10 évre vizsgálja meg a kérelmet, és ha lehetőség van arra, 10 évre
biztosítsa az Egyesület számára a használatot. Aki az általam felolvasott határozati javaslatot
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
372/2013.(IX.23.) határozat

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatását adja a
Kiskunlacházi II. Kerületi Sportkör (2340 Kiskunlacháza, Munkácsy u. 27.) a TAO 20122013-2014. évi látvány-sportágak támogatási rendszeréhez benyújtandó, 10 millió forintot
meg nem haladó utánpótlás-nevelési feladatokra és ingatlan-felújítási és fejlesztési célokra
kiírt pályázatához azzal, hogy a szükséges önrészt a sportkörnek kell biztosítania.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki azt, hogy javasoljuk, a Pénzügyi Bizottságnak, mint hatáskörrel rendelkező szervének,
hogy a Pereg Sportegyesület kérelmét, melyben a terület tovább használatát kívánják kérni,
azt támogassa és biztosítsa egy 10 éves futamidőszakra történő használatba adását, kérem,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Pénzügyi és fejlesztési
Bizottságnak, mint hatáskörrel rendelkező szervének, az Önkormányzat és a Kiskunlacházi II.

Kerületi Sportkör közötti használatba adási szerződés határidejét módosítsa határozatlan
időre, vagy 2023-ig meghosszabbítsa meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
373/2013.(IX.23.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Pénzügyi és fejlesztési
Bizottságnak, mint hatáskörrel rendelkező szervének, az Önkormányzat és a Kiskunlacházi II.

Kerületi Sportkör közötti használatba adási szerződés határidejét módosítsa határozatlan
időre, vagy 2023-ig meghosszabbítsa meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Rátérünk a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozati javaslataira.
(A javaslatokat tartalmazó tervezet a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.)
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Soós Zsoltné
Csütörtökön volt pénzügyi és fejlesztési bizottsági ülés, a jegyzőkönyv még nem készült el.
Az első napirendi pontok, a költségvetési beszámoló, likvidhitel, stb. szerepeltek önálló
napirendi pontként, ami nem önálló napirend, csak a bizottsági ülés keretén belül, bizottsági
jegyzőkönyvben szoktuk tárgyalni, de sürgősek lennének, azokból készítettünk kivonatokat.
Gerecz Attila
Az 1. határozati javaslat a PÜF tárgyalta a Vörösmarty úti iskola mennyezetének javítása, ami
nem tűr halasztást.
Dr. Répás József
Megrendeltük.
Dr. Sződi Károly
Holnap kezdik a munkát.
Dr. Répás József
Aki támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
374/2013.(IX.23.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vörösmarty
úti iskola mennyezetének javítását azonnal megrendeli a 2013. évi költségvetés intézményi
karbantartásai terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Rátérünk a 2. határozati javaslatra.
Gerecz Attila
A 0636/23 és a 0636/27 hrsz-ú ingatlanok összevonására vonatkozó változási vázrajz
elkészítése. Tóth Imre úr elmondta, miért van erre szükség a szennyvízberuházással
kapcsolatosan.
Dr. Répás József
Aki támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
375/2013.(IX.23.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy összevonja az
önkormányzati tulajdonban lévő 0636/23 és 0636/27 hrsz-ú ingatlanokat és megrendeli az
összevonásra vonatkozó változási vázrajz elkészítését.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Dr. Répás József
Rátérünk a 3. határozati javaslatra.
Gerecz Attila
Övezeti besorolást egységesen GIP-2-re módosítunk. Ugyanez a szennyvízberuházással
kapcsolatos, ugyanarra a helyrajzi számra vonatkozik.
Dr. Galambos Eszter
Más tulajdonosokat ugye nem érint, csak minket?
Tóth Imre
Mind a kettő önkormányzati tulajdon.
Dr. Répás József
Aki támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
376/2013.(IX.23.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenleg
érvényben lévő 86/2005. (04.14.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervben
és a 3/2005. (04.15.) számú rendelettel elfogadott Kiskunlacháza Nagyközség Helyi Építész
Szabályzatáról szóló rendelet folyamatban lévő módosítása során a 0636/23 és 0636/27 hrsz-ú
ingatlanok összevonásával keletkező ingatlan övezeti besorolását egységesen GIP-2-re
módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Rátérünk a 4. határozati javaslatra.
Gerecz Attila
A víztisztító berendezés engedélyeztetési eljárásához szükséges közútkezelői hozzájárulást
kértek két ingatlan vonatkozásában, ehhez kérjük a testület jóváhagyását.
Dr. Répás József
Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
377/2013.(IX.23.) határozat

