JEGYZŐKÖ YV
A Képviselő-testület 2013. december 18-i üléséről.
Időpontja: 2013. december 18. 18:15 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacházi 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
Dr. Kun Lászlóné intézményvezető
Horákné Kaczur Tímea Gyejó vezető
Orosné Dávid Ildikó intézményvezető
Kovács Jánosné intézményvezető
Locskai István Kunépszolg Kft. ügyvezető igazgató
Bukri Sándor
Vendég: 2 fő
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.
Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre teszek javaslatot. Balogh Zoltán és dr. Szabó Attila
képviselőket javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek. Aki Balogh Zoltán képviselő úr személyét
elfogadja, kérem, jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség 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.
505/2013.(XII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Balogh Zoltán képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Dr. Répás József
Aki Dr. Szabó Attila személyét elfogadja, kérem, jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv a nyílt ülés
hitelesítőjének elfogadja dr. Szabó Attila képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 7 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
506/2013. (XII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv a nyílt ülés
hitelesítőjének elfogadja dr. Szabó Attila képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
18:17Tóth Imre megérkezett.
Dr. Répás József
A napirendi pontok vonatkozásában annyi kiegészítésem lenne, hogy az „Egyebek”-ben a
mintavételi megállapodással kapcsolatban fontos, hogy döntsünk, mert Ráckeve holnap fogja
tárgyalni ezt a kérdést, ekkorra a mi konkrét javaslatunkat és döntésünket is lássák. Napirendi
pontok előtt bemutatom a Kunépszolg Kft. új ügyvezető igazgatóját. A mai ülésen nyílt illetve
zárt ülés keretében is tárgyalunk napirendi pontokat. Aki a nyílt ülés napirendi pontjait
elfogadja, kérem, jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Beszámoló az előző üléseken hozott határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Répás József polgármester
2. Beszámolók
dr. Répás József polgármester
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Huszty Sándorné TICS vezető
Soós Zsoltné jegyző
3. Rendeletek felülvizsgálata
a. szociális ellátásokról szóló rendelet
b. gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet
c. köztisztasági rendelet
d. temetkezési szolgáltatásról szóló rendelet
e. térítési díjakról szóló rendelet
f. kéményseprésről szóló rendelet
g. víziközmű-szolgáltatásról szóló rendelet
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
Gerecz Attila, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke
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Petőné Horváth Éva, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
4. Pályázat hivatali informatikai fejlesztésre
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke
5. TISZK megállapodás módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
dr. Szabó Attila, a Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke
6. Ingatlanértékesítésre benyújtott pályázat elbírálása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke
7. Döntés a Rákóczi úti piac felújításával kapcsolatos ideiglenes intézkedésekről
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke
8. Bizottsági jegyzőkönyvek
Előadó:Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke
Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke
Egészségügyi és Szociális bizottság elnöke
9. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
507/2013. (XII.18.) határozat

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Beszámoló az előző üléseken hozott határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Répás József polgármester
2. Beszámolók
dr. Répás József polgármester
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Huszty Sándorné TICS vezető
Soós Zsoltné jegyző
3. Rendeletek felülvizsgálata
a. szociális ellátásokról szóló rendelet
b. gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet
c. köztisztasági rendelet
d. temetkezési szolgáltatásról szóló rendelet
e. térítési díjakról szóló rendelet
f. kéményseprésről szóló rendelet
g. víziközmű-szolgáltatásról szóló rendelet
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
Gerecz Attila, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke
Petőné Horváth Éva, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
4. Pályázat hivatali informatikai fejlesztésre
Előadó: dr. Répás József polgármester
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Gerecz Attila, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke
5. TISZK megállapodás módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
dr. Szabó Attila, a Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke
6. Ingatlanértékesítésre benyújtott pályázat elbírálása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke
7. Döntés a Rákóczi úti piac felújításával kapcsolatos ideiglenes intézkedésekről
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke
8. Bizottsági jegyzőkönyvek
Előadó:Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke
Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke
Egészségügyi és Szociális bizottság elnöke
9. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Sok szeretettel köszöntöm a megjelent intézményvezetőket is. Külön tisztelettel köszöntöm
Bukri Sándor urat, a Kunépszolg Kft. volt ügyvezető igazgatóját, és Locskai István urat, az új
ügyvezető igazgatót. December 2-án Polgárdiban volt egy taggyűlés, ahol Bukri úr
bejelentette, hogy közös megegyezéssel meg kíván válni a Kunépszolg Kft. ügyvezető
igazgatói teendőinek ellátásától, tekintettel arra, hogy a DPMV Zrt. kiskunlacházi
kirendeltségének december elejétől kezdődően most már a tényleges vezetője. Bukri Sándor
úr megbízása 5 évre szólt, ami december 31-ével lezárul. A taggyűlés 6 hónapi megbízással
Locskai István urat bízta meg a Kunépszolg Kft. ügyvezetői igazgató teendőinek ellátásával.
Locskai úrral felvettük a kapcsolatot. Településünk zavartalan működése szempontjából
fontos, hogy legyen egy olyan együttműködés az Önkormányzat és a részben Önkormányzati
tulajdonú cég között, amely garantálja, hogy a téli időszakban sem lesz fennakadás a település
üzemeltetésében. A TICS az, amely elsődlegesen ezt a feladatot ellátja. Huszty Sándorné
csoportvezető asszony és Locskai István ügyvezető igazgató úr már felvették egymással a
kapcsolatot, be is járták a települést, azokat a legfontosabb pontokat, amelyek téli időszakban
kritikus pontként szóba jöhetnek. Bukri Sándor úrnak szeretném megköszönni azt a munkát,
amit a cég élén, a településünk érdekében végzett, és ezt határozat formájában is szeretném,
ha a Képviselő-testület elfogadná. A kapcsolat nem szűnik meg, hiszen a DPMV Zrt.
kirendeltség vezetőjeként a kiskunlacházi közművagyon üzemeltetéséért és működtetéséért
továbbra is felelős. Még egyszer köszönöm Bukri Sándor 5 éves munkáját, amit itt végzett, és
továbbra is számítok a munkájára.
Dr. Galambos Eszter
A magam részéről is szeretném megköszönni az elmúlt években végzett munkádat. Mindig a
település és a cég érdekét tartottad szem előtt. Kiváló közösségi ember, ahol kellett, és ott is
ahol nem kellett, mindig jelen voltál. Reméljük, a későbbiekben is a DPMV Zrt. keresztül
eredményesen tudunk majd együtt dolgozni.
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Dr. Vancsura Tamás
Biztos mindenki emlékszik, a hatalmas belvíz károkra. Abban az időben Bukri Sándor
csapatával komoly munkát végzett, és én ezt szeretném neki megköszönni.
Dr. Fábián Miklós
Én is meg szeretném köszönni a munkádat. A magam részéről a jó barátságodat is köszönöm.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a magam, és a Képviselő-testület nevében is
köszöntsem Locskai István urat. Ha valaki személyesen kíván önnel beszélni, hol és milyen
időszakban teheti ezt meg?
Locskai István
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket és köszönöm, hogy itt lehetek önök között. Egy pár
szóval bemutatkoznék. Több mint 10 éve foglalkozom településüzemeltetéssel. Ukrajnában is
dolgoztam, hasonló területen. 2010. óta a Sárbogárd Város Kistérségben csináltam a
hulladékszállítást illetve a város egyéb településüzemeltetési feladatait láttam el.
Hóeltakarítás, vásár- és piacrendezés, elég sokrétű a tevékenység. Nagyjából 45 ember
tartozott hozzám, a Kunépszolg Kft-nél jelen pillanatban 22 fő dolgozik. A Vertikál
folyamatosan azon dolgozik, hogyan tud területeket elnyerni, aminek a következtében,
várhatóan 4-5 fő kerül felvételre a Kunépszolg Kft-hez. Napi szinten 6-7 autóval kell
kigördülnünk a telephelyről. Ezek már a megnyert és aláírt pályázatok, amiről beszélek.
Telefonon bármikor elérhető vagyok, éjjel-nappal, de inkább nappal. Személyesen januártól
folyamatosan itt leszek, akár az irodában, akár a településen, bárhol.
1. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk az 1. napirendi pontra, az előző üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolóra.
Soós Zsoltné
A Képviselő-testület december 6-án hozott 503/2013.(XII.06.) határozatában 3 ingatlant kiírt
értékesítésre. A testületi anyagban ki is küldtünk egy ajánlatot, ami hétfőn érkezett, ez a MIRKER Kft. ajánlata. A meghirdetett forgalmi értékhez képest jelentősen alacsonyabb ajánlat
érkezett mindhárom ingatlanra. Arról kellene döntenie a Képviselő-testületnek, hogy
elfogadja-e ezt az ajánlatot.
18:33 Gerecz Attila kiment a teremből.
Soós Zsoltné
A 0579/46 hrsz-ú ingatlan 2.000.000.-Ft-os forgalmi értéken került meghirdetésre, és
600.000.-Ft-ról szól az ajánlat, 0579/49 hrsz-ú ingatlan 2.500.000.-Ft-os forgalmi értéken volt
meghirdetve, és 750.000.-Ft-ról szól az ajánlat, a 0579/50 hrsz-ú ingatlan 2.500.000.-Ft-ért
volt meghirdetve, és 750.000.-Ft-ról szól az ajánlat.
Balogh Zoltán
Jelentősen eltérnek az összegek, de van rá esély, hogy bárki más megvegye ezeket az
ingatlanokat, ennyiért?
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Dr. Répás József
Azt javaslom, hogy tavasszal egy újabb, frissebb értékbecslést kell készíteni a meglévő
ingatlanokról. A főépítész készít egy telekelosztási vázrajzot, hogy hogyan lehetne a meglévő
önkormányzati területeket felosztani. A részenként történő értékesítésnek van realitása,
egységes egészként nem biztos, hogy el fogjuk tudni adni. A két meglévő önkormányzati
vagyon a Peregi Vásártér és a reptér vonatkozásában inkább a Peregi Vásártérre kellene
nagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen fekvését tekintve leginkább az kecsegtető a potenciális
vevőnek.
18:42 Gerecz Attila visszajött a terembe.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, azt javaslom, a beadott ajánlatot, ami nagyon alacsony, a
Képviselő-testület ne fogadja el és ne értékesítse ennyi összegért ezt a három ingatlant. Aki
ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a MIRKER Kft-nek a kiskunlacházi 0579/46, 0579/49 és 0579/50 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására
benyújtott ajánlatát, mivel a megajánlott ár sokkal alacsonyabb, mint az ingatlanok forgalmi
értéke.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
508/2013.(XII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a MIRKER Kft-nek a kiskunlacházi 0579/46, 0579/49 és 0579/50 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására
benyújtott ajánlatát, mivel a megajánlott ár sokkal alacsonyabb, mint az ingatlanok forgalmi
értéke.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki az előző üléseken hozott határozatokról szóló beszámolót elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző testületi
üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
509/2013.(XII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző
testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
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Felelős: dr. Répás József polgármester
2. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)
Polgármesteri beszámoló
Dr. Répás József
Rátérünk a polgármesteri beszámolóra. Az RSD-vel kapcsolatban annyit szeretnék mondani,
hogy a projekt indul. Két ajánlat érkezett a megadott határidőig. Az egyiket a Híres-Fém Kft,
kecskeméti cég nyújtotta be, a másik pedig a PENTA Kft - Szabadics Zrt. konzorciuma
nyújtotta be. 4,8 milliárd volt a pályázatnak az összege, 6,8 milliárdra nyújtották be az
ajánlatot. Tegnapelőtt a Kormány úgy döntött, hogy 2 milliárd forinttal megemeli a támogatás
összegét, és meg fog valósulni az RSD beruházás. Néhány héten belül megtörténik a
szerződéskötés, és a PENTA-Szabadics konzorcium a 14 településen megkezdi a beruházást.
Petőné Horváth Éva
Az 51-es út felújításával kapcsolatosan voltál egy megbeszélésen, miről volt szó?
Dr. Répás József
Pásztor Zoltánt, a Pest Megyei Közútkezelő igazgatóját kértük meg, hogy Pánczél Károly
országgyűlési képviselővel jöjjön le hozzánk. Folyamatosan lobbizunk az 51-es főút felújítása
ügyében, Majosházáig elkészült és Dömsödtől lefele. Ez a 16 km maradt ki. Azért hívtam le a
képviselő urat, hátha be lehet valahogy a jövő évi fejlesztési elképzelésekbe ennek a
projektnek a megvalósítását tenni. Az árak emelkedtek, mert 2009. évben 1 milliárd forintból
történt volna meg ennek a 16 km szakasznak a felújítása úgy, hogy a régi 51-es elágazás
egészen a Ráckevei útig egy teljesen új csatornaelvezetést kapna. Most jelenleg ez az összeg 4
milliárd forint. A közútkezelő igazgatója nem tud róla, hogy 2014. évben tervezve lenne
ennek a szakasznak a felújítása, de azt gondolom, a Kormány részéről mindig voltak olyan
maradvány összegek, amiket év közben gyorsan el kell költeni, és a kritikus ponton lévő
területek fejlesztésére fordítanak. Azt kértem, ha ilyen van, mindenféleképpen Képviselő úr
szorgalmazza, ennek a szakasznak a megépítése kerüljön előtértbe. Azt ígérte, amit tud,
megtesz.
Dr. Fábián Miklós
Az RSD-projekt tartalmaz kotrást?
Dr. Répás József
Ami a négy projektből meg fog valósulni, az a Kvassai-zsilip és a Tassi-zsilip
rekonstrukciója, ott már meg is történt a munkaterület átadása, illetve a szennyvízhálózat
kiépítése. A kotrás, a dél-pesti szennyvíztisztító szennyvizének az átvezetése a Dunába, azok
kikerültek ebből a projektből.
Dr. Vancsura Tamás
November 18-án a SADE projektvezetőjével áttekintettétek a csatornaprojektet. Ezzel hogy
állunk, tudjuk-e az időt tartani?
Dr. Répás József
Arányosan jól áll a cég. Az ünnepek alatt szünetelnek két hétig a munkálatok, utána
folytatódnak, így augusztus 31-ig a fizikai része a munkának be tud fejeződni, jó ütemben
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haladunk. Kérdés, észrevétel van-e a polgármesteri beszámolóhoz? Ha nincs, aki elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Répás
József polgármester beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslatot 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta.
510/2013.(XII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Répás
József polgármester beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Megkaptátok a kiküldött anyagban, hogy a dr. Vancsura Tamásné egy kéréssel fordult a
képviselő-testületünk felé: 2014. január 2-val kéri a felmentését a munkavégzés alól. A 8
hónapból elvileg 4 hónapot ledolgozhatna. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a
felmentési idő felére mentesítsük a tényleges munkavégzés alól. 27 éve dolgozik már itt
Kiskunlacházán a laborban, magas színvonalon végezte ezt a munkát. Azt javaslom a
Képviselő-testületnek, hogy ezt a 27 évet határozat formájában köszöntjük meg Dr. Vancsura
Tamásnénak egészségügyi munkájáért. Az első határozati javaslat az lenne, hogy a felmentési
idő felére felmentjük a munkavégzés alól. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja dr. Vancsura
Tamásné közalkalmazott nyugdíjazás iránti kérelmét, és úgy dönt, hogy a felmentési idő felére
mentesíti a munkavégzés alól.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 7 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
511/2013.(XII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja dr. Vancsura
Tamásné közalkalmazott nyugdíjazás iránti kérelmét, és úgy dönt, hogy a felmentési idő
felére mentesíti a munkavégzés alól.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki támogatja az elismerő határozati javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
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Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni dr. Vancsura
Tamásnénak a Kiskunlacháza egészségügyi ellátása érdekében végzett 27 éves munkáját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 7 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
512/2013.(XII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni dr. Vancsura
Tamásnénak a Kiskunlacháza egészségügyi ellátása érdekében végzett 27 éves munkáját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Pénzügyi osztályvezető beszámolója
Dr. Répás József
Rátérünk a pénzügyi osztályvezető beszámolójára.
Pénzes Andrásné
A pénzkészlet állományról szóló táblázatban látható, hogy milyen várható kifizetéseink
lesznek, ide bekerül még a folyószámlahitelből fennmaradó rész, mert itt csak a december 5-i
állomány van. December 20-án pontosan 1.510.141.-Ft folyószámla hiteltörlesztési
kötelezettségünk is van, ez kimaradt. A bevételeknél a szennyvízszállító gépkocsi értékesítése
is szerepel, ezt azt megelőzően írtam, hogy tudtam volna, érkezik-e ajánlat. Nem érkezett
ajánlat, nem valószínű, hogy ebben az évben tudjuk ezt a gépkocsit értékesíteni, ezért ezt a
bevételt vegyük ki a táblázatból.
Petőné Horváth Éva
A 92.000.000.-Ft-ból lejönnek összegek, és körülbelül 74.000.000.-Ft-ot számoltam, de ehhez
hozzájön még 5.000.000.-Ft. Akkor most 80.000.000.-Ft körül van a kintlévőségünk? Ezek
közül vannak 60 napon túli tartozások, 16.000.000.-Ft körül?
Pénzes Andrásné
19.000.000.-Ft.
Petőné Horváth Éva
Ezt tudjuk kezelni? A szippantó autó értékesítése nem fog megtörténni, a másik két bevétel be
fog jönni?
Pénzes Andrásné
Igen.
Petőné Horváth Éva
Meg fognak oldódni a 60 napon túli illetve 30-60 napon túli tartozások?
Dr. Répás József
Természetesen jeleztük azoknak a szállítóknak, akiknek tartozunk, hogy mikor fogunk tudni
fizetni. A 60 napon túli tartozásunk a Kunépszolg Kft. felé van, ahol mi részben tulajdonosok
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vagyunk, tisztában vannak az Önkormányzat pénzügyi helyzetével. A márciusi
adóbefizetésekkel ez a költségvetési egyensúly meg fog oldódni és nem lesz probléma.
Kérdés, észrevétel van-e a pénzügyi osztályvezető beszámolójához? Ha nincs, aki elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pénzes
Andrásné pénzügyi osztályvezető beszámolóját az Önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetéről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
A javaslatot 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta.
513/2013.(XII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pénzes
Andrásné pénzügyi osztályvezető beszámolóját az Önkormányzat jelenlegi anyagi
helyzetéről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
Igazgatási és jogi osztályvezető beszámolója
Dr. Répás József
Rátérünk az igazgatási és jogi osztályvezető beszámolójára. Kérdés, észrevétel van-e? Ha
nincs, aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Sződi
Károly igazgatási és jogi osztályvezető beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
A javaslatot 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta.
514/2013.(XII.18.) 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
TICS vezető beszámolója
Dr. Répás József
Rátérünk TICS vezetői beszámolóra. Sajnos Huszty Sándorné nincs jelen. Ha valakinek
kérdése van e-mailban küldje el és válaszolni fog rá. Aki elfogadja a beszámolót, kérem,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
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Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának
Sándorné TICS vezető beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző

Képviselő-testülete

elfogadja

Huszty

A javaslatot 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta.
515/2013.(XII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Huszty
Sándorné TICS vezető beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
19:00 Foki Vilmos megérkezett.
Jegyző beszámolója
Dr. Répás József
Rátérünk Jegyző asszony beszámolójára. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné
jegyző beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslatot 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta.
516/2013.(XII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné
jegyző beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
3. napirend
a. szociális ellátásokról szóló rendelet
(az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a rendeletekre. Első a szociális ellátásokról szóló rendelet. Az Egészségügyi és
Szociális Bizottság és a Jogi és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta.
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Petőné Horváth Éva
Jegyző asszony elmondta, miért volt arra szükség, hogy ez a rendelet módosításra kerüljön.
Segélyformák szűnnek meg és önkormányzati segély kerül bevezetésre. Egy teljesen új
rendeletet hoztak létre, egységes szerkezetben. A Gyermekjóléti Szolgálat vezetője volt az,
aki észrevételeket tett, ezekkel a kiegészítésekkel a Bizottság elfogadásra ajánlja a rendelettervezetet a Képviselő-testületnek.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi Bizottság is megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet
tervezetet.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjék.
A javaslatot 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta.
Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának 24/2013.(XII.19.) önkormányzati
rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
b. gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet
(az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendeletre. Szintén tárgyalta a két bizottság.
Petőné Horváth Éva
Elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testületnek.
Dr. Galambos Eszter
Elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e a rendelettel kapcsolatosan? Ha nincs, aki elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
A javaslatot 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta.
Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának 25/2013.(XII.19.) önkormányzati
rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről
c. köztisztasági rendelet
(az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a köztisztasági rendeletre. A Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
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Dr. Galambos Eszter
Elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjék.
A javaslatot 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta.
Kiskunlacháza nagyközség Önkormányzatának 26/2013.(XII.19.) önkormányzati
rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről
d. temetkezési szolgáltatásról szóló rendelet
(az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a temetkezési szolgáltatásról szóló rendeletre.
Soós Zsoltné
A kiküldött anyaghoz képest történt egy változás. Tegnap az Országgyűlés elfogadta, a
temetkezésről szóló törvénynek azt a módosítását, ami miatt a szociális temetésekkel
kapcsolatos rendelkezések csak 2015. január 1-től lépnek hatályba. A rendeletben ez a rész a
29. §-ban került szabályozásra illetve a 4. mellékletnek is van egy 19-es pontja, ami ezt
szabályozza, a rendelet-tervezetet ezek nélkül kellene most elfogadni.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki ezekkel a változásokkal elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
A javaslatot 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta.
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának 27/2013.(XII.19.) önkormányzati
rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről
e. térítési díjakról szóló rendelet
(az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a térítési díjakról szóló rendeletre. A Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
Elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testületnek. Technikai a módosítás, az intézményvezető
asszony javaslata alapján.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjék.
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A javaslatot 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta.
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának 28/2013.(XII.19.) önkormányzati
rendelete az étkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 20/2013.(XI.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
f. kéményseprésről szóló rendelet
(az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a kéményseprésről szóló rendeletre. A Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
A rendeletet hatályon kívül kell helyezni, tekintettel a jogszabályváltozásokra. Már nem
önkormányzati hatáskör. Kérjük a Képviselő-testülettől a hatályon kívül helyező rendelet
elfogadását.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, jelezni szíveskedjék.
A javaslatot 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta.
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának 29/2013.(XII.19.) önkormányzati
rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/2005.(12.05.) rendelet
hatályon kívül helyezéséről
g. víziközmű-szolgáltatásról szóló rendelet
(az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a víziközmű-szolgáltatásról szóló rendeletre. A Jogi és Ügyrendi Bizottság
tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
Elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testületnek.
Soós Zsoltné
A pénzügyi bizottsági ülésen felmerült, hogy a szennyvízelvezetésnél a 250.000-Ft bruttó
vagy nettó? A jelenleg hatályos rendeletben 250.000.-Ft/egység szerepel. Ez azért van így,
mert akkor még nem volt ÁFA. Most már van, ezért 250.000.-Ft + ÁFA/egység került a 4. §ba. A Képviselő-testület már így látja az anyagban, de a Jogi és Ügyrendi Bizottsági ülésen
még 197.000.-Ft+ÁFA szerepelt.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjék.
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A javaslatot 6 fő igen szavazattal, 3 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának 30/2013.(XII.19.) önkormányzati
rendelete a víziközmű-szolgáltatásról
4. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a Pályázat hivatali informatikai fejlesztésére. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
tárgyalta.
Gerecz Attila
Utófinanszírozású a pályázat, elfogadásra ajánljuk a Képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjék.
A javaslatot 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta.
517/2013.(XII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
KMOP-4.7.1-13. számú, „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra” c. pályázati
kiírásra. Az igényelt összeg 6.301.706.-Ft. azaz hatmillió-háromszázegyezer-hétszázhat forint.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
5. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a TISZK megállapodás módosítása. Tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság.
Dr. Galambos Eszter
Elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testületnek.
Dr. Szabó Attila
Elfogadásra javasoljuk. Lényegi döntésre nem volt szükség, ugyanis nem volt az ipari
iskolának olyan tulajdona, amit a TISZK keretén belül kapott valamikor is.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjék.
A javaslatot 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta.
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518/2013.(XII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KLIK Ceglédi
Tankerülete, valamint a Dabas Város Önkormányzata, Kunszentmiklós Város
Önkormányzata, Gyömrő Város Önkormányzata és Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzata közötti Megállapodást, a jelen határozat melléklettét képező tartalommal. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
6. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk az Ingatlanértékesítésre benyújtott pályázat elbírálása című napirendi pontra. A
0505/17 hrsz-ú 1262 m2 területű szántó került meghirdetésre. Balla János ajánlata került
benyújtásra, ami 189.300.-Ft. Ennyiért kerülne értékesítésre. Név szerinti szavazás szükséges,
mivel vagyonról van szó. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Gerecz Attila
Elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, a név szerinti szavazáshoz átadom jegyző asszonynak 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 13. számú melléklete.
A javaslatot 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta.
519/2013.(XII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiskunlacházi 0505/17
helyrajzi számú, 1262 m2 nagyságú, 1,75 AK értékű, szántó művelési ágú ingatlan
vonatkozásában elfogadja Balla János 2347 Bugyi, Bajcsy-Zsilinszky z. 14. szám alatti lakos
189.300.-Ft-os ajánlatát és értékesíti az ingatlant ajánlattevő részére. Felkéri a Hivatalt és az
ajánlattevőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. december 23.
Felelős: dr. Répás József polgármester
7. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a Rákóczi úti piac felújításával kapcsolatos ideiglenes intézkedésekről szóló
napirendi pontra. A beruházás el fog kezdődni. Hogy zökkenőmentes legyen a piaci
tevékenység, és a kiskunlacházi polgárok ne érezzék meg ennek a hátrányát, ezért szükséges,
hogy a beruházás időszakára jelöljünk ki egy olyan területet, ami mindenki számára
megközelíthető és elfogadható. Felmerült, hogy a Művelődési Ház melletti parkolóban
kerüljön kialakításra. Szilárd a burkolat, jól megközelíthető és jó parkolási lehetőség van.
Erről szól az egyik határozati javaslat. A másik a szemét elszállításáról és a WC kérdéséről
gondoskodni kell, ez lenne a TICS feladata. A harmadik határozati javaslat arról szól, hogy
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legyen, vagy ne legyen helyfoglalási díj, hiszen a szemét elszállításának, illetve az
illemhelynek költsége van, így egy 50 %-os helypénzt kellene fizetnie az ott árusítást
végzőknek. Kérdés, észrevétel van-e?
Balogh Zoltán
Elhangzott a Művelődési Ház igazgató asszonya felé, hogy tudják-e majd kezelni ezt a
helyzetet? Itt a csütörtöki napra gondolok. Rengeteg embert fogad, mind közlekedésben, mind
hangerőben.
Petőné Horváth Éva
Az iskolát nem fogja zavarni. Az biztos, nem fog belemenni abba, hogy oda bárki bemenjen a
mellékhelységet használni.
Gerecz Attila
A PÜF-ön nem hangzott el a mellékhelység használata az iskolában. Ott az merült fel, hogy
vajon a Művelődési Ház lát-e valamilyen bevételi forrást? Utána azt mondtuk, nem hozzuk az
igazgató asszonyt kellemetlen helyzetbe, hogy vasárnap meg kelljen oldani a mellékhelység
használatát. Az iskola egyetlen egyszer sem került szóba.
Dr. Galambos Eszter
A mostani helyzet még ennél is kaotikusabb. Parkolóhelyek nincsenek, egy óvodaépület, egy
iskolaépület és egy konyha van a szomszédságban. Azt gondolom, a helyzetet kezelni kell
mindenféleképpen, de semmivel sem lesz rosszabb, mint a mostani.
Tóth Imre
Reggel 7 órától már nincsen áruszállítás, akkor már csak a vásárlók vannak. Azt viszont meg
kell oldani, hogy a piac és a parkoló el legyen szeparálva. A Kinizsi utat szabadon kell
hagyni, ne lehessen ott parkolni hosszabb időre, és nem fogja akadályozni a forgalmat. A piac
11-12 óra között véget ér, az árusok elmennek onnan, így a gyerekek nincsenek érintve, mikor
jönnek ki az iskolából. Azt kell még kitalálni, hogy a vevők hol parkoljanak.
Dr. Répás József
Az előterjesztésben az állt, hogy írásos dokumentum nem áll rendelkezésre a pályázatról. A
mai napon megérkezett az a pecsétes papír, amiről beszéltünk, hogy 47.000.000.-Ft-ot
nyertünk a piac tekintetében. Kérdés van-e még a piaccal kapcsolatban? Ha nincs, aki az 1.
határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
520/2013.(XII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi úti piac
felújításának idejére, a munkaterület átadásától az új létesítmény használatbavételéig a Petőfi
Művelődési Központ és Könyvtár parkolóját (732/2 hrsz) jelöli ki piaci árusítás céljára
Határidő: a munkaterület átadása
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki a 2. határozati javaslatot elfogadja, kérem, jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
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521/2013.(XII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a felkéri a Polgármsteri
Hivatalt, hogy a Település- és Intézményfenntartó Csoport útján gondoskodjon a 732/2 hrsz-ú
ingatlanon elhelyezésre kerülő ideiglenes piac területén szemétgyűjtő konténer és WC
elhelyezéséről, továbbá az üzemeltetési feladatokat a munkaterület átadásától az új
létesítmény használatbavételéig lássa el.
Határidő: a munkaterület átadása
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
Dr. Répás József
Aki a 3. határozati javaslatot elfogadja, kérem, jelezze.
A javaslatot 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
522/2013.(XII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
471/2013.(XI.27.) számú határozatban meghatározott piaci helyfoglalási díjakra a
munkaterület átadásától az új létesítmény használatbavételéig 50 %-os kedvezményt biztosít
az árusok részére.
Határidő: a munkaterület átadása
Felelős: dr. Répás József polgármester
8. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete)
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Dr. Répás József
Rátérünk a bizottsági jegyzőkönyvekre.
Gerecz Attila
Első a november 8-i jegyzőkönyv. Minden határozati javaslatról döntött már a Képviselőtestület. Következő a november 25-i. Itt is minden határozati javaslatról döntött a Képviselőtestület.
December 12-i jegyzőkönyv
Gerecz Attila
A jegyzőkönyv 5. oldalán Tóth úr kérelme, a javaslat még nem volt a Képviselő-testület előtt.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a 3300 hrsz-ú
ingatlan megosztására vonatkozó megosztási vázrajzot, melynek költségei a leendő vevőt
terhelik.
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslatot 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
523/2013.(XII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a 3300 hrsz-ú
ingatlan megosztására vonatkozó megosztási vázrajzot, melynek költségei a leendő vevőt
terhelik.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila
A 13. oldalon a 2014. évi szúnyoggyérítéssel kapcsolatos javaslat.
Dr. Répás József
Aki támogatja, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
• 2014. évben a szúnyoggyérítési feladatokat a Ráckevei kistérség településeivel
együttműködve kívánja ellátni.
• A szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok ellátását, megbízási szerződés alapján
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata látja el.
• A gyérítés az előző évből megmaradt összeg terhére, ezen összeg erejéig történjen.
• A gyérítésbe bevont területek nagysága:
légi: 200 ha (2-4 alkalom)
földi:50 ha (2-4alkalom)
biológiai (Ráckevei kistérség területén teljes területén) 500 ha (1-2 alkalom)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A javaslatot 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta.
524/2013.(XII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
• 2014. évben a szúnyoggyérítési feladatokat a Ráckevei kistérség településeivel
együttműködve kívánja ellátni.
• A szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok ellátását, megbízási szerződés alapján
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata látja el.
• A gyérítés az előző évből megmaradt összeg terhére, ezen összeg erejéig történjen.
• A gyérítésbe bevont területek nagysága:
légi: 200 ha (2-4 alkalom)
földi:50 ha (2-4alkalom)
biológiai (Ráckevei kistérség területén teljes területén) 500 ha (1-2 alkalom)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Gerecz Attila
A 15. oldal teteje, Ecsedi-Vill Bt. kérelme.
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Dr. Répás József
Aki elfogadja, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EcsediVill Bt., Kiskunlacháza, Szentiványi u. 0650/19 hrsz. villamos ellátása, 22 kV-os
szabadvezeték és a 22/0,4 kV-os oszlop tr. állomás létesítése kérelméhez tulajdonosi és
közútkezelői – kikötésekkel – hozzájárulást ad, a hozzájárulást 150.000.-Ft+ÁFA, azaz
Százötvenezer forint +ÁFA összegű kártalanítási összeg megfizetéséhez köti.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslatot 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta.
525/2013.(XII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EcsediVill Bt., Kiskunlacháza, Szentiványi u. 0650/19 hrsz. villamos ellátása, 22 kV-os
szabadvezeték és a 22/0,4 kV-os oszlop tr. állomás létesítése kérelméhez tulajdonosi és
közútkezelői – kikötésekkel – hozzájárulást ad, a hozzájárulást 150.000.-Ft+ÁFA, azaz
Százötvenezer forint +ÁFA összegű kártalanítási összeg megfizetéséhez köti.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila
A 15. oldal közepe, ELMŰ-ÉMÁSZ Kft. kérelme.
Dr. Répás József
Aki elfogadja, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ELMŰÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. részére a Jókai Mór utca 30/a (2038 hrsz.) alatti ingatlan
villamosenergia-ellátásához szükséges tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást 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
A javaslatot 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta.
526/2013.(XII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. részére a Jókai Mór utca 30/a (2038 hrsz.) alatti
ingatlan villamosenergia-ellátásához szükséges tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást
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
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Gerecz Attila
A 21. oldalon található a folyószámlahitel felvételére vonatkozó javaslat.
Dr. Répás József
Aki támogatja, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
1. Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az OTP Bank yrt-től
történő folyószámlahitel felvételéről dönt, az alábbiak szerint:
A hitel futamideje és rendelkezésre tartott összeg: 2014. január 10-től 2014. szeptember 30-ig
15 000 000 Ft összeg
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit,
ezen belül elsősorban a saját bevételeket, az általános és feladatmutatók szerinti és egyéb
támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a
mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.
Adós kötelezettséget vállal jelen összegű folyószámlahitelre kölcsönszerződés és
engedményezési szerződés megkötésére.
3. Az Önkormányzat mint zálogkötelezett tudomásul veszi, hogy a hitel fedezete továbbá az
OTP Bank yrt-vel 2013. december 3-án 1-2-08-4200-0029-6 számon megkötött
jelzálogszerződéssel alapított egyetemes keretbiztosítéki jelzálogjog.
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a
kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat
megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat
módosításai során figyelembe veszi.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az
OTP Bank yrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és
az engedményezési szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslatot 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta.
527/2013.(XII.18.) határozat
1. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től
történő folyószámlahitel felvételéről dönt, az alábbiak szerint:
A hitel futamideje és rendelkezésre tartott összeg: 2014. január 10-től 2014. szeptember 30-ig
15 000 000 Ft összeg
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket, az általános és feladatmutatók szerinti és
egyéb támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a
mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.
Adós kötelezettséget vállal jelen összegű folyószámlahitelre kölcsönszerződés és
engedményezési szerződés megkötésére.
3. Az Önkormányzat mint zálogkötelezett tudomásul veszi, hogy a hitel fedezete továbbá az
OTP Bank Nyrt-vel 2013. december 3-án 1-2-08-4200-0029-6 számon megkötött
jelzálogszerződéssel alapított egyetemes keretbiztosítéki jelzálogjog.
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a
kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat
megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat
módosításai során figyelembe veszi.
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5. 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: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila
A 22. oldalon szintén OTP Bank felé benyújtandó javaslat.
Dr. Répás József
Aki támogatja, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
1. Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának képviselő-testülete kezdeményezi az OTP
yrt-nél fennálló, ÖB 8400/2013/0078-9 számú folyószámlahitel-szerződés módosítását, az
alábbiak szerint:
a) a Képviselő-testület kéri a 2013. december 5-én fennálló állománynak megfelelő,
13.489.859.-Ft összegű folyószámlahitel futamidejének meghosszabbítását 2013. december
31-ig,
b) a Képviselő-testület kéri az a) pontban megjelölt hitel átalakítását 2014. december 31-i
lejáratú működési hitellé.
2. Az a) és b) pont szerinti hitelek és járulékaik visszafizetésének biztosítékául az
önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket, az általános
és feladatmutatók szerinti és egyéb támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi
adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.
Adós kötelezettséget vállal az a) és b) pont szerinti hitelek és járulékaik kölcsönszerződéseinek
és engedményezési szerződéseinek megkötésére.
3. Az Önkormányzat mint zálogkötelezett tudomásul veszi, hogy az a) és b) pont szerinti
hitelek fedezete továbbá az OTP Bank yrt-vel 2013. december 3-án 1-2-08-4200-0029-6
számon megkötött jelzálogszerződéssel alapított egyetemes keretbiztosítéki jelzálogjog.
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az a) és b) pont szerinti hitelek
visszafizetésének időtartama alatt a kért hiteleket és járulékait a futamidő évében – a
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és
jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelekre vonatkozóan az
OTP Bank yrt-nél eljárjon, az ügyletek egyéb feltételeiben megállapodjon, a
hitelszerződéseket és az engedményezési szerződéseket aláírja az Önkormányzat
képviseletében.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslatot 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
528/2013.(XII.18.) határozat
1. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete kezdeményezi az OTP
Nyrt-nél fennálló, ÖB 8400/2013/0078-9 számú folyószámlahitel-szerződés módosítását, az
alábbiak szerint:
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a) a Képviselő-testület kéri a 2013. december 5-én fennálló állománynak megfelelő,
13.489.859.-Ft összegű folyószámlahitel futamidejének meghosszabbítását 2013. december
31-ig,
b) a Képviselő-testület kéri az a) pontban megjelölt hitel átalakítását 2014. december 31-i
lejáratú működési hitellé.
2. Az a) és b) pont szerinti hitelek és járulékaik visszafizetésének biztosítékául az
önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket, az általános
és feladatmutatók szerinti és egyéb támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi
adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.
Adós kötelezettséget vállal az a) és b) pont szerinti hitelek és járulékaik
kölcsönszerződéseinek és engedményezési szerződéseinek megkötésére.
3. Az Önkormányzat mint zálogkötelezett tudomásul veszi, hogy az a) és b) pont szerinti
hitelek fedezete továbbá az OTP Bank Nyrt-vel 2013. december 3-án 1-2-08-4200-0029-6
számon megkötött jelzálogszerződéssel alapított egyetemes keretbiztosítéki jelzálogjog.
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az a) és b) pont szerinti hitelek
visszafizetésének időtartama alatt a kért hiteleket és járulékait a futamidő évében – a
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és
jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelekre vonatkozóan az
OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügyletek egyéb feltételeiben megállapodjon, a
hitelszerződéseket és az engedményezési szerződéseket aláírja az Önkormányzat
képviseletében.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila
A 23. oldal közepe, 0318/25 és a 0319/3 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vezetékjoggal
kapcsolatos megállapodás.
Dr. Répás József
Aki támogatja, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 0318/25
és 0319/3 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó vezetékjogi – közérdekű használati jogi –
előzetes megállapodást elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslatot 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta.
529/2013.(XII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 0318/25
és 0319/3 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó vezetékjogi – közérdekű használati jogi –
előzetes megállapodást elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila
A 23. oldal alján egy javaslat, amit a bizottság elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.
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Dr. Galambos Eszter
Ennek a határozati javaslatnak jogi akadálya van, hogy elfogadjuk, ugyanis ez nem
önkormányzati hatáskör, hanem a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján a DPMV Zrt.
közgyűlésének a hatáskörébe tartozik. Ebben a cégben 2 %-unk van, és ha egy ilyet
kezdeményezünk, a másik 98 %-nyi településről biztos lesz jelentkező erre a helyre és nem
tudom, mennyire tudnánk érvényesíteni a befolyásunkat. Úgy gondolom, hogy nem kéne
feladni a pozíciónkat. Egy ilyen döntés ahhoz vezetne, hogy Kiskunlacházának semmilyen
képviselete nem maradna.
Dr. Répás József
Maradjunk abban, hogy én ezt a kérdést Sárosi úrnál végigjárom, és a következő testületi
ülésre a javaslatot be fogom hozni. Erről most nem szavazunk.
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Dr. Répás József
Rátérünk a JÜB-re.
Dr. Galambos Eszter
A JÜB-nek nincs olyan határozati javaslata, amiről nem döntött volna a Képviselő-testület.
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság
Dr. Répás József
Rátérünk a MOS Bizottság jegyzőkönyveire.
December 16-i jegyzőkönyv
Dr. Szabó Attila
A 3. oldalon a Peregi Nyugdíjasklub számára lehetőség nyílik arra, hogy felújítsa az Angyalos
Ház melletti volt iskolaépületet. A beadási határidőt eltolták 2014. január 12-re, ezért lesz arra
lehetőségük, hogy az épület komplex terveit is elkészítsék. 35.000.000.-Ft összegre nyújtanák
be a pályázatot. Ez egy 100 %-os pályázat, önrészt nem igényel, háromhavonta történnek
elszámolások és kifizetések. Ehhez készült egy határozati javaslat, mert az Önkormányzatnak
is kötelezettséget kellene vállalnia, együttműködési megállapodás formájában. Kérem a
Képviselő-testülettől, hogy ezt a határozati javaslatot támogassa, és fogadja el.
Dr. Répás József
Mindenféleképpen támogatásra méltó. Az Önkormányzat eddig is sokat költött az épületre és
még komoly problémák vannak a tetőszerkezettel, és a szigeteléssel. A magam részéről
támogatom. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki támogatja a határozati javaslatot, kérem,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Peregi
Hagyományőrző yugdíjas Klub Közhasznú Egyesülettel a „Peregi Udvar” – agroturisztikai
– honismereti szolgáltató tevékenység megalapozása címmel beadott pályázatához feltételként
szabott Együttműködési megállapodás megkötését.
Határidő: azonnal
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Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslatot 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta.
530/2013.(XII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Peregi
Hagyományőrző Nyugdíjas Klub Közhasznú Egyesülettel a „Peregi Udvar” – agroturisztikai
– honismereti szolgáltató tevékenység megalapozása címmel beadott pályázatához feltételként
szabott Együttműködési megállapodás megkötését.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Dr. Répás József
Rátérünk az Egészségügyi bizottság jegyzőkönyveire.
Petőné Horváth Éva
Néhány dolgot szeretnék elmondani a karácsonnyal kapcsolatban. Évek óta már hagyományos
programjaink vannak. A bizottsági ülésünkre Pénzes Andrásné eljött, és megkérdeztük őt,
hogy mire van esélyünk? A szaloncukrot, amit megvettünk azt talán ki tudja majd
gazdálkodni és ki tudja fizetni. Úgy gondolom, hogy olyan külső segítségeket kaptunk, amivel
gyakorlatilag sínen van minden, és szeretném megköszönni a bizottság nevében,
mindenkinek, aki segített. A Gyejó épületében lenne december 22-én kiosztás, lencsefőzelék a
rászorulóknak. Polgármester úrnak szeretném megköszönni, amely összeget felajánlott.
Valcika néninek és Ági néninek szeretném megköszönni, hogy az iskolások készülnek egy
szép műsorral. Köszönöm még a konyha vezetőjének, hogy jutányos áron fog nekünk főzni és
sütni. Gerecz Attila képviselő úrnak is köszönöm az almát, amit felajánlott a gyerekeknek.
9. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete)
Megállapodás mintavételi együttműködésről
Dr. Répás József
Rátérünk az Egyebekre. Két napirendi pontról beszélünk. Az egyik a mintavételi
megállapodás.
Soós Zsoltné
Az előterjesztés mellékletében kiküldésre került az ÁNTSZ által kiadott levél, illetve
határozat, mely szerint Ráckeve került kijelölésre labor ügyben. Ebben az okiratban az is
szerepel, hogy amennyiben a minták vizsgálatáról és szállításáról megállapodást tudunk kötni
Ráckevével, akkor utána be tudjuk nyújtani a működési engedély módosítását és mintavételi
helyként üzemelhet továbbiakban a labor. Dr. Geczkó Beatrixszel volt egy egyeztető
megbeszélés, tőle kaptuk meg ezt az együttműködési megállapodás mintát. Ez arról szól, hogy
ha itt a laborban a kolléganő leveszi a mintákat, akkor Ráckeve elvégzi a vizsgálatot. A
szállítás és a korábbi feladatok ellátása, mind a mi feladatunk. Erről szól a határozati javaslat.
Utána tudjuk kezdeményezni a működési engedély módosítását.
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Dr. Szabó Attila
Továbbra is sok munka és feladat lesz ennek a megszervezése. Mindenki tudja, hogy keressük
a J1-es minősítés laboratóriumunknak a finanszírozását. Ez azért fontos, mert minél több
vizsgálatot tudunk átküldeni, minél több beteget lát el Kiskunlacháza, annál rövidebb lesz a
várakozási idő. Most egyeztetések fognak kezdődni az OEP-pel. Összegyűjtöttük azokat a
dokumentumokat 2008-ból, amely ennek a pénznek az átadására hivatkozik, bízunk abban,
hogy megtaláljuk ezt az összeget.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
A javaslatot 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta.
531/2013.(XII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat
mellékletét képező tartalommal megállapodást köt Ráckeve Város Szakorvosi
Rendelőintézetével laboratóriumi mintavételi együttműködésről.
A Képviselő-testület az együttműködés keretében vállalja a mintavételi hely üzemeltetési
költségeinek, a veszélyes hulladékok kezelésének, a mintavételeket végző egészségügyi
dolgozó bérének és járulékainak finanszírozását, a helyettesítéséről való gondoskodást és
biztosítását, valamint a minták és leletek szállítását, továbbá a leletek online átvételéhez és
nyomtatásához szükséges informatikai fejlesztések költségeit.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete)
Ingatlanok kiírása értékesítésre
Dr. Répás József
Őrsi Judittól érkezett egy kérés, hogy két ingatlant szeretne a repülőtéren megvásárolni.
Természetesen ki kell írnunk, 500.000-500.000.-Ft ingatlanonként a becsült értéke. 8 napra
kifüggesztjük, és ha vételi ajánlat érkezik, januárban a testület fog erről dönteni. Ez nem
befolyásolja azt, hogy egy nagyobb volumenű blokkot ki tudjunk majd alakítani. Kérdés,
észrevétel van-e? Ha nincs, név szerinti szavazás lesz, 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 18. számú melléklete.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, 2 fő tartózkodás, 1 fő ellenszavazat mellett elfogadásra került.
532/2013.(XII.18.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunlacháza
nagyközség nemzeti vagyonáról szóló 17/2012.(VII.27.) önkormányzati rendelet 14. és 15. §aiban foglaltak alapján értékesítésre jelöli ki a Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata
tulajdonában lévő alábbi vagyonelemet:
helyrajzi szám
vagyonelem (művelési ág)
forgalmi érték
0579/18
kivett beépítetlen terület
500.000.-Ft
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0579/19
kivett beépítetlen terület
Határidő: 2013. december 27.
Felelős: dr. Répás József polgármester

500.000.-Ft

Dr. Répás József
A nyílt ülést bezárom, rátérünk a zárt ülésre.
A megbeszélés zárt üléssel folytatódik, amelyről külön jegyzőkönyv készül.
Az ülés vége: 20:05h.

K.m.f.

Dr. Répás József
polgármester

Balogh Zoltán
képviselő

Soós Zsoltné
jegyző

Dr. Szabó Attila
képviselő
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