JEGYZŐKÖ YV
A Képviselő-testület 2014. február 5-i üléséről.

Időpontja: 2014. február 5. 19 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak:
Dr. Répás József polgármester
Dr. Fábián Miklós alpolgármester
Tóth Imre alpolgármester
Dr. Szabó Attila képviselő
Foki Vilmos képviselő
Petőné Horváth Éva képviselő
Dr. Galambos Eszter képviselő
Soós Zsoltné jegyző
Dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
Bajczárné Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető
Dr. Répás József
Mindenkit sok szeretettel köszöntök a mai rendkívüli képviselő-testületi ülés alkalmából.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 6 fő van jelen. Felém dr. Vancsura
Tamás és Gerecz Attila képviselő urak jelezték, hogy nem tudnak a mai ülésen részt venni. A
testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre teszek javaslatot. dr.
Galambos Eszter képviselő asszonyt és dr. Fábián Miklós alpolgármester urat javaslom
jegyzőkönyv hitelesítőknek. Aki dr. Galambos Eszter személyét elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja dr. Galambos Eszter személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
10/2014.(II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja dr. Galambos Eszter személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki dr. Fábián Miklós személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv a nyílt ülés
hitelesítőjének elfogadja dr. Fábián Miklós személyét.
Határidő: azonnal
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Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
11/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv a nyílt ülés
hitelesítőjének elfogadja dr. Fábián Miklós személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A napirendi pontok vonatkozásában „Egyebek”-ben lenne egy előterjesztés, mely szerint a
Belügyminisztérium kiírt egy ismételt pályázatot az óvodai nyílászárók cseréjére.
30.000.000.-Ft értékben nyújtanánk be a korábbi pályázati anyagot. A benyújtásra egy hetünk
van. Kiegészítés a napirendi pontokhoz van-e?
Petőné Horváth Éva
„Egyebek”-ben az Egészségügyi és Szociális Bizottság részéről is van egy előterjesztésem.
Dr. Répás József
Aki ezekkel a kiegészítésékkel elfogadja a napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. 2014 évi költségvetés tárgyalása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila PÜF elnök
dr. Galambos Eszter JÜB elnök
2. Őrsi Judit vételi ajánlata
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila PÜF elnök
dr. Galambos Eszter JÜB elnök
3. Tájékoztató Synlab-szerződéskötésről
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila PÜF elnök
dr. Galambos Eszter JÜB elnök
4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 22/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila PÜF elnök
dr. Galambos Eszter JÜB elnök
5. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés
módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila PÜF elnök
dr. Galambos Eszter JÜB elnök
6. Local Agenda 21 módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
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Gerecz Attila PÜF elnök
7. Javaslat Renault Midlum 270.14.D típusú jármű és felépítménye értékesítésére
Előadó: dr. Répás József polgármester
8. Bizottságok jegyzőkönyvei
a) Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Előadó: Gerecz Attila PÜF elnök
b) Jogi és Ügyrendi Bizottság
Előadó: dr. Galambos Eszter JÜB elnök
9. Tulajdonosi javaslat a Kunépszolg Kft. taggyűlése felé Felügyelő Bizottsággal
kapcsolatban
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter JÜB elnök
10. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
12/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. 2014 évi költségvetés tárgyalása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila PÜF elnök
dr. Galambos Eszter JÜB elnök
2. Őrsi Judit vételi ajánlata
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila PÜF elnök
dr. Galambos Eszter JÜB elnök
3. Tájékoztató Synlab-szerződéskötésről
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila PÜF elnök
dr. Galambos Eszter JÜB elnök
4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 22/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila PÜF elnök
dr. Galambos Eszter JÜB elnök
5. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés
módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila PÜF elnök
dr. Galambos Eszter JÜB elnök
6. Local Agenda 21 módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila PÜF elnök
7. Javaslat Renault Midlum 270.14.D típusú jármű és felépítménye értékesítésére
Előadó: dr. Répás József polgármester
8. Bizottságok jegyzőkönyvei
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c) Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Előadó: Gerecz Attila PÜF elnök
d) Jogi és Ügyrendi Bizottság
Előadó: dr. Galambos Eszter JÜB elnök
9. Tulajdonosi javaslat a Kunépszolg Kft. taggyűlése felé Felügyelő Bizottsággal
kapcsolatban
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter JÜB elnök
10. 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 költségvetés tárgyalása. A törvény előírása
értelmében ezt 2014. február 5-ig be kell terjeszteni a képviselő-testület felé. Ez a mai nappal
megtörtént. Az elmúlt héten a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság már tárgyalta ezt az
előterjesztést, és az a döntés született, hogy visszaadja átdolgozásra a Hivatalnak. Azt
javaslom a Képviselő-testületnek, hogy kerüljön vissza átdolgozásra a 2014. évi költségvetés.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
13/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014.