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a konténerizált víztisztító
berendezés engedélyeztetési eljárásához szükséges közútkezelői hozzájárulást megadja a 777,
3168 és a 3119/1hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Dr. Répás József
Rátérünk az 5. határozati javaslatra.
Gerecz Attila
Völgyi dűlő torony optikai ellátásához szükséges kivitelezési munkálatokat az Invitel Zrt-nek
kérjük elfogadásra, 150.000.-Ft+ÁFA kártalanítási összegért.
Dr. Répás József
Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
378/2013.(X.23.) határozat

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Völgyi dűlőben lévő
Állomási Torony optikai ellátásának kivitelezési munkálataihoz tulajdonosi hozzájárulást ad
az Invitelt Távközlési Zrt. részére a 0318/25 és a 0318/3 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában,
mely hozzájárulást 150.000.-Ft+ÁFA, azaz Százötvenezer forint +ÁFA összegű kártalanítási
összeg megfizetéséhez köti.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Rátérünk a 6. határozati javaslatra.
Gerecz Attila
Óvoda utca vonatkozásában ELMŰ-ÉMÁSZ Szolgáltató részére közútkezelői hozzájárulást
kértek, szintén 150.000.-Ft+ÁFA kártalanításért.
Dr. Répás József
Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
379/2013.(IX.23.) határozat

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati
Szolgáltató Kft. részére az Óvoda u. 11. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátásához
szükséges tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást a Kiskunlacháza 2325 hrsz, Óvoda utca
vonatkozásában megadja azzal, hogy a hozzájárulást 150.000.-Ft+ÁFA, azaz Százötvenezer
forint +ÁFA összegű kártalanítási összeg megfizetéséhez köti.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Rátérünk a 7. határozati javaslatra.
Gerecz Attila
Ugyanaz az ELMŰ-ÉMÁSZ részére, Tátra u. 2. vonatkozásában, 150.000.-Ft+ÁFA
kártalanításért.
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Dr. Répás József
Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
380/2013.(IX.23.) határozat

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati
Szolgáltató Kft. részére a Tátra u. 2. szám alatti ingatlan ingatlan villamosenergia-ellátásához
szükséges tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást a Kiskunlacháza 1157, Tárára utca
vonatkozásában megadja azzal, hogy a hozzájárulást 150.000.-Ft+ÁFA, azaz Százötvenezer
forint +ÁFA összegű kártalanítási összeg megfizetéséhez köti.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Rátérünk a 8. határozati javaslatra.
Gerecz Attila
A MAGÁZ Kft. kért, a Pipacs u. 2. (3782 hrsz.) ügyében, leágazó vezeték elhelyezésére
illetve üzemeltetésére. Mivel ezt megelőzően is 100.000.-Ft+ÁFÁ-t határozott meg a
Pénzügyi Bizottság, kártalanításként.
Dr. Répás József
Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
381/2013.(IX.23.) határozat

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a MAGÁZ Kft-vel
kötendő, a Kiskunlacháza, Pipacs u. 2. (3782 hrsz.) ingatlan ellátására szolgáló, leágazó
vezeték elhelyezésére és üzemeltetésére vonatkozó megállapodás tervezetét azzal a
módosítással, hogy a megállapodás 3. pontban a „kártalanítást nem fizet” szövegrészt
100.000.-Ft+ÁFA, azaz Százezer forint + ÁFA” szövegrészre kéri kicserélni.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Rátérünk a 9. határozati javaslatra.
Gerecz Attila
Ez a II. ütemű aszfaltozásával kapcsolatos építési engedélyeket kellett volna
meghosszabbítani, mivel ennek reális esélye nincs és költségvonzata van, így nem javasoljuk,
hogy ez benyújtásra kerüljön.
Dr. Répás József
Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
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382/2013.(IX.23.) határozat

