JEGYZŐKÖNYV
A Képviselő-testület 2013. október 28-i üléséről.
Időpontja: 2013. október 28. 19:20 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak:
Dr. Répás József polgármester
Dr. Fábián Miklós alpolgármester
Tóth Imre alpolgármester
Petőné Horváth Éva képviselő
Dr. Szabó Attila képviselő
Balogh Zoltán képviselő
Dr. Vancsura Tamás képviselő
Soós Zsoltné jegyző
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
Dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Bukri Sándor Kunépszolg Kft. ügyvezetője
Bajczárné Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető
Dr. Répás József
Mindenkit szeretettel köszöntök a mai rendkívüli Képviselő-testületi ülés alkalmából.
Megállapítom, hogy a testület tagjai közül 7 fő van jelen, a testületi ülés határozatképes. dr
Galambos Eszter jelezte, hogy elfoglaltsága van, Foki Vilmos nem jelezte, hogy nem tud részt
venni az ülésen. A napirendi pontok a következők lennének. Az 1. napirend a 2014. évi
költségvetési koncepció tárgyalása. A 2. napirend az üzletrész értékesítés kiírásáról szóló
döntéshozatal. A 3. napirend Előirányzat-módosítás védőnői illetményezés miatt. A 4.
napirend, a víziközmű vagyon tulajdonjogának rendezése. Az 5. napirend a kölcsönszerződés
elfogadása, és „Egyebek”-ben a PROVITAL Zrt. részéről érkezett kérés, hogy míg a
projektünk folyamatban van, a beadási határidőt 10 nappal meg kellene hosszabbítani, ez egy
helyben kiosztásos anyag. Ezek lennének a napirendi pontok. Jegyzőkönyv hitelesítő
személyekre teszek javaslatot. dr. Szabó Attilát és Petőné Horváth Évát javaslom
jegyzőkönyv hitelesítőnek. Aki elfogadja dr. Szabó Attila képviselő személyét, jegyzőkönyv
hitelesítőnek, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülés
jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja dr. Szabó Attila képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
403/2013.(X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülés
jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja dr. Szabó Attila képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Dr. Répás József
Aki az alábbi határozati javaslatot elfogadja, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv a nyílt ülés
hitelesítőjének elfogadja Petőné Horváth Éva képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
404/2013. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv a nyílt ülés
hitelesítőjének elfogadja Petőné Horváth Éva képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki a napirendi pontokat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. 2014. évi költségvetési koncepció tárgyalása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, PÜF elnöke
2. Vertikál Zrt. ajánlata a KUNÉPSZOLG Kft-ből történő részesedés vásárlására
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, PÜF elnöke
dr. Galambos Eszter, JÜB elnöke
3. Előirányzat-módosítás védőnői illetményemelés miatt
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, PÜF elnöke
4. Víziközmű vagyon tulajdonjogának rendezése
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, PÜF elnöke
5. Kölcsönszerződés elfogadása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, PÜF elnöke
dr. Galambos Eszter, JÜB elnöke
6. Ivóvízpályázat ajánlattételi határidejének meghosszabbítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
7. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
405/2013. (X.28.) határozat

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. 2014. évi költségvetési koncepció tárgyalása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, PÜF elnöke
2. Vertikál Zrt. ajánlata a KUNÉPSZOLG Kft-ből történő részesedés vásárlására
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, PÜF elnöke
dr. Galambos Eszter, JÜB elnöke
3. Előirányzat-módosítás védőnői illetményemelés miatt
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, PÜF elnöke
4. Víziközmű vagyon tulajdonjogának rendezése
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, PÜF elnöke
5. Kölcsönszerződés elfogadása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, PÜF elnöke
dr. Galambos Eszter, JÜB elnöke
6. Ivóvízpályázat ajánlattételi határidejének meghosszabbítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
7. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
1. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk az 1. napirendi pontra a 2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalása. A
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság véleményezte. Erről annyit kell tudni, hogy a legfontosabb
irányokat, elveket határozza meg, melyet a 2014. évi költségvetés készítésekor figyelembe
kívánunk venni. Jelentős mértékben még ez módosulni fog amiatt, hogy a tényleges
költségvetési számokat december közepén fogjuk megtudni, hiszen addigra a Parlament is
elfogadja a 2014. évi költségvetést. Ha ez elfogadásra kerül, akkor fogjuk megtudni, hogy
milyen finanszírozással számolhatunk. Azt is olvastam, hogy az uniós fejlesztéseknél az önerő
alapnak a növelését, illetve a saját erőforrás biztosítását szintén tervezi a Kormány.
Számunkra ez pozitív, hiszen szeretnénk a szennyvízpályázatnál még több pénzt belefektetni.
Meglátjuk december közepén, amikor a Parlament dönt a költségvetési törvényről. Az tény,
hogy a 2014. év vonatkozásában említettük: a művelődési központ, mint kulturális terület, és
az egészségügy vonatkozásában is elkezdődtek vizsgálatok. A két szakbizottság meg fogja
majd kapni azokat az előkészítő anyagokat, amelyeket ez ügyben össze szeretnénk állítani.
Ezután kerül a pénzügyi bizottság elé, hogy forintban, milyen módon fognak tudni jelentkezni
a változások. November közepére szeretném, ha elkészülnének azok az anyagok, amelyek
már a döntéseket megalapozhatnák, illetve a döntések szempontjából fontosak lehetnek.
Ennyit a koncepcióval kapcsolatban. Kérdés, észrevétel van-e?
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Petőné Horváth Éva
Az Egészségügyi és Szociális Bizottsági ülésén értesültem arról, hogy a Polgármester úr
munkacsoportokat hozott létre különböző ügyek kivizsgálására. Kicsit sérelmezem azt, hogy
ha vannak szakbizottságaink, amit a Képviselő-testület hozott létre, akkor ezek szerint
kimondtuk, hogy rosszul működnek, mind az oktatási, mind az egészségügyi bizottságok.
Külön munkacsoport kellett ahhoz, hogy ezeket az ügyeket végig intézze. Nekem a labor
ügyében elég sok munkám volt, kimutatást csináltam az összes egészségügyi szolgáltatásról.
Arról, hogy ilyen munkacsoport létezik, még értesítést sem kaptam, de úgy tudom, hogy a
másik képviselő társam sem tudott egyetlen munkacsoportról sem. Ha létezik egy testület,
létezik egy hivatalos működési forma, akkor méltánytalannak tartom ezt az elintézési módot.
Ha van egy SZMSZ-ünk, akkor az mindannyiunkra vonatkozik.
Dr. Répás József
Sem az SZMSZ, sem az önkormányzati törvény nem tiltja azt, hogy munkacsoportokat illetve
előkészítő munkacsoportokat a polgármester létrehozzon. A csoportok létrehozásának az volt
a célja, hogy egy adott speciális területet megvizsgálva, gyors és hatékony döntés-előkészítés
történjen, hogy ne a bizottságoknak kelljen. Nem arról van szó, hogy az egészségügyi
bizottság rosszul végezné a munkáját, minden tiszteletem a bizottságoké, jól és eredményesen
végzik azt a munkát, ami az SZMSZ-ben meg van határozva. Ezek a területek speciális
felkészültséget, szakértelmet igényelnek, különösen az egészségügy. Az egészségügyi
munkacsoport tagjai dr. Szabó Attila, dr. Vancsura Tamás és dr. Vancsura Tamásné, akik
leginkább képben vannak. Azért is ők, mert olyan mélységében ismerik ezt az ügyet, és olyan
mélységében látják ennek a területnek a problémáit és megoldási lehetőségeit, amit sem én,
sem más laikus nem tudná látni. Az ő előkészítő munkájuk pontosan a bizottságok munkáját
fogja segíteni, hogy egy megalapozott és jó döntést fogalmazzanak meg a Képviselő-testület
irányába. Ezért kérem, hogy ezt a bizottság elnöke ne támadásnak vegye. Az, hogy a labor
ügyében te már kutakodtál, előrementél és vizsgálódtál az még jobb, hiszen nem fognak
neked újat mondani, hanem könnyebben tudod a bizottságon képviselni azt az álláspontot,
ami jó és hatékony szolgálat az egészségügy vonatkozásában.
Petőné Horváth Éva
Ha van egy szakbizottságunk, miért kell a bizottság elnökének tudta nélkül egy ilyen
munkacsoportot létrehozni? Sportszerű lett volna, ha van egy szakbizottságunk és létrehozunk
egy ilyen munkacsoportot, akkor legalább az elnöknek meg lehetett volna említeni. Kicsit
kirekesztve érzem magam.
Dr. Répás József
Engedtessék meg, hogy amíg én irányítom és vezetem ezt az Önkormányzatot, és én ülök
ebben a székben, akkor ennyi mozgásterem hadd legyen. Másnak a koncepcióhoz van-e
kérdése, észrevétele?
Gerecz Attila
A koncepcióban, amit tárgyaltunk, megjelenik az önként vállalt feladatok között a mezőőri
szolgálat működtetése. Jelezni szeretném, hogy a mezőőri szolgálat létszám-gazdálkodási
gondokkal küzd. Fel kell venni velük a kapcsolatot, mert jelezte a vezetőjük, hogy 3 fővel
nem tudják ellátni a feladataikat. A másik, a 4. pont c) bekezdés, a Petőfi Sándor Művelődési
Központ és Könyvtár. Azt a mondatot akár ki is lehetne venni, hogy „önálló gazdálkodási
egységként”, mert a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülésén kifejtette az intézményvezető
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asszony, hogy ezekkel a feltételekkel nem vállalná. Itt arra kellene elindulni, hogy hogyan
lehetne akár szakfeladat bevonásával, az itt elhangzottak alapján.
Dr. Répás József
Azt kértük a vezető asszonytól, hogy készítsen A és B verziót, hogy ha teljes létszámmal
működik, hogyan tudja a bevételt növelni illetve hogyan tudja a feladatát ellátni. Az oktatási
és a pénzügyi bizottság is megkapja ezt az anyagot.
Dr. Vancsura Tamás
Az útfelújítás is benne van a mostani 2014. évi koncepcióban. Mennyire reális és milyen
összeg áll rendelkezésre. Ez egy pályázati lehetőség lesz, jól tudom? Hogyan tudjuk ezt
összeegyeztetni?
Dr. Répás József
Ha sikerült volna megállapodni a végrehajtást kérőkkel egészen más, stabil pénzügyi
gazdálkodást tudhatnánk magunk mögött. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a pénzügyi
stabilitás legfontosabb feltétele, hogy a repülőtér értékesítés sikeres lesz-e vagy sem, ez fogja
meghatározni. Nem tudom, hogy az állami támogatások, hogy alakulnak 2014. évben,
mindenképpen azt kell, hogy a stabilitásunk visszaálljon és működjön. Ha ez összejön, akkor
majd lehetővé válik, más pályázati források összevonása. Addig csak ténylegesen a meglévő
feladatok ellátására van elegendő pénzünk. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, szavazásra
bocsájtom a 2014. évi költségvetési koncepciót azokkal a kiegészítésekkel, amelyek
elhangzottak a pénzügyi bizottság részéről. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) a részletes tervező munka alapjául elfogadja az önkormányzat 2014. évi költségvetés
koncepciójáról szóló előterjesztést.
2) A 2014. évi költségvetés tervezésénél kiemelt célkitűzések a következők:
• a helyi intézményhálózat fenntartása és működőképességének megőrzése, a kötelező
feladatok előtérbe helyezésével;
• a bevételek és kiadások egyensúlyban tartása, a finanszírozó képesség megőrzése,
• a vállalt kötelezettségek teljesítése.
3)
A 2014. évi költségvetés tervezésénél kiemelt feladatok a következők:
a) az előterjesztésben bemutatott törvényi kötelezettségeknek megfelelő működési
kiadások tervezése,
b) a nem kötelező feladatok finanszírozásának felülvizsgálata,
c) az önkormányzati tulajdonú épületek és építmények ütemezett állagmegóvása,
különös tekintettel az oktatási és szociális intézményekre (karbantartás, energia
megtakarítást eredményező beruházások),
d) a bevételi források bővítésének lehetősége, beszedésük hatékonyságának növelése.
4)
A 2014. évi költségvetés készítéséhez az alábbi intézkedési tervet fogadja el:
a) A Pénzügyi Osztály határozza meg az intézmények 2014. évi működését biztosító
költségvetési keret összeget. A számításnál vegye figyelembe az intézmények eltérő,
sajátos gazdálkodását, az állam által biztosított normatív támogatások nagyságát, az
önkormányzat saját forrás lehetőségeit.
Határidő: 2014. január 20.
Felelős: Soós Zsoltné jegyző
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b) A Hivatal készítse el a kötelezően és nem kötelezően ellátandó feladatok listáját.
Mutassa ki feladatonként, hogy a feladatellátás milyen mértékben igényel
önkormányzati saját pénzeszközt.
Határidő: 2014. január 20.
Felelős: Soós Zsoltné jegyző
c) Készítse el a hivatal
a Petőfi Sándor Művelődési Központ és Könyvtár intézmény esetében
• a meglévő feladatok további fenntartásához hogyan biztosítható
többletforrás,
• gazdaságosabban működtethető-e az intézmény gazdasági társaság
formájában,
• többlet forrás hiányában szükséges létszám leépítéshez milyen összegű
járulékos költségbiztosítására volna szükség a költségvetésben,
• az önkormányzatnál szakfeladatként történő feladat megvalósítás
esetében az intézmény megszüntetésének milyen következményeivel kell
számolni,
• önállóan működő és gazdálkodó intézményként, vagy a Hivatalhoz
tartozó szakfeladatként a feladat mennyiben oldható meg
hatékonyabban, mint a jelenlegi formában.
a Központi Konyha intézmény esetében
• a költségtakarékosabb működés érdekében a korszerű eszköz
beszerzésnek lehetőségeit (pályázatok, lízingek)
• mely kiadási tételek esetében érhető el megtakarítás.
a laboratórium vérvételi hellyé alakításának feltételi rendszerét,
az központi ügyelet biztosítása érdekében
• megvalósítható-e más civil szerveződés formájában,
• az önkormányzatnál szakfeladatként való működése esetén érhető-e el
megtakarítás.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Soós Zsoltné jegyző
d) A nem kötelezően ellátandó feladatok esetében vizsgálja meg a Hivatal
• a mezőőri szolgálat további fenntartásának lehetőségét, a
fenntartás esetében tudja-e finanszírozni a négy fő mezőőr
foglalkoztatását az önkormányzat,
• szükséges-e és tudja-e biztosítani a rendőrőrs rezsi költségeit az
önkormányzat,
• a Mi újságunk kiadvány megjelentetése havonta biztosítható-e,
támogatásokból fenntartható-e,
• a mozi, teleház, büfé üzemeltetése biztosított-e, milyen bevételi
források állnak rendelkezésre,
• a tiszteletdíjakról szóló rendelet módosításának lehetőségét.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Soós Zsoltné jegyző
e) A Műszaki Csoport mérje fel az élet-és balesetveszély elkerülése érdekében elvégzendő
felújításokat intézményenként, és határozza meg a feladat ellátáshoz szükséges kiadási
összeget. Készítsen összefoglaló kimutatást az önkormányzati ingatlanok jelenlegi
állagáról, a felmérésben értékelje állapotukat az elfogadható mértékhez képest.
Határidő: 2014. január 20.
Felelős: Soós Zsoltné jegyző
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f) Az Igazgatási és Jogi Osztály mutassa ki az önkormányzat által ellátandó szociális
feladatokhoz szükséges kiadások összegét. A 2014. évre vonatkozó változásokat
röviden ismertesse.
Határidő: 2014. január 20.
Felelős: Soós Zsoltné jegyző
5)
Képviselő-testület az önkormányzati intézmények álláshelyeinek számát vizsgálja felül a
Hivatal - intézményenként, szakfeladat bontásban a feladatellátásához szükséges
létszám - kimutatása alapján, és határozza meg a feladat ellátásához szükséges
minimális létszámot.
Határidő: 2014. január 20.
Felelős: Soós Zsoltné jegyző
6)
A Képviselő-testület felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció alapján
folyamatában segítsék az önkormányzat költségvetésének tervezését.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
406/2013.(X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
3) a részletes tervező munka alapjául elfogadja az önkormányzat 2014. évi költségvetés
koncepciójáról szóló előterjesztést.
4) A 2014. évi költségvetés tervezésénél kiemelt célkitűzések a következők:
• a helyi intézményhálózat fenntartása és működőképességének megőrzése, a kötelező
feladatok előtérbe helyezésével;
• a bevételek és kiadások egyensúlyban tartása, a finanszírozó képesség megőrzése,
• a vállalt kötelezettségek teljesítése.
3)
A 2014. évi költségvetés tervezésénél kiemelt feladatok a következők:
e) az előterjesztésben bemutatott törvényi kötelezettségeknek megfelelő működési
kiadások tervezése,
f) a nem kötelező feladatok finanszírozásának felülvizsgálata,
g) az önkormányzati tulajdonú épületek és építmények ütemezett állagmegóvása,
különös tekintettel az oktatási és szociális intézményekre (karbantartás, energia
megtakarítást eredményező beruházások),
h) a bevételi források bővítésének lehetősége, beszedésük hatékonyságának növelése.
4)
A 2014. évi költségvetés készítéséhez az alábbi intézkedési tervet fogadja el:
a) A Pénzügyi Osztály határozza meg az intézmények 2014. évi működését biztosító
költségvetési keret összeget. A számításnál vegye figyelembe az intézmények eltérő,
sajátos gazdálkodását, az állam által biztosított normatív támogatások nagyságát, az
önkormányzat saját forrás lehetőségeit.
Határidő: 2014. január 20.
Felelős: Soós Zsoltné jegyző
b) A Hivatal készítse el a kötelezően és nem kötelezően ellátandó feladatok listáját.
Mutassa ki feladatonként, hogy a feladatellátás milyen mértékben igényel
önkormányzati saját pénzeszközt.
Határidő: 2014. január 20.
Felelős: Soós Zsoltné jegyző
c) Készítse el a hivatal
a Petőfi Sándor Művelődési Központ és Könyvtár intézmény esetében
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• a meglévő feladatok további fenntartásához hogyan biztosítható
többletforrás,
• gazdaságosabban működtethető-e az intézmény gazdasági társaság
formájában,
• többlet forrás hiányában szükséges létszám leépítéshez milyen összegű
járulékos költségbiztosítására volna szükség a költségvetésben,
• az önkormányzatnál szakfeladatként történő feladat megvalósítás
esetében az intézmény megszüntetésének milyen következményeivel
kell számolni,
• önállóan működő és gazdálkodó intézményként, vagy a Hivatalhoz
tartozó szakfeladatként a feladat mennyiben oldható meg
hatékonyabban, mint a jelenlegi formában.
a Központi Konyha intézmény esetében
• a költségtakarékosabb működés érdekében a korszerű eszköz
beszerzésnek lehetőségeit (pályázatok, lízingek)
• mely kiadási tételek esetében érhető el megtakarítás.
a laboratórium vérvételi hellyé alakításának feltételi rendszerét,
az központi ügyelet biztosítása érdekében
• megvalósítható-e más civil szerveződés formájában,
• az önkormányzatnál szakfeladatként való működése esetén érhető-e el
megtakarítás.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Soós Zsoltné jegyző
g) A nem kötelezően ellátandó feladatok esetében vizsgálja meg a Hivatal
• a mezőőri szolgálat további fenntartásának lehetőségét, a fenntartás
esetében tudja-e finanszírozni a négy fő mezőőr foglalkoztatását az
önkormányzat,
• szükséges-e és tudja-e biztosítani a rendőrőrs rezsi költségeit az
önkormányzat,
• a Mi újságunk kiadvány megjelentetése havonta biztosítható-e,
támogatásokból fenntartható-e,
• a mozi, teleház, büfé üzemeltetése biztosított-e, milyen bevételi
források állnak rendelkezésre,
• a tiszteletdíjakról szóló rendelet módosításának lehetőségét.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Soós Zsoltné jegyző
h) A Műszaki Csoport mérje fel az élet-és balesetveszély elkerülése érdekében
elvégzendő felújításokat intézményenként, és határozza meg a feladat ellátáshoz
szükséges kiadási összeget. Készítsen összefoglaló kimutatást az önkormányzati
ingatlanok jelenlegi állagáról, a felmérésben értékelje állapotukat az elfogadható
mértékhez képest.
Határidő: 2014. január 20.
Felelős: Soós Zsoltné jegyző
i) Az Igazgatási és Jogi Osztály mutassa ki az önkormányzat által ellátandó szociális
feladatokhoz szükséges kiadások összegét. A 2014. évre vonatkozó változásokat
röviden ismertesse.
Határidő: 2014. január 20.
Felelős: Soós Zsoltné jegyző
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5)

Képviselő-testület az önkormányzati intézmények álláshelyeinek számát vizsgálja felül
a Hivatal - intézményenként, szakfeladat bontásban a feladatellátásához szükséges
létszám - kimutatása alapján, és határozza meg a feladat ellátásához szükséges
minimális létszámot.
Határidő: 2014. január 20.
Felelős: Soós Zsoltné jegyző
6)
A Képviselő-testület felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció alapján
folyamatában segítsék az önkormányzat költségvetésének tervezését.
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 Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság is tárgyalta. Egy pontja volt, ami kérdéses, ahol ténylegesen ilyen módon a
megfelelő összeget jelöljünk meg értékesítésre. Helyszíni kiosztású anyag, pontosítottuk a
benne lévő összegeket és 10.000.000.-Ft értékben értékesítenénk ezt a 26 %-ot. Név szerinti
szavazás szükséges, hiszen vagyonértékesítésről van szó. A holnapi naptól számított 8 napon
keresztül lesz kifüggesztve, 8 napon keresztül lehet ajánlatokat beadni a hivatalba, ezután a
bizottságok megtárgyalják, és a Képviselő-testület határoz.
Soós Zsoltné
A helyben kiosztásos előterjesztéshez néhány kiegészítést szeretnék tenni. A Jogi és Ügyrendi
Bizottság ülésén elhangzott az is, hogy ha a településüzemeltetés illetve a szippantás kikerül a
Kunépszolg Kft. feladatköréből, akkor ezek megoldása továbbra is folyamatos kell legyen, és
ennek megoldására tegyünk előkészületeket. Az előterjesztésben szerepel, hogy a
településüzemeltetési feladatokat a TICS keretében közfoglalkoztatottakkal tudjuk megoldani.
A közfoglalkoztatottaknak a munkaügyi központból való kikérése és az orvosi vizsgálatok
elindultak és november 1-től lesz 39 fő. Ha esetleg valaki kiesik, akkor tudunk helyette
alkalmas személyt találni. A szippantási szerződéssel kapcsolatosan az előterjesztés mellé
megállapodás-tervezet lett csatolva, amelyet a DPMV Zrt-vel egyeztettünk. Ez a
megállapodás-tervezet jelenleg csak 2 hónapra szól, mert ez is egy olyan szolgáltatás, amit
meg kell rendelni, és bizonyos értékhatár felett beszerzési eljárásban meg kell hirdetni.
November és december hónapra a DPMV Zrt. el fogja vállalni, csak azt a különbözetet
fizetjük a szolgáltatónak, ahogy a Kunépszolg Kft-nek is, amit a kedvezményes szippantási
szerződésesek helyett fizet az Önkormányzat, támogatásképpen. Azért kell ez a két hónap,
hogy az átállás zökkenőmentes legyen. Felmerült még a pénzügyi bizottsági ülésen, az
üzletrész értékesítésével kapcsolatosan az, hogy vajon így ebben a formában kiírható-e..
Korábban egyeztettem arról a jogászunkkal, hogy a társaságnak az alapszabálya úgy szól:
„üzletrészt szabadon lehet átruházni olyan személyekre, akik a társaság tagjai”. Ha ez olyan
gazdasági társaság lenne, amiben nincs önkormányzati tag, akkor gyakorlatilag egymás között
teljesen szabadon adhatnák-vehetnék az üzletrészeket. Itt nekünk csak azért kell meghirdetni,
mert a mi szabályunk, a vagyonrendeletünk köt minket, mivel önkormányzati vagyonról van
szó, ezért kell meghirdetni.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, szavazásra bocsájtom a három határozati javaslatot. Az I.
és II. határozati javaslatban annyi a változás, hogy nem azonnali hatállyal, hanem 2013.
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október 31-i hatállyal szüntetjük meg a szerződéseket. Aki elfogadja ezzel a változtatással az
I. határozati javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
KUNÉPSZOLG Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft kérelmét, és a Képviselő-testület
560/2012.(XII.17.) számú határozata alapján megkötött, a tengelyen történő
szennyvízszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződést közös megegyezéssel,
2013. október 31-i hatállyal megszünteti.
Határidő: azonnal.
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
407/2013.(X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
KUNÉPSZOLG Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft kérelmét, és a Képviselő-testület
560/2012.(XII.17.) számú határozata alapján megkötött, a tengelyen történő
szennyvízszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződést közös megegyezéssel,
2013. október 31-i hatállyal megszünteti.
Határidő: azonnal.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki a II. határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
KUNÉPSZOLG Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft kérelmét, és a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság 138/201.(12.17.) számú határozata alapján megkötött, a
településüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó szerződést közös megegyezéssel, 2013.
október 31-i hatállyal megszünteti.
Határidő: azonnal.
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
408/2013.(X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
KUNÉPSZOLG Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft kérelmét, és a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság 138/201.(12.17.) számú határozata alapján megkötött, a
településüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó szerződést közös megegyezéssel, 2013.
október 31-i hatállyal megszünteti.
Határidő: azonnal.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Az előterjesztésben szereplő III. határozati javaslat lenne név szerinti szavazással, vagyont
érintő kérdés. Jegyző asszonynak átadom a szót.
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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.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás (Petőné Horváth Éva) mellett, ellenszavazat
nélkül elfogadásra került.
409/2013.(X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13.470.000.-Ft, azaz
tizenhárommillió-négyszázhetvenezer forint törzstőkével rendelkező KUNÉPSZOLG
Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-ben 6.870.000.-Ft, azaz hatmilliónyolcszázhetvenezer forint névértékű üzletrésszel bíró Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzata nevében tulajdonosi jogokat gyakorlóként úgy dönt, hogy a Kiskunlacháza
Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 6.870.000.-Ft, azaz hatmilliónyolcszázhetvenezer forint névértékű üzletrészből 3.500.000.-Ft, hárommillió-ötszázezer
forint névértékű üzletrészt 10.000.000.-Ft értékben, azaz tízmillió forint értékben értékesíteni
kívánja, ezért a Kiskunlacháza nagyközség nemzeti vagyonáról szóló 17/2012.(VII.27.)
önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak szerint meghirdeti.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
3. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 3. napirendi pontra, védőnői illetményemelés. A pénzügyi bizottság tárgyalta.
Gerecz Attila
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
410/2013.(X.28.) határozat
1.Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jogszabályi
előírásoknak megfelelően rendezi a védőnői szolgálatot teljesítő védőnők díjazását, változó
bér formájában, visszamenőlegesen 2013. július 1-től, többletfinanszírozásként megjelenő
fejkvóta szerinti díjazás terhére.
2.Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jogszabályi
előírásoknak megfelelően rendezi a védőnői szolgálat részére fizetendő területi pótlékot,
melynek összege a fix díjként meghatározott finanszírozás 15 %-ában határozza meg. Ennek
rendezését visszamenőleges hatállyal 2013. július 1-től biztosítja a Képviselő-testület.
3.A Képviselő-testület kéri a Hivataltól, az 1. és 2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében a
2013. évi költségvetési rendelet módosítását készítse elő, s terjessze a Testület elé
döntéshozatalra.
Határidő: az 1. és 2. pont esetében 2013. november 5.
a 3. pont esetében 2013. november 30.
Felelős: dr Répás József polgármester
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4. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 4. napirendi pontra. Víziközmű vagyon tulajdonjogának rendezése. Két határozati
javaslat van. Az I. határozati javaslat a rendszerfüggő elemekről szól. Aki az I. határozati
javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
411/2013.(X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunépszolg Kft.
tulajdonában megtalálható rendszerfüggő víziközmű vagyon esetében dönt a térítésmentes
átruházásról.
A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt, hogy az átruházásról a polgári jog általános szabályai
szerint a megállapodást készítse el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki a II. határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
412/2013.(X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunépszolg Kft.
tulajdonában megtalálható rendszerfüggetlen víziközmű vagyon esetében dönt azok
átvételéről, egyben kéri a Hivatalt a térítésdíj összegét a törvényi előírásoknak megfelelően
határozza meg, s az átruházáshoz szükséges dokumentumokat készítse el.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Dr. Répás József polgármester
5. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk az 5. napirendi pontra, kölcsönszerződés elfogadása, szintén tárgyalta a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, szavazásra bocsájtom a határozati
javaslatot. Erről is név szerinti szavazás szükséges.
Petőné Horváth Éva
Én Bukri Sándor úrtól szeretném megkérdezni, hogy a Vertikál Zrt. egyeztetett erről a
Kunépszolg Kft-vel, hogy kölcsön fog adni az Önkormányzatnak?
Bukri Sándor
Még nem egyezetett. Azt mindenféleképp szeretném, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv előbb
készüljön el, mint a kölcsönszerződés, mert a szerződést csak úgy lehet aláírni, ha van erre
felhatalmazásom.
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Dr. Répás József
Bukri Sándor egy cégnek az ügyvezetője, a tulajdonosok, ha majd döntenek, tájékoztatják a
döntésről az ügyvezető igazgató urat, hogy milyen döntés született.
Dr. Vancsura Tamás
Ezzel az összeggel, hogy állunk, amit Veresegyháznak kell visszafizetnünk?
Dr. Répás József
Ha október 31-én visszafizettük az 50.000.-Ft-ot, akkor már
visszafizettünk és 46.000.000.-Ft marad még december 16-ig.

104.000.000.-Ft-ot

Soós Zsoltné
A Veresegyházzal kötött kölcsönszerződés elfogadásakor úgy terveztük, hogy az OTP az
50.000.000.-Ft likvidhitelt biztosítani fogja nekünk, ha az adósságrendezési eljárást
megszüntetjük. Mi megszüntettük, mégsem folyósították. Nem lenne szükség erre a
számolgatásra, ha az OTP-től megkaptuk volna a kért összeget, úgy sokkal egyszerűbb lett
volna.
Dr. Répás József
Másnak kérdése, észrevétele van-e? Ha nincs, a név szerinti szavazáshoz 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 7. számú melléklete.
A javaslat 5 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás (Petőné Horváth Éva), 1 fő ellenszavazat
(Balogh Zoltán) mellett, elfogadásra került.
413/2013.(X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 10.000.000.-Ft, azaz
tízmillió forint összegű kölcsön nyújtására kölcsönszerződést köt a KUNÉPSZOLG Kft-vel, a
jelen határozat mellékletét képező tartalommal. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
6. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 6. napirendi pontra. Helyben kiosztású anyag, dr. Czitronyi Máté hivatalos
közbeszerzési tanácsadó kérése, hogy hosszabbítsuk meg az ajánlattételi lehetőséget. Kérdés,
észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfelemeléssel
jelezni szíveskedjék.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
414/2013.(X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vállalkozási szerződés
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azonosító számú projekt megvalósításához szükséges tervek elkészítése és építési munkák
elvégzésére a FIDIC „sárga” könyv alapján tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi
határidejét 2013. november 11. 10 óráig meghosszabbítja, felkéri a közbeszerzési tanácsadót a
meghosszabbítással kapcsolatosan szükséges intézkedések megtételére. A Képviselő-testület
felhatalmazza dr. Répás József polgármestert az esetleges további határidő-módosítások, vagy
módosító hirdetmény feladásához történő hozzájárulásra.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Mindenkinek köszönöm az aktív közreműködést, az ülést bezárom.
Az ülés vége: 20.00 h.
K.m.f.

Dr. Répás József
polgármester

Dr. Szabó Attila
képviselő

Soós Zsoltné
jegyző

Petőné Horváth Éva
képviselő
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