JEGYZŐKÖ YV
A Képviselő-testület 2014. március 3-i üléséről.

Időpontja: 2014. március 3. 17 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
Balogh Zoltán képviselő
Petőné Horváth Éva képviselő
Gerecz Attila képviselő
Dr. Galambos Eszter képviselő
Dr. Vancsura Tamás képviselő
Soós Zsoltné jegyző
Dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
Horákné Kaczur Tímea intézményvezető
Kovács Jánosné intézményvezető
Gyovai Margit A „Mi újságunk” főszerkesztője
Bajczárné Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető
Dr. Répás József
Mindenkit sok szeretettel köszöntök a mai rendes képviselő-testületi ülés alkalmából.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 8 fő van jelen, Foki Vilmos képviselő úr
van távol. A testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre teszek
javaslatot. dr. Szabó Attila és dr. Vancsura Tamás képviselő urakat javaslom jegyzőkönyv
hitelesítőnek. Aki dr. Szabó Attila személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
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.
62/2014.(III.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja dr. Szabó Attila képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Dr. Répás József
Aki dr. Vancsura Tamás személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv a nyílt ülés
hitelesítőjének elfogadja dr. Vancsura Tamás képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 7 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
63/2014. (III.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv a nyílt ülés
hitelesítőjének elfogadja dr. Vancsura Tamás képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A meghívóban szereplő napirendi pontoknál a nyílt ülés „Egyebek” részénél lenne egy
kiegészítés. Kezdeményezte néhány térségi szereplő, önkormányzat új helyi akciócsoport
létrehozását. Küldtünk ki egy tájékoztató jellegű anyagot. Ez lenne a 8. napirendi pont.
Kérdés, észrevétel van-e?
Petőné Horváth Éva
A napirendi pontok előtt szeretnék szót kérni.
Dr. Répás József
Aki az általam megfogalmazottakkal egységes szerkezetben elfogadja a napirendi pontokat,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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
Tóth Imre projekt-koordinátor
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Soós Zsoltné jegyző
3. SZMSZ módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
4. Szociális rendelet módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
5. Döntés Őrsi Judit vételi ajánlata ügyében
Előadó: dr. Répás József polgármester
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Gerecz Attila, a PÜF elnöke
6. Döntés szippantóautó értékesítése ügyében
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
7. Bizottságok jegyzőkönyvei
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság
Egészségügyi és Szociális Bizottság
8. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
64/2014. (III.03.) 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
Tóth Imre projekt-koordinátor
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Soós Zsoltné jegyző
3. SZMSZ módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
4. Szociális rendelet módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
5. Döntés Őrsi Judit vételi ajánlata ügyében
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
6. Döntés szippantóautó értékesítése ügyében
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
7. Bizottságok jegyzőkönyvei
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság
Egészségügyi és Szociális Bizottság
8. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Petőné Horváth Éva
Volt egy megkeresés számomra a Lánchíd rádiótól. A Művelődési Központ igazgatója
családjának háza előtt kivágták a fákat a szennyvízprojekt miatt. Az intézményvezető asszony
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ezt sérelmezte, felhívta a Lánchíd rádiót, kérték, vizsgálják ki ezt az ügyet. Ebben az ügyben a
rádió Jegyző asszonyt kereste meg, aki hozzám irányította őket. Nekem ez nagyon
kellemetlen volt, mert nem tudtam a fák kivágásáról, hogy ki vágta ki a fákat, és hová vitték.
17:05 Pénzes Andrásné kiment a teremből.
Petőné Horváth Éva
A legközelebb ilyen történik, előtte, kérek egy telefont, hogy számíthatok ilyesmire.
Érdemben erről nem tudtam felvilágosítást adni a Lánchíd rádiónak. Másik: az elmúlt héten
az Egészségügyi és Szociális Bizottság feladatként kapta Polgármester úrtól, hogy a labor
ügyek koordinálására javaslatot tegyünk, arra, hogy ki legyen az a szakmai vezető, aki
koordinálja a labor ügyeket.
17:07 Pénzes Andrásné visszajött a terembe.
Petőné Horváth Éva
Felhívtam az orvosokat, és megkérdeztem ki az, aki támogatja, ki az, aki nem támogatja
Polgármester úr javaslatát. Döntetlen eredmény született. Az Egészségügyi és Szociális
Bizottság azt a javaslatot tette, hogy üljön le a Polgármester úr az orvosokkal, és beszéljék
meg, vállalják-e ezt, vagy nem.
Dr. Répás József
Mindenkinek azt javaslom, ha bárki a szennyvizes beruházással kapcsolatban keres meg
valakit, irányítsák a projekt-koordinátorhoz vagy polgármesterhez. Fakivágás ügyben: több
ingatlan előtt, közterületen és önkormányzati területeken vannak olyan fák, amelyek a
beruházást érintik. A fakivágások úgy történnek, hogy minden ingatlan előtt a tulajdonosnak
jelezzük, hogy a beruházás mikor kezdődik illetve, ha egy természetes akadály van,
megbeszéljük vele, mi legyen a fákkal. Másik: az orvos szakértő kijelölése tekintetében,
holnap (kedden) fogunk egyeztetni a háziorvosokkal arról a szakmai protokollról, amit dr.
Szabó Attila úr összeállított. A labor és az ezzel kapcsolatos finanszírozás kérdése elég
költséges dolog, fontos, hogy legyen egy szakmai kontroll az elejétől kezdve, amit dr. Szabó
Attila az elmúlt egy-másfél hétben ellátott. Voltak olyan vizsgálatok, amelyek nem a mi
kompetenciánkba tartoztak. Ahogy hallottam, a háziorvosok és gyerekorvosok elfogadják.
Dr. Vancsura Tamás
Annak idején Polgármester úr dr. Vancsura Tamásnét (Erikát), dr. Szabó Attilát és
személyemet jelölte ki a laborral kapcsolatos dolgok kidolgozására. dr. Szabó Attila
munkavégzését meg kell említeni, nagyon sok anyag van, nagyon sok általunk nem ismert
tényező, ami a mi finanszírozásunkat erősen befolyásolja. Továbbra is szeretném őt
támogatni, örülök, hogy elvállalja, és lesz felügyelete az anyagi dolgoknak.
Dr. Szabó Attila
Pénteken 9 órára sikerült Ráckevével időpontot egyeztetni, több alkalommal visszautasítottak
már. Elmondhatom, hogy nagyon rossz helyzetben vagyunk. A TVK-t, ha megkapjuk
egyáltalán, nagyon alacsony lesz. Az első hónap termelése, 358.000 pont, amit 0,90-nel
szorozva, annyi forintot fogunk fizetni a labor vizsgálataiért, ott van még az asszisztensnő
bére és gépkocsi használat.
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1. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk az 1. napirendi pontra, beszámoló az előző üléseken hozott határozatok
végrehajtásáról. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
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.
65/2014. (III.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző
testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
2. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)
Polgármesteri beszámoló
Dr. Répás József
Rátérünk a 2. napirendi pontra, beszámolók.
észrevétel van-e?

Első a polgármesteri beszámoló. Kérdés,

Dr. Vancsura Tamás
A sportegyesületek esetleges egyesítésével kapcsolatban volt egy ülés Van valami pozitív
eredmény ezzel kapcsolatban? Nagyon régóta várok erre az egyesítésre.
Dr. Répás József
Történelmi pillanat lesz, ha a kiskunlacházi és a peregi futballklub egyesülni fog. Az elmúlt
két-három hónapban elég pozitív irányba fordultak az események. Az első az volt, hogy
mindkét egyesület vezetése kinyilvánította azt a szándékát, hogy szeretné ezt az egyesítést
megvalósítani. Az elmúlt hétvégén mindkét egyesület vezetése megtartotta ülését, és úgy
döntöttek, hogy kezdeményezik a két klub egyesülését. Az Önkormányzat megígérte, hogy
segít a szükséges jogi dokumentumok összeállításában és a következő, őszi szezont már a két
egyesült klub tudja majd megkezdeni. Ezt legkésőbb március végéig meg kellene valósítani,
hogy a Cégbíróság felé be tudjuk nyújtani azokat a dokumentumokat, amelyek szükségesek.
Gerecz Attila
Február 26-án megtörtént a piac-beruházás munkaterület átadása. Ha jól tudom a TICS
dolgozói még szedték fel a köveket. Többen megkérdezték, miért ők szedték a köveket?
Dr. Répás József
Február 26-án a szakmai átadása történt meg a munkaterületnek. Akkor volt ott egy bejárás, a
tervezőmérnök, az Önkormányzat vezetése, műszaki ellenőrök bevonásával. Ekkor nyitották
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meg az építési naplót, a munkavégzés másnap kezdődött meg. A TICS dolgozói azért
dolgoztak a piactéren, mert a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban kellett
átadni. Nincs benne a vállalkozási szerződésben az előzetes bontás és tereprendezés. A
Képviselő-testület döntése, hogy a későbbiekben a piac üzemeltetését a TICS fogja