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, ahogy
vonja vissza a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyeletéhez benyújtott, a
KA/981/11/2010.-KA/981/17/2010.,
a
KA/981/19/2010.KA/981/21/2010.,
a
KA/981/23/2010.- KA/981/37/2010. és a KA/981/39/2010.- KA/981/42/2010. számú építési
engedélyek meghosszabbítására vonatkozó kérelmet.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Petőné Horváth Éva kért szót.
Petőné Horváth Éva
Minden évben indulni szoktunk a Bursa Hungarica pályázaton, ennek most van a benyújtási
határideje. Szeretném, ha ebben az évben is csatlakoznánk ehhez. Kötelezettséget nem jelent,
később az anyagi helyzetünket tekintve tudunk dönteni arról, hogy milyen mértékben tudjuk
ezt finanszírozni.
Dr. Vancsura Tamás
Ez éves szinten az Önkormányzat büdzséjét mennyivel terheli?
Pénzes Andrásné
848.000.-Ft-ot utaltunk a mostani félévre, szerintem 1.500.000.-Ft körül a két félévre. A
tanévhez igazodik.
Dr. Répás József
Aki támogatja a javaslatot, miszerint csatlakozunk a Bursa Hungarica pályázathoz, kérem,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozta aláírására.
Határidő: 2013. október 11.
Felelős: dr. Répás József polgármester
7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
383/2013.(IX.23.) határozat

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozta aláírására.
Határidő: 2013. október 11.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Petőné Horváth Éva
Megkeresés érkezett a Bizottságunkhoz, és próbáltunk ötleteket gyűjteni. Vannak olyanok,
akik már nagyon régóta a községben dolgoznak és olyan személytől érkezett a megkeresés,
akinek a fia nem tud teljes értékű munkát vállalni. Régen volt a szociális foglalkoztató, ma
már nincs ilyen. Itt most nem határozatot szeretnék, inkább azt, hogy ha van valakinek olyan
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ismeretsége, vagy olyan ötlete, vagy ismer olyan településen valakit, aki ezzel foglalkozik,
nagyon megköszönnénk és utána járnánk, ha tud ilyet valaki.
Dr. Répás József
Ha tud ilyet valaki, kérem, jelezze.
Petőné Horváth Éva
Az OEP ellenőrizni fogja a védőnőknek a béremelését, ami tavaly novembertől 25.000.-Ft
körzetenként. Megemelték az OEP finanszírozást. Ennek az volt az eredeti célja, hogy a
védőnőkhöz eljusson ez a pénz, de az önkormányzatok 98 %-ánál nem történt meg. A
256/2013. Kormányrendeletnek az lesz a célja, hogy ez a pénzösszeg a védőnőkhöz jusson el.
Így július 1-től visszamenőleg ezt módosítani kell. Ez nem „adható”, hanem a törvény előírja.
A védőnők részéről egy kérés: kijárnak területre, a költségtérítésüket nem kapták meg az
inkasszó miatt. Ezt ők is értették, miért van, de ha esetleg újra megkaphatnák, örülnének neki.
Köszönöm szépen ennyit szerettem volna.
Dr. Répás József
Befejezzük az „Egyebek”-et, rátérünk a további két napirendi pontra, először az
ingatlanértékesítéssel kapcsolatos döntéshozatalok, ezek a. és b. része lenne. Ezt zárt ülés
keretében tárgyalnánk. Aki támogatja, hogy zárt ülés keretében tárgyaljuk ezt a napirendi
pontot, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat üzleti
érdekeire tekintettel zárt ülést rendel el a következő napirendi pont tárgyalásánál:
1. Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos döntéshozatalok
a. Döntés az értékesítendő ingatlanokról
b. Vételi ajánlat elbírálása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
6 fő igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 2 fő ellenszavazat mellett elfogadásra került.
384/2013.(IX.23.) határozat

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat üzleti
érdekeire tekintettel zárt ülést rendel el a következő napirendi pont tárgyalásánál:
2. Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos döntéshozatalok
c. Döntés az értékesítendő ingatlanokról
d. Vételi ajánlat elbírálása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A második szociális ügyben fellebbezés, ez a jogszabályi előírások miatt zárt ülés keretében
lesz tárgyalva.
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Az ülés vége: 18:10 h.
A nyílt ülés zárt üléssel folytatódik a szünet után, melyről külön jegyzőkönyv készül.

K.m.f.

Dr. Répás József
polgármester

Soós Zsoltné
jegyző

Dr. Galambos Eszter
képviselő

Dr. Fábián Miklós
alpolgármester
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