évi költségvetés tervezetét átdolgozásra és a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben előírt
formában történő előkészítésre a jegyzőnek visszaadja.
Határidő: 2014. március 3.
Felelős: dr. Répás József polgármester
2. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 2. napirendi pontra: Őrsi Judit vételi ajánlata. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság,
valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta, elfogadásra ajánlja a Képviselőtestületnek. Vagyonról döntünk benne, ezért név szerinti szavazást kell tartanunk. Kérdés,
észrevétel van-e?
Dr. Szabó Attila
Tettem észrevételt a Jogi és Ügyrendi bizottság ülésén. Polgármester úr 2013. február 4-i
pénzügyi bizottsági ülésen azt javasolta, hogy amikor ingatlaneladásra kerül sor, akkor
nyújtson be a pályázó egy üzleti tervet, hogy mit szeretne azon a területen végezni. Ez nem
derül ki Őrsi Judit ajánlatából. Ha esetleg valaki nagyobb területet szeretne megvásárolni,
akadályozni fogja ez a néhány magántulajdonban lévő ingatlan. Dr. Sződi Károly
osztályvezető úr azt javasolta a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén, készüljön egy kimutatás
arról, hogy térképileg mely területek kerültek értékesítésre a repülőtérből. Tudom, hogy a
kiírásban ilyen feltételek nem szerepeltek. Őrsi Judittól szeretném hallani, hogy mit tervez
ezekkel az ingatlanokkal.
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Dr. Répás József
Érkezett egy javaslat dr. Szabó Attila képviselő úrtól, ezzel kapcsolatban kinek van kérdése,
észrevétele?
Dr. Fábián Miklós
Őrsi Judit és Őrsi Kálmán hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben úgy lenne megvásárolva a
terület, hogy útban van, akkor hajlandóak ezt területcserével átengedni.
Dr. Répás József
Mindenképpen kell készítenünk a területről egy új értékbecslést, mert a nyáron készült
utoljára.
Dr. Fábián Miklós
Egy meghallgatáson elhangzott szó, mire kötelezi egy bizottsági ülésen elhangzott dolog?
Dr. Répás József
Érkezett egy javaslat dr. Szabó Attila részéről, hogy a döntés előtt hallgassuk meg a vevőt,
Őrsi Juditot, milyen célból kívánja ezt az ingatlant megvásárolni, tervez-e valamilyen
fejlesztést vagy beruházást. Ennek figyelembevételével hozza meg a Képviselő-testület a
döntését.
Soós Zsoltné
Ha most a Képviselő-testület úgy dönt, hogy először meghallgatja Őrsi Juditot, és utána dönt
az értékesítésről, a meghallgatás akkor sem nem befolyásolhatja a döntést. Határozatban meg
volt hirdetve az értékesítés, határidőben benyújtott egy ajánlatot, ami megfelel a kiírásnak,
kicsit több annak az értéke, amit meghirdettünk. Nem hoz jogszerű döntést a Képviselőtestület, ha esetleg elutasítja amiatt az ajánlatot, mert nem olyan tervei vannak, ami esetleg a
Képviselő-testület terveivel egybecseng. Ezt korábban kellett volna átgondolni, a meghirdetés
előtt.
Tóth Imre
Semmi garancia nincs arra, hogy abból, amit majd elmond, a későbbiek során mit fog
megvalósítani. Utólag nem szabhatunk feltételeket. Azt a meghirdetés előtt kellett volna
eldönteni, hogy milyen feltételekkel értékesítjük ezeket a területeket. Ha ő kijelent bármit, az
milyen kötelezettséget jelent?
Dr. Szabó Attila
Semmiféle kötelezettsége nincs, csak szeretném, ha tájékoztatna Őrsi Judit a terveiről,
következmények nélkül.
Dr. Répás József
Aki dr. Szabó Attila javaslatát támogatja, hogy kerüljön meghallgatásra Őrsi Judit a
megvásárolni kívánt ingatlanok hasznosításával kapcsolatos elképzeléseiről, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el azt a
javaslatot, mely szerint a 0579/18 és 0579/19 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről szóló döntés
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előtt az ajánlattevőtől, Őrsi Judittól tájékoztatást kér a megvásárolni kívánt ingatlanok
hasznosításával kapcsolatos elképzeléseiről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 2 fő igen szavazattal, 3 fő tartózkodás, 1 fő nem szavazat mellett nem került
elfogadásra.
14/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el azt a
javaslatot, mely szerint a 0579/18 és 0579/19 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről szóló döntés
előtt az ajánlattevőtől, Őrsi Judittól tájékoztatást kér a megvásárolni kívánt ingatlanok
hasznosításával kapcsolatos elképzeléseiről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Két határozati javaslat van előttünk. Gyanítom, hogy ez egy eredménytelen értékesítés lenne,
akik kérték a tájékoztatást, azok nem fogják megszavazni. A „nem”-el szavazásnak
következménye lehet az Önkormányzatra nézve, ezért azt javaslom, hogy a következő
testületi ülésre hívjuk be Őrsi Juditot, hallgassuk meg abban a kérdésben, hogy mit kíván azon
a területen megvalósítani. Aki ezt elfogadja, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 0579/18
és 0579/19 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről szóló döntés előtt az ajánlattevőtől, Őrsi Judittól
tájékoztatást kér a megvásárolni kívánt ingatlanok hasznosításával kapcsolatos
elképzeléseiről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 5 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
15/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 0579/18
és 0579/19 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről szóló döntés előtt az ajánlattevőtől, Őrsi Judittól
tájékoztatást kér a megvásárolni kívánt ingatlanok hasznosításával kapcsolatos
elképzeléseiről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat megtárgyalását elnapoljuk.
3. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 3. napirendi pontra, tájékoztató Synlab-bal történő szerződéskötésről. Sokat
beszéltünk már a laborról. Komoly tárgyalások folytak ezzel kapcsolatban, több soron a
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közreműködő szervezetek irányába, hogy a kiskunlacházi labor ellátását, hogyan és milyen
módon tudjuk átalakítani. A legutóbbi tájékoztatás az volt, hogy az OEP-pel, GYEMSZI-vel
illetve Ráckevével felvegyük a kapcsolatot. Ráckeve részéről egy elég merev elutasítás
nyilvánult meg, a mi irányunkba. Biztosítottuk volna azt, hogy vérvétel helyként működik a
mi laborunk és ennek teljes rezsiköltségét, bérét és minden egyéb költségét magunkra
vállalunk, ez mellett még 4.000.000.-Ft-ot fizetnünk kellett volna Ráckevének. Annak
ellenére, hogy 2013. december 4-től Ráckeve lett kijelölve ellátó kötelezettként illetve J1
finanszírozottként, ennek a feladatnak az ellátására. Ezután felvettük a kapcsolatot ismételten
a Synlab-bal. Nagyon készséges és konstruktív volt, nem 1,50 Ft-ot, hanem csak 0,90 Ft-ot
kért pontonként. Múlt héten aláírásra került a szerződés a Synlab-bal. 2014. február 3. hétfőtől
már a labor ilyen formában, vérvételi helyként működik. Leveszi a vért az asszisztensnő,
ezután gépkocsival elviszi a Synlab-ba, majd másnap hozza az előző napi leleteket. Közben az
OEP-nél tárgyalásokat folytatunk a J1-es finanszírozás ügyében. Reményeink szerint ennek
eredménye lesz, és a J1-es finanszírozást meg tudjuk igényelni, amelyet engedélyezni fogunk
a Synlab irányába. Csak azokat a vérvizsgálatokat finanszírozzuk, amelyek korábban is jelen
voltak, a drágább vérvizsgálatokat a megfelelő szakrendelőben kell elvégeztetni. Igazolni kell
lakcímkártyával, hogy a beteg kiskunlacházi lakos, mert más településről jövő betegek
ellátását nem tudjuk finanszírozni.
Petőné Horváth Éva
Milyen időtartamra írta alá az Önkormányzat a Synlab-bal a szerződést?
Dr. Répás József
Határozatlan idejű a szerződés. Ha megkapjuk a J1-es finanszírozást, értelemszerűen csökken
a fizetési kötelezettség, és akkor már csak az asszisztensnő bérét, és a rezsiköltséget kell
fizetnünk, illetve jön majd egy Synlab-os autó is, ami viszi el a vért.
Petőné Horváth Éva
A drágább vérvételi vizsgálatokat ki fogja fizetni?
Dr. Szabó Attila
Pontosítani szeretném, amit Polgármester úr említett: a 0,90 az nem forint, hanem szorzó. A
helyi orvosoknak kell egy olyan vizsgálati panelt összeállítani, ami a legszükségesebb és
egyben az olcsó vizsgálatokat is jelenti. Valamilyen szempont rendszert fel kell állítani, hogy
melyek azok a vizsgálatok, amit egy háziorvos kérhet, és mikor kérheti. Szabályellenesen
léptünk, amikor a Polgármester úr aláírta ezt a szerződést, mert nem egyeztettünk az ÁNTSZszel. Akkor is szabályellenesen léptünk, amikor már mintavételi helyként használjuk a
helységet, holott nincs rá engedélyünk. Mégis azt mondom, ez egy jó lépés volt, mert már
elfogyott az orvosok és a betegek türelme. Két irányba kell elindulnunk. Szeretném, ha egy
orvos-szakmai vezetőt javasolna a Képviselő-testület, aki rendszeresen átnézi a beküldött
listák alapján, hogy hol állunk a felhasználás területén, hogy ez az 1,50 szorzó meddig elég.
Úgy gondolom, ha J1-ek leszünk. elég lesz, sőt lehet, hogy ez a szorzó a Synlab részére
biztosítja majd az autót és az asszisztensnő bérét is. Mi most ezt a 0,90-et az Önkormányzat
pénzéből fizetjük. Az 1,50 és 0,90 közötti rész az ő nyeresége lesz, amennyiben sikerül a
TVK-t megszerezni az OEP-től.
Petőné Horváth Éva
Az ÁNTSZ nem büntethet meg minket azért, hogy egy olyan helyen veszünk le vért, amire
nincs engedélyünk?
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Dr. Szabó Attila
De megbüntethet, de akkor az ÁNTSZ-t is meg kell büntetni, mert mulasztásos törvénysértést
hajt végre. Ugyanis Közép-Magyarországon az úgynevezett területi ellátási kötelezettséget
meghatározó lista meg van szerkesztve, de fel van függesztve. Ha ez a lista meglenne, nekünk
semmi gondunk nem lenne, tudnánk, hogy hova tartozunk, kinél van a TVK.
Petőné Horváth Éva
Mi van akkor, ha valakinek különleges vizsgálatra van szüksége, azt ki fizeti?
Dr. Szabó Attila
A listán 25.000.-Ft-ba kerül egy drogvizsgálat, vizeletből. Mielőtt a vizsgálatot elkezdjük,
meg kell beszélni, hogy az illető saját maga vállalja a költséget. Ezen a listán, ami drága
vizsgálatnak számít, az esetleg mandulaműtét előtt felmerül, 450.-Ft vagy a pajzsmirigy
hormon, ami 540.-Ft. A többi vizsgálat mind 100.-Ft alatt van. Az lenne a legjobb, ha
Dömsöd, Apaj és Áporka is csatlakozna hozzánk, mert akkor még olcsóbban jönnénk ki.
19:33 Dr. Sződi Károly kiment a teremből.
Dr. Fábián Miklós
A J1-gyel kapcsolatban lehet tudni valamit, hogy hol van, és kinél?
Dr. Szabó Attila
Rákérdeztünk az OEP-nél, azt mondták Ráckevén van. Mondtuk, hogy szerintük nincs ott.
Megígérték, hogy utána fognak nézni. Nálunk nincs, az biztos.
Tóth Imre
Azt gondolom, hogy ami a Synlab-nál előny, mindenképpen ki kell használni, és a többi
településnek is érdeke volna, hogy csatlakozzanak hozzánk. Meg kellene próbálni a többi
településsel is megbeszélni, mert a Synlab még gazdaságosabban tudna dolgozni, ha több
település összefogna. A háziorvosok túl sok vizsgálatot kérnek indokolatlanul?
Dr. Szabó Attila
Ezt meg kell szűrni. Indokolatlanul kérnek olyat, amiben nem kompetensek. A beteg panaszai
alapján kell csak kérni a vérvételi vizsgálatokat, és rögtön leszűkül az a lista, amit kérhetünk.
Én meg tudnám beszélni a háziorvosokkal, nem esne senki el az ellátástól.
Foki Vilmos
A laborban a Feiglné Kamrás Gabriella most egyedül van, a helyettesítése ilyen esetben hogy
lesz megoldva?
Dr. Szabó Attila
Ez is probléma. A Synlab kérte tőlünk, hogy erről mi gondoskodjunk. Az is probléma, hogy
az ágyban fekvő betegektől ki veszi le a vért, és hogy az asszisztensnőnek ki van-e töltve a 8
órás munkaideje. Ez a három dolog, ami még tisztázatlan.
Dr. Répás József
Kellene egy orvos-szakmai vezető, aki ezekre a kérdésekre pontos választ tudna adni.
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Dr. Szabó Attila
A legproblémásabb a terhesek vizsgálata, mert drága és időhöz kötött. Mi ezt nem tudjuk
felvállalni. Az lesz a javaslatom, hogy az a nőgyógyász, aki a terhes kismamának megírja a
beutalóját, az a ráckevei szakrendelő laborjába irányítsa, és ne a mi laborunkba.
Dr. Répás József
Az Egészségügyi és Szociális Bizottságtól kérünk egy javaslatot az orvos-szakmai vezető
személyt illetően.
Dr. Szabó Attila
Sürgős döntés kellene az orvosok részéről, egy megállapodás, hogy már ebben a hónapban se
lépjünk túl a költségeken. Ehhez még egyelőre orvos-szakmai vezetőre sincs szükség. Minél
előbb le kellene ülni erről tárgyalni, hogy mit szabad és mit nem.
Dr. Répás József
Azt javaslom, hogy jövő héten tartsunk erről egy megbeszélést, az Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke bevonásával. A laborral kapcsolatban van-e még valakinek kérdése? Ha
nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
16/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Synlab
Hungary Kft-vel 2014. január 29-én megkötött szerződést, mely a korábbi laboratórium
mintavételi helyként történő továbbműködését biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
4. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 4. napirendi pontra, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 22/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet
módosítása. Kovács Ferenccel kötöttük meg a szerződést, mert kedvezőbb árajánlatot adott. A
Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Kérdés,
észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a módosítást, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 22/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk az 5. napirendi pontra, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött
vagyonkezelési szerződés módosítása. Tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi
és Fejlesztési Bizottság, elfogadásra javasolják, a Képviselő-testületnek. Kérdés, észrevétel
van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
17/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítási javaslatát. A
módosítási javaslat a határozat mellékletét képezi.
Felhatalmazást kap a polgármester a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 2014. február 15.
Felelős: dr. Répás József polgármester
6. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 6. napirendi pontra, a Local Agenda 21 elfogadása. A Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság tárgyalta, elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. Kérdés, észrevétel van-e? Ha
nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
18/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kiskunlacháza
Települési Környezeti Fenntarthatósági Tervét (Local Agenda 21). Az LA21 a határozat
mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
7. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 7. napirendi pontra, javaslat a Renault Midlum 270.14.D típusú jármű és
felépítménye értékesítésére. A szippantó autót meghirdettük, senki nem jelentkezett rá, még
érdeklődési szinten sem. A DPMV Zrt. fenntartja, hogy 3.000.000.-Ft-ért megvásárolná. Az
autó lent áll a telephelyen, a Kunépszolg Kft. jelezte, ha ezt nem tudjuk hamarosan
értékesíteni, akkor kezdeményezik a forgalomból történő kivonást.
Petőné Horváth Éva
Nem lehetne a nyári időszakban locsolóautóként alkalmazni?
Dr. Répás József
Azt gondolom, egy ilyen autót erre alkalmazni és egy embert ezért fizetni nem érné meg. Az
autó értéke is fél éven belül radikálisan esni fog. Most még valamennyit kapnánk érte.
Foki Vilmos
És ha megint jön egy belvíz probléma? Ezzel az autóval ki lehetne szippantani a pincékből a
vizet.
Dr. Répás József
Van egy szolgáltatónk, szintén tudja ezt vállalni, saját autóval rendelkeznek, ami ki tudja
szippantani a vizet a pincékből. A DPMV Zrt-t is be lehet vonni. Azt javaslom, értékesítsük
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ezt az autót. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 4 fő igen szavazattal, 2 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
19/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Kiskunlacháza Nagyközség
nemzeti vagyonáról szóló 17/2012. (VII. 27.) önkormányzati rendelet 14. és 15. §-ai alapján
értékesítésre jelöli ki a Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő alábbi
vagyonelemet:
Gépjármű és felépítmény
Forgalmi érték
Renault Midlum 270. 14. D.
3.000.000,- Ft
Határidő: 2014. február 13.
Felelős: dr. Répás József polgármester
8. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete)
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2014. január 28-i jegyzőkönyve
Dr. Répás József
Rátérünk a 8. napirendi pontra, bizottságok jegyzőkönyvei. Felkérem Foki Vilmos bizottsági
tagot, hogy terjessze elő a PÜF jegyzőkönyvet, amely határozati javaslatokról még nem
döntött a Képviselő-testület.
Foki Vilmos
A 6. oldal közepén, a Balaton utca és Erkel Ferenc utca sarkára két tábla kihelyezése, amely 5
km/óra és 3,5 tonna behajtását korlátozza.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a
Hivatalt, hogy a Balaton utca és az Erkel Ferenc utca sarkára rendelje meg két tábla
kihelyezését, amelyek 5 km/óra sebességkorlátozást és 3,5 tonna feletti járművek behajtását
korlátozzák. Ezzel párhuzamosan kérje fel a Rendőrséget a fokozott ellenőrzésre.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
20/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a
Hivatalt, hogy a Balaton utca és az Erkel Ferenc utca sarkára rendelje meg két tábla
kihelyezését, amelyek 5 km/óra sebességkorlátozást és 3,5 tonna feletti járművek behajtását
korlátozzák. Ezzel párhuzamosan kérje fel a Rendőrséget a fokozott ellenőrzésre.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Foki Vilmos
A 10. oldal alján található a piac rekonstrukció és parkolók kiviteli tervdokumentációjának
elkészítésére vonatkozó megrendeléssel kapcsolatos határozati javaslat.
19:55 Dr. Sződi Károly visszajött a terembe.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy utólagosan
jóváhagyja a Piac rekonstrukció és hozzá kapcsolódó parkolók kiviteli
tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozó megrendelést bruttó 444.500.- Ft- áron az
IO-VIT 98 BT. részére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
21/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
utólagosan jóváhagyja a Piac rekonstrukció és hozzá kapcsolódó parkolók kiviteli
tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozó megrendelést bruttó 444.500.- Ft- áron az
INNO-VIT 98 BT. részére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Foki Vilmos
A 11. oldal közepén, az EMKA Tanácsadó Kft. által beadott, kommunikációs tevékenységre
vonatkozó ajánlatot nem javasolja támogatni a Pénzügyi Bizottság.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EMKA
Tanácsadó Kft. által beadott, kommunikációs tevékenységre vonatkozó ajánlattal nem kíván
élni.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
22/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EMKA
Tanácsadó Kft. által beadott, kommunikációs tevékenységre vonatkozó ajánlattal nem kíván
élni.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Foki Vilmos
A 15. oldalon, az „A Mi újságunk” hirdetési díjainak módosítását 2014. február 10-től a
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
„A Mi újságunk” hirdetési díjainak módosítását 2014. február 10-től, az alábbiak szerint:
Fekete-fehér hirdetés:
Színes hirdetés:
Apróhirdetés:
80 Ft/szó
120 Ft/szó
Egész oldal
34.000 Ft
50.000 Ft
Fél oldal
18.000 Ft
26.000 Ft
egyed oldal
10.000 Ft
15.000 Ft
Hatod oldal
7.000 Ft
10.000 Ft
yolcad oldal
6.000 F
8.000 Ft
Felárak:
Első belső borító (B2)
+ 10 %
Hátsó belső borító (B3)
+ 10 %
Hátsó borító (B4)
+ 20 %
Az ár az ÁFÁ-t tartalmazza!
Kedvezmények:
3-4 egymást követő alkalom esetén –
20 %
5 vagy annál több megjelenés esetén
-30%
Határidő: 2014. február 10.
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
23/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja
a „A Mi újságunk” hirdetési díjainak módosítását 2014. február 10-től, az alábbiak szerint:
Fekete-fehér hirdetés:
Színes hirdetés:
Apróhirdetés:
80 Ft/szó
120 Ft/szó
Egész oldal
34.000 Ft
50.000 Ft
Fél oldal
18.000 Ft
26.000 Ft
Negyed oldal
10.000 Ft
15.000 Ft
Hatod oldal
7.000 Ft
10.000 Ft
Nyolcad oldal
6.000 F
8.000 Ft
Felárak:
Első belső borító (B2)
+ 10 %
Hátsó belső borító (B3)
+ 10 %
Hátsó borító (B4)
+ 20 %
Az ár az ÁFÁ-t tartalmazza!
Kedvezmények:
3-4 egymást követő alkalom esetén –
20 %
5 vagy annál több megjelenés esetén
-30%
Határidő: 2014. február 10.
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Foki Vilmos
A 17. oldalon a mezőőri pályázattal kapcsolatban az a döntés született, hogy a 2014. évi
költségvetés elfogadásáig nem javasolja a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, elfogadás után
visszatér a témára.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. évi
költségvetés elfogadásáig nem támogatja a mezőőri pályázat kiírását, elfogadás után
visszatér a témára.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
24/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014.
évi költségvetés elfogadásáig nem támogatja a mezőőri pályázat kiírását, elfogadás után
visszatér a témára.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Foki Vilmos
A 18. oldal alján szerepel a tűzoltó készülékek és tűzcsapok karbantartása. Kedvező árnak
ítélte meg a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek
Kiss Béla árajánlatát 146.048.-Ft/év összegért.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja
Kiss Béla 146.048.-Ft/év összegű árajánlatát a tűzoltókészülékek és tűzcsapok
karbantartására. Felkéri a Polgármestert a karbantartás megrendelésére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
25/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja
Kiss Béla 146.048.-Ft/év összegű árajánlatát a tűzoltókészülékek és tűzcsapok
karbantartására. Felkéri a Polgármestert a karbantartás megrendelésére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Foki Vilmos
A 19. oldal tetején az ügyeleti és labor helyiségek cseréjét támogatja a Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul
a Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u. 95. szám alatt működő ügyeleti és labor helyiségek cseréjéhez.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
26/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
hozzájárul a Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u. 95. szám alatt működő ügyeleti és labor helyiségek
cseréjéhez.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Foki Vilmos
A 21. oldalon szerepel a HM szűrő berendezések visszavonására vonatkozó javaslat.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem
kívánja igénybe venni a HM szűrő berendezéseket, kéri a létesítési, engedélyeztetési
munkálatok leállítását a DPMV Zrt. nyilatkozata alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
27/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem
kívánja igénybe venni a HM szűrő berendezéseket, kéri a létesítési, engedélyeztetési
munkálatok leállítását a DPMV Zrt. nyilatkozata alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Foki Vilmos
A 22. oldal tetején, a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Hospice Ház építkezésének
támogatásával kapcsolatosan a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság azt javasolja, hogy a
költségvetés elkészítése után térjünk vissza rá.
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Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
költségvetés elkészítése után tér vissza a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Hospice
Ház építkezésének támogatására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
28/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
költségvetés elkészítése után tér vissza a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Hospice
Ház építkezésének támogatására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Foki Vilmos
A 22. oldal alján, a Jehova Tanúi Ráckeve Gyülekezetének kérelmét a képviselő-testületi
határozat alapján nem javasolja a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság támogatni.
Dr. Galambos Eszter
Ez nem Egyesület? Új egyházi törvény van 2011. évtől, és csak nyolc egyház létezik. Ez
elsődleges alapjog.
Dr. Répás József
A Jogi és Ügyrendi Bizottság vizsgálja felül a kiskunlacházi vallási tevékenység kereteinek
lehetőségeit és vizsgálja felül a Képviselő-testület 28/2008.(I.14.) számú határozatát. Aki
ezzel egyetért, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jogi és Ügyrendi
Bizottságot, hogy vizsgálja meg a vallási tevékenység kereteit Kiskunlacházán, továbbá
vizsgálja felül a Képviselő-testület 28/2008.(I.14.) számú határozatát a hatályos jogszabályi
előírásoknak való megfelelés tekintetében.
Határidő: soron következő bizottsági ülés
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
29/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jogi és Ügyrendi
Bizottságot, hogy vizsgálja meg a vallási tevékenység kereteit Kiskunlacházán, továbbá
vizsgálja felül a Képviselő-testület 28/2008.(I.14.) számú határozatát a hatályos jogszabályi
előírásoknak való megfelelés tekintetében.
Határidő: soron következő bizottsági ülés
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Foki Vilmos
A 23. oldal tetején, felszólítás a 0100/2. 0108/4. és a 0112 hrsz. alatti ingatlanokon található
elhagyott hulladék ügyében.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KözépDuna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől határidő
módosítást kér, a hulladék elszállítására vonatkozó KTVF:16476-1/2013. számú felszólítás
végrehajtása tekintetében. Felkéri a Hivatalt, hogy kérjen be több árajánlatot a 0100/2.
0108/4. és a 0112 hrsz. alatti ingatlanokon található elhagyott hulladék elszállítására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
30/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KözépDuna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől határidő
módosítást kér, a hulladék elszállítására vonatkozó KTVF:16476-1/2013. számú felszólítás
végrehajtása tekintetében. Felkéri a Hivatalt, hogy kérjen be több árajánlatot a 0100/2.
0108/4. és a 0112 hrsz. alatti ingatlanokon található elhagyott hulladék elszállítására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Foki Vilmos
A 24. oldal alján, 1046 hrsz-ú Kert utca vonatkozásában közútkezelői és tulajdonosi
hozzájárulás kérelme.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást ad a 1046 hrsz-ú Kert utca vonatkozásában az ST Bt
részére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
31/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást ad a 1046 hrsz-ú Kert utca vonatkozásában az ST Bt
részére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Foki Vilmos
A 25. oldalon a Virágportál Kft-vel kötendő, fakivágásra vonatkozó szerződés.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Virágportál Kft-vel kötendő, fakivágásra vonatkozó szerződést és felhatalmazza a
Polgármestert az aláírásra. A szerződés a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
32/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja
a Virágportál Kft-vel kötendő, fakivágásra vonatkozó szerződést és felhatalmazza a
Polgármestert az aláírásra. A szerződés a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Foki Vilmos
A 26. oldalon, a Kiskunlacháza SE fakivágási kérelme. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
felajánlotta még a Sport utca folytatásán található kivágásra ítélt fákat is.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja
a Kiskunlacháza SE fakivágási kérelmét, a Mezőőrség vezetője által veszélyesnek ítélt, a Sport
utca folytatásán található kivágásra ítélt fákkal együtt.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
33/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja
a Kiskunlacháza SE fakivágási kérelmét, a Mezőőrség vezetője által veszélyesnek ítélt, a
Sport utca folytatásán található kivágásra ítélt fákkal együtt.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság zárt ülésének jegyzőkönyvét zárt ülés keretében fogjuk
tárgyalni. Rátérünk a Jogi és Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyvének megtárgyalására.
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(az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete)
Dr. Galambos Eszter
A 6. oldalon, az „Egészséges Egészségügyért” Kisdunamenti Regionális Önkormányzati
Társulás, ami évek óta nem működik, kezdeményezzük a megállapodás VII. pontja alapján
2014. december 31-én, azonnali hatállyal felmondja. Ez az alapszabály miatt került ez a
dátum meghatározásra, mert fél évvel korábban kell legalább bejelenteni.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Egészséges
Egészségügyért” Kisdunamenti Regionális Önkormányzati Társulást (Egészségügyi Társulás)
a megállapodás VII. pontja alapján a megállapodást 2014. december 31-én, azonnali
hatállyal felmondja.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
34/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Egészséges
Egészségügyért” Kisdunamenti Regionális Önkormányzati Társulást (Egészségügyi Társulás)
a megállapodás VII. pontja alapján a megállapodást 2014. december 31-én, azonnali hatállyal
felmondja.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Galambos Eszter
A 11. oldalon, a KDV ügyben azt javasoljuk, hogy mindaddig ne nyilatkozzunk a kérdésben,
amíg a per nem kerül folyamatba, és ha tényleg peres felek leszünk, akkor alakítsuk ki a jogi
álláspontunkat.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KDV
Hulladékgazdálkodási Társulás megszűnésének megállapítására irányuló, tervezett perrel
kapcsolatban nem foglal állást. Ha megindul a per, akkor kialakítja jogi álláspontját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
35/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KDV
Hulladékgazdálkodási Társulás megszűnésének megállapítására irányuló, tervezett perrel
kapcsolatban nem foglal állást. Ha megindul a per, akkor kialakítja jogi álláspontját.
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
9. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 9. napirendi pontra, tulajdonosi javaslat a Kunépszolg Kft. taggyűlése felé
Felügyelő Bizottsággal kapcsolatban. A tulajdonosi szerkezet változása következtében 75 %os tulajdonrészt szerzett a Vertikál Zrt, nekünk 25 %-unk van benne. Az arányok
megváltoznak, így a Vertikál Zrt-t két fő, az Önkormányzatot egy fő képviselheti a Felügyelő
Bizottságban. Korábban két fő képviselte az Önkormányzatot, dr. Galambos Eszter és Gerecz
Attila. Gerecz Attila jelezte, hogy nem kíván a Felügyelő Bizottság tagjaként működni.
Javaslom dr. Galambos Esztert a Felügyelő Bizottságba tagjának, aki jogászként tudja
képviselni az Önkormányzat érdekeit. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki támogatja,
kérem, jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
36/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a
Kunépszolg Kft. taggyűlése felé a Társaság felügyelőbizottságának tagjává dr. Galambos
Esztert javasolja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Galambos Eszter
Ehhez kapcsolódóan a Kiskunvíz Kft. jövőjével kapcsolatban el kell gondolkodnunk. Nem
tudom, szánunk-e neki még szerepet. Ha tovább megy a cég, nyilván megbízással valakit az
élére kell tenni, ha viszont nem szeretnénk, akkor végelszámolót meg kell nevezni. Elő kell
készíteni a Kft végelszámolását.
Dr. Répás József
Az a javaslatom, hogy szüntessük meg. Teljesen üres cég, kezdjük meg a végelszámolás
előkészítését. A Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
véleményezze, és utána kerüljön a Képviselő-testület elé. Aki ezt elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos, felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy kezdje meg a KISKUVÍZ Kft. végelszámolásának előkészítését.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
37/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos, felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy kezdje meg a KISKUNVÍZ Kft. végelszámolásának
előkészítését.
Határidő: azonnal
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Felelős: dr. Répás József polgármester
10. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 10. napirendi pontra, BM pályázat a három óvoda épület nyílászáróinak cseréjére.
A fűtés szempontjából fontos lenne. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem,
jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
38/2014. (II.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának
támogatására a három óvoda épület nyílászáróinak cseréjére, födém utólagos hőszigetelésére.
A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt a pályázat elkészítésére és benyújtására.
A pályázat önrészét az önkormányzat a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat nyilatkozik, hogy a rendeletben rögzített célok
tekintetében az európai unió által társfinanszírozott pályázati rendszer keretében
támogatásban nem részesült, a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás
megvalósulásától számított 5 évig az eredeti rendeltetésnek megfelelően – a működtetésre
vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja, a feladatellátási helyet nem
szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére,
kivéve, ha –települési önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan
változik az intézmény fenntartója; a beruházás megvalósítása során a támogatási összeg
legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottakat alkalmaz.
Határidő: 2014. február 13.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnök asszonya Petőné Horváth Éva jelezte, hogy
„Egyebek”-ben szólni kíván.
Petőné Horváth Éva
Galambos Nóra ügyintéző jelezte, hogy a jelenlegi helyi szociális rendeletünk a
közgyógyellátási esetek elbírálását a bizottság hatáskörébe helyezte, ami az eljárás
szempontjából rendkívül kedvezőtlen dolog, hiszen nyolc napon belül döntéseket kellene
hozni, minden egyes beadott közgyógyellátási kérelemről. Meg van határozva, hogy milyen
jövedelemhatároknál adható, és mikor nem. Azt szeretném kérni, hogy ez ne a bizottság
hatásköre legyen, hanem helyezzük vissza jegyzői hatáskörbe, mivel egyértelmű, hogy a
Jegyző asszony el tudja dönteni azt, hogy valaki jogosult-e közgyógyellátásra vagy sem. Ez
egy egyszerűbb és gyorsabb ügyvitelt tenne lehetővé.
Soós Zsoltné
A törvény lehetővé teszi ezt, az SZMSZ és a helyi szociális rendelet módosítása kell.
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Dr. Répás József
Előkészítjük, és a következő képviselő-testületi ülésre behozzuk. A nyílt ülést bezárom,
rátérünk a zárt ülésre.

A megbeszélés zárt üléssel folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv készült.
Az ülés vége: 20:15h.

K.m.f.

Dr. Répás József
polgármester

Dr. Galambos Eszter
képviselő

Soós Zsoltné
jegyző

Dr. Fábián Miklós
alpolgármester
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