JEGYZŐKÖNYV
A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről.

Időpontja: 2013. november 11. 19:05 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
Foki Vilmos képviselő
Gerecz Attila képviselő
Dr. Vancsura Tamás képviselő
Dr. Galambos Eszter képviselő
Soós Zsoltné jegyző
Dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
Bukri Sándor Kunépszolg Kft. ügyvezetője
Bajczárné Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető
Dr. Répás József
Mindenkit szeretettel köszöntök a mai rendes Képviselő-testületi ülés alkalmából.
Megállapítom, hogy a testület tagjai közül 8 fő van jelen, a testületi ülés határozatképes. Foki
Vilmos képviselő úr van távol, nem jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Jegyzőkönyv
hitelesítő személyekre teszek javaslatot. dr. Fábián Miklóst és Balogh Zoltánt javaslom
jegyzőkönyv hitelesítőknek. Aki dr. Fábián Miklós alpolgármester urat elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja dr. Fábián Miklós alpolgármester személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 7 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
455/2013.(XI.11.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja dr. Fábián Miklós alpolgármester személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki Balogh Zoltán képviselő urat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
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Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Balogh Zoltán képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 7 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
456/2013. (XI.11.) határozat

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Balogh Zoltán képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A meghívóban szereplő napirendi pontokhoz a következő kiegészítést tenném. A 6. napirendi
pontot - döntés a Leader térségek közötti együttműködésről - leveszem a napirendről, mert a
mai nap folyamán kaptuk, elektronikus úton azt a tájékoztatást, hogy a beadási határidőt
november 15-ről november 29-ig meghosszabbították. A kivitelezés költségeit illetően
felmerültek bizonyos kérdések merültek fel, a főépítész úr és a csoportvezető asszony
összerakják, és a pénzügyi bizottság újra meg fogja kapni az átdolgozott költségvetést. A 8. és
9. napirendi pontokat felcserélnénk úgy, hogy az utolsó napirendi pont lenne a
szennyvízprojektről szóló beszámoló, amiről Tóth Imre alpolgármester úr szóban is
tájékoztatást fog adni. Egyebekben kerülne a Radnóti emléknappal kapcsolatos döntéshozatal,
utána egy korábbi testületi ülésen hozott, a 382/2013 határozat visszavonása, módosítása,
illetve a laboratórium átszervezésének ügyében felhatalmazás a polgármester részére a
tárgyalásokra. Az 1. napirendi pont a Kunépszolg Kft. üzletrészének értékesítése
vonatkozásában név szerinti szavazás lesz. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki egységes
szerkezetben elfogadja a napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Döntés a Kunépszolg Kft. üzletrészének értékesítése ügyében
dr. Répás József polgármester
Előadó:
Gerecz Attila, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke
dr. Galambos Eszter, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
2. Az Önkormányzat 2013. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke
3. A 2013. évi költségvetés módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke
4. Belső ellenőri státusszal kapcsolatos döntéshozatal
dr. Répás József polgármester
Előadó:
Gerecz Attila, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke
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5. Döntés könyvvizsgálói feladatok ellátásáról
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke
6. Döntés a peregi Vásártérrel kapcsolatosan beérkezett vételi ajánlat ügyében
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke
7. Egyebek
8. Tájékoztató a szennyvízprojekt jelenlegi állásáról
Előadó:
Tóth Imre projektkoordinátor
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
457/2013. (XI.11.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Döntés a Kunépszolg Kft. üzletrészének értékesítése ügyében
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke
dr. Galambos Eszter, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
2. Az Önkormányzat 2013. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke
3. A 2013. évi költségvetés módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke
4. Belső ellenőri státusszal kapcsolatos döntéshozatal
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke
5. Döntés könyvvizsgálói feladatok ellátásáról
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke
6. Döntés a peregi Vásártérrel kapcsolatosan beérkezett vételi ajánlat ügyében
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke
7. Egyebek
8. Tájékoztató a szennyvízprojekt jelenlegi állásáról
Előadó:
Tóth Imre projektkoordinátor
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Az 1. napirendi pont előtt tájékoztatni szeretnék mindenkit arról, hogy a mai nap folyamán, az
elmúlt hetek bizottsági és testületi ülésein felvetődött kérdések miatt, írásban megkerestem az
EuroAszfalt generál kivitelezőt, hogy a komposztálótelepen történtekről a következő
koordinációs megbeszélésen, ami jövő hét csütörtökön lesz, adjanak tájékoztatást. Kértem,
hogy e tekintetben bizonyos kompenzációt az Önkormányzatunk részére a generál kivitelező
biztosítson. Arról kellene döntenünk, hogy az 1. napirendi pontot nyílt vagy zárt ülés
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keretében tárgyaljuk? Én a nyílt ülést javaslom, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Kunépszolg Kft. üzletrészének értékesítésére kiírt pályázatot nyílt ülés keretében bírálja el.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
458/2013. (XI.11.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Kunépszolg Kft. üzletrészének értékesítésére kiírt pályázatot nyílt ülés keretében bírálja el.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
1. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk az 1. napirendi pontra, amit a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság is tárgyalt már. A szükséges és jogszerű eljárás keretében meghirdetésre került a
Kunépszolg Kft. üzletrésze, amely határidőn belül egy érvényes ajánlat érkezett a Vertikál
Zrt. részéről, 10.290.000.-Ft értékben. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, mivel vagyonról
van szó, név szerinti szavazással döntünk. Jegyző asszonynak átadom a szót.
Soós Zsoltné
Annyi kiegészítést tennék, hogy az üzletrész értékesítéséről szóló szerződést helyben
kiosztásos anyagként kapta meg a testület, és a Jogi és Ügyrendi Bizottság által tett módosító
javaslatok átvezetésre kerültek.
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.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 2 fő ellenszavazat mellett elfogadásra
került.
459/2013. (XI.11.) 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 KUNÉPSZOLG
Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrészéből 3.500.000.-, azaz
hárommillió-ötszázezer forint névértékű üzletrészt 10.290.000.-Ft, azaz tízmilliókettőszázkilencvenezer forint összegért értékesít a VERTIKÁL VKSZ Vagyonkezelő és
Szolgáltató Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) részére. A Képviselő-testület felhatalmazza a
dr. Répás József polgármestert az értékesítésről szóló szerződés aláírására.
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Határidő: 2013. november 15.
Felelős: dr. Répás József polgármester
2. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 2. napirendi pontra, az Önkormányzat 2013. évi háromnegyedéves
gazdálkodásáról szóló beszámolóra. Helyben kiosztással megkaptátok a könyvvizsgálói
véleményezést. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta. Elnök úrnak átadom a szót.
Gerecz Attila
A pénzügyi ülésen jelen volt a könyvvizsgáló asszony, válaszolt a kérdésekre. A Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a 2013. évi költségvetés háromnegyedéves
gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
460/2013. (XI.11.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013.
évi költségvetés végrehajtásról szóló háromnegyedévi tájékoztató elfogadja.
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 módosítása. Ezt is tárgyalta a
pénzügyi bizottság.
Gerecz Attila
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a 2013. évi költségvetés módosítását elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 18/2013. (XI.12.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 17/2013.((IX.26.)
önkormányzati rendelettel módosított 3/2013 (III.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról
4 napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 4. napirendi pontra, belső ellenőri feladatok ellátására döntéshozatal. Tárgyalta a
pénzügyi bizottság.
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Gerecz Attila
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság annyi változtatást javasolt, hogy előnyt jelentsen a
könyvvizsgálói végzettség.
Petőné Horváth Éva
Nem úgy volt mégis, hogy az eredeti maradt meg?
Gerecz Attila
Szavazásnál megváltoztattuk.
Soós Zsoltné
De most a testület változtathat rajta, mert az határozati javaslat volt.
Petőné Horváth Éva
Nem volt egészen meggyőző, hogy a kettő összevonható lenne.
Pénzes Andrásné
A Szecsey Imréné javasolta, hogy magasabb képzettséggel, belső ellenőri feladatokat tudna
ellátni, és ha van egy könyvvizsgálói képesítése, esetleg magasabb szintű tanácsokkal is el
tudna látni. A két feladat biztos, hogy nem vonható össze.
Dr. Répás József
Aki a kiküldött anyagban szerepelt határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezni szíveskedjék.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
461/2013. (XI.11.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a belső
ellenőri feladatokat megbízási jogviszonyban látja el.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyző asszonyt,
hogy az állás betöltéséhez szükséges pályázati kiírást készítse el, tegye meg a szükséges
intézkedéseket a feladat ellátása érdekében
Határidő: 2013. november 15.
Felelős: Soós Zsoltné jegyző
5. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk az 5. napirendi pontra, döntés könyvvizsgálói feladatok ellátásáról. Ezt is tárgyalta a
pénzügyi bizottság.
Gerecz Attila
A határozati javaslat úgy módosul, hogy lesz a.) és b.) pontja.
Pénzes Andrásné
Az a.) és b.) pont azt jelenti, hogy két pályázati felhívást kell készítetünk?
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Soós Zsoltné
Arra is ad ajánlatot, hogy eseti, és arra is, hogy folyamatos lenne a megbízás.
Dr. Répás József
Aki ezzel a módosítással a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjék.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
462/2013. (XI.11.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
könyvvizsgálói feladatok ellátására pályázatot ír ki
a.) folyamatos
b.) eseti
könyvvizsgálat biztosítására. A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt, hogy szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2013. november 15.
Felelős: dr. Répás József polgármester
6. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete)
Dr. Répás József
Tájékoztatásul azt szeretném elmondani, hogy a piac pályázatunk nyert. Czukor úr fogja az
anyagot előkészíteni, és november végén szeretnénk behozni a Képviselő-testület elé a
közbeszerzési kiírásnak a szövegét.
19:20h Foki Vilmos megérkezett.
Dr. Répás József
A piac beruházás befejezésének határideje 2014. április 30. A pénzügyi bizottság elnökét
Gerecz Attilát már kértük, hogy a következő ülésen tegyenek javaslatot, hogy ideiglenes
jelleggel hol működne a piac. 3 hónapig be kell zárni a Lacházi piacot a beruházás miatt.
Rátérünk a 6. napirendi pontra. Döntés a peregi Vásártérrel kapcsolatosan beérkezett vételi
ajánlat ügyében. A pénzügyi bizottság hogy döntött?
Gerecz Attila
Nem tárgyaltuk, határozat nem született, mert nem felel meg a jelenlegi önkormányzati
rendeletünknek.
Dr. Répás József
Tekintettel az önkormányzati vagyonra, a vagyont meg kell hirdetni, ezért ezt az ajánlatot
nem lehet elfogadni. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a SzilárdAcél Kft. képviselője, Szabó Szilárd által a 0654/519 hrsz-ú ingatlan megvásárlására tett
ajánlatot, mert az értékesítés ezen formája nem felel meg a Kiskunlacháza nagyközség
nemzeti vagyonáról szóló 17/2012.(VII.27.) önkormányzati rendelet előírásainak.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
463/2013. (XI.11.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a SzilárdAcél Kft. képviselője, Szabó Szilárd által a 0654/519 hrsz-ú ingatlan megvásárlására tett
ajánlatot, mert az értékesítés ezen formája nem felel meg a Kiskunlacháza nagyközség
nemzeti vagyonáról szóló 17/2012.(VII.27.) önkormányzati rendelet előírásainak.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
7. napirend
Dr. Répás József
Rátérünk az „Egyebek”-re. Első lenne a Radnóti emléknap, helyben kiosztásos anyag. A
benyújtási határidő november 10. 100%-ban vissza nem térítendő támogatásról van szó. 2014.
november 9-e lesz az az emléknap, amire emlékeznénk. Támogatom ezt a javaslatot. Kérdés,
észrevétel van-e?
Petőné Horváth Éva
Az előző Holokauszt kiállításnál a művelődési ház sokkal magasabb színvonalon megcsinálta,
mint amit Siófokon láttunk. Nem látom, hogy velük egyeztetve lett volna.
Dr. Szabó Attila
A pályázati kiírást a művelődési háztól kaptunk a könyvtártól. Mindent a művelődési házban
valósítanánk meg, a kiállítástól kezdve az előadásokig. A szerepeket akkor tudjuk kiosztani,
amikor a pénz már megvan rá.
Dr. Répás József
Készült-e erre kalkuláció, hogy mekkora összeget jelent ez?
Dr. Szabó Attila
Két részre bontanánk. Az egyik április 16., akkor kezdődtek a deportálások Kárpátaljáról, a
másik évforduló november 9., a Radnóti emléknap. Mindkét rendezvény 1.000.0001.000.000.-Ft-ba kerülne.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, hogy nyújtsuk be a
pályázatot 2.000.000.-Ft értékben, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2.000.000.-Ft összegű
támogatásra pályázatot nyújt be a Civil Alap -2014. által a Magyar Holokauszt Emlékév –
2014 kezdeményezéseinek, programjainak 2014. évi költségvetési támogatására kiírt
pályázatra.
Határidő: 2013. november 15.
Felelős: dr. Répás József polgármester
dr. Szabó Attila, a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke
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A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
463/2013. (XI.11.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2.000.000.-Ft összegű
támogatásra pályázatot nyújt be a Civil Alap -2014. által a Magyar Holokauszt Emlékév –
2014 kezdeményezéseinek, programjainak 2014. évi költségvetési támogatására kiírt
pályázatra.
Határidő: 2013. november 15.
Felelős: dr. Répás József polgármester
dr. Szabó Attila, a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke
Dr. Répás József
Rátérünk a képviselő-testületi ülésen hozott 382/2013.(IX.23.) számú határozat módosítása.
Soós Zsoltné
A Képviselő-testület 382/2013.(IX.23.) számú határozatban döntött arról, hogy a 7 km út
útépítési engedélyének meghosszabbítására vonatkozó kérelmet visszavonja. Időközben
kaptunk egy olyan jelzést, hogy ezt a határozatot vonjuk vissza, és inkább felfüggesztését
kérjük ennek az eljárásnak. 6 hónapig él ez a felfüggesztés, később alakulhat úgy az anyagi
helyzetünk, hogy mégiscsak be tudjuk fizetni az eljárási díjat. A visszavonást kellene
visszavonni és a felfüggesztés iránti kérelmet benyújtani.
Dr. Répás József
Ez azért fontos, mert sokkal olcsóbb, hogy ki tudjuk fizetni az első díjat, mint új
engedélyeztetést lefolytatni. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki ezt elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy visszavonja a 382/2013.(IX.23.)
számú határozatát és felhatalmazza a Polgármestert az ÚT/1864/2013. ügyiratszámú eljárás
felfüggesztése iránti kérelem benyújtására a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelőségénél.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
465/2013.(XI.11.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy visszavonja a 382/2013.(IX.23.)
számú határozatát és felhatalmazza a Polgármestert az ÚT/1864/2013. ügyiratszámú eljárás
felfüggesztése iránti kérelem benyújtására a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelőségénél.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A következő téma: felhatalmazás a polgármester részére, hogy a labor átszervezésével
kapcsolatosan tárgyalásokat kezdeményezzen. Helyben kiosztásos anyag. Kérdés, észrevétel
van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
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Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Répás
József polgármestert, hogy az Önkormányzat által működtetett laboratórium átszervezésének
ügyében tárgyalásokat kezdeményezzen, illetve folytasson a következő ügyekben:
Ráckeve Város Önkormányzatával, mint fenntartóval, a feladat Ráckeve Város Szakorvosi
Rendelőintézete részére történő átadásáról,
az OEP illetékes szervével a finanszírozási kérdésekről,
a Ráckevei Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetével a működési engedély
módosításáról.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
466/2013.(XI.11.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Répás
József polgármestert, hogy az Önkormányzat által működtetett laboratórium átszervezésének
ügyében tárgyalásokat kezdeményezzen, illetve folytasson a következő ügyekben:
Ráckeve Város Önkormányzatával, mint fenntartóval, a feladat Ráckeve Város Szakorvosi
Rendelőintézete részére történő átadásáról,
az OEP illetékes szervével a finanszírozási kérdésekről,
a Ráckevei Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetével a működési engedély
módosításáról.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
8.napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 8. napirendi pontra, tájékoztató a szennyvízprojekt jelenlegi állásáról. Tóth Imre
alpolgármester úr egy prezentációval egybekötött tájékoztatót tart fényképekkel. Eléggé
felgyorsult maga a beruházás, az 51-es főúton és a mellékutakon gőzerővel folynak a
munkálatok. Voltak kritikus helyzetek a beruházás során, az egyik a Hatház útnál, nagyon
komoly vízelvezetési akciót kellett lefolytatni, mert az 51-es főút maga is veszélybe került.
Csütörtök este az 51-es főúton elég nagy dugó alakult ki, ami egy kamion lerobbanása miatt
alakult ki. A polgárőrség és Tóth Imre alpolgármester úr forgalomirányítása mellett
megoldódott a helyzet. Ez úton is mindenkinek szeretném megköszönni a segítséget. Kérdés,
észrevétel van-e?
Balogh Zoltán
Van-e a projektben olyan valaki, aki azt figyeli, hogy mielőtt nekiálltak a munkálatoknak,
hogy nézett ki a terület? Gondolok itt a járdára, az aszfaltra illetve, a nyugdíjasokhoz, ahol
több köbméteres árkot és gödröt ástak ki a bekötéshez, valaki vissza fog-e menni, betemetni?
Tóth Imre
Kamerákkal rögzítették azokat a házakat és területeket, ahol a munka megkezdése előtt
valamiféle probléma volt, mint például, a falak már meg voltak repedve. Ezt a kivitelező
elvégezte a későbbi viták elkerülése miatt. A munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy az eredeti
állapot visszaállításra kerüljön.
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19:43 h-kor Foki Vilmos távozott.
Dr. Galambos Eszter
A „Mi Újságunk”-ba nem lehetne egy tájékoztatót betenni, hogy ha az eredeti állapot
helyreállításával valamiféle probléma van ezen az e-mailen, és ezen a telefonszámon lehet
reklamálni?
Tóth Imre
Fent lesz a honlapon és az újságban is beletesszük, pontosan hol lehet reklamálni.
19:46 h-kor Dr. Szabó Attila kiment a teremből.
Tóth Imre
A talaj víztelenítésekor az 51-es főúton a csapadékvíz csatorna megtelt és elöntötte a
munkagödröt, alámosással fenyegette az úttestet. A vákuumozást és a kivitelezést azonnal
leállították. Szintén betemetődött a csapadék tárolására szolgáló gödör is. A SADE brigádja a
munkagépeikkel azonnal megkezdte a hiba elhárítását.
Dr. Répás József
Helyi vállalkozók ajánlották fel a szivattyút, a csöveket és a traktort is. Az Önkormányzatnak
csak a gázolajat kellett bevállalnia, és fizetjük majd, azoknak a kollégáknak a túlóráját, akik
este és hétvégén figyelték az üzemelést.
19:52h Dr. Szabó Attila visszajött a terembe.
Petőné Horváth Éva
Olvastam az anyagban, hogy a SADE Magyarország felmondta a szerződést a Kunépszolg
Kft-vel, a halálos üzemi baleset miatt. Igaz ez?
Tóth Imre
Ez egy közös megegyezés volt, a Kunépszolg Kft. és a SADE között. Tudomásul kell venni,
hogy ez a munka hihetetlen nagy szakértelmet kíván. Ez a baleset elég nagy stressz volt a
Kunépszolg Kft-nek és az alvállalkozónak is.
Petőné Horváth Éva
Ezek a nem várt események, növelik az összköltséget?
Tóth Imre
100.000.000.-Ft körüli tartalékkeretünk van. 7 db követelést adtak be eddig, az útdíj miatt,
amit bevezettek, engedélyeztetni kell nekik dolgokat. Most valószínűleg a költségek nem
fognak változni. A támogatás intenzitás növelésére benyújtott pályázathoz már költöttünk
ebből 20.000.000.-Ft-ot, ez jön le a 100.000.000.-Ft-ból.
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Dr. Répás József
A tartalékunkat fel fogjuk használni, inkább a munkálatok vége felé. Fontos az, ha
többletköltség jelentkezik, mind a két fél számára ez a dolog előnyös legyen. Kérdés,
észrevétel van-e? Ha nincs, mindenkinek megköszönöm az aktív közreműködést, az ülést
bezárom.

Az ülés vége: 20:25h.

K.m.f.

Dr. Répás József
polgármester

Soós Zsoltné
jegyző

Dr. Fábián Miklós
alpolgármester

Balogh Zoltán
képviselő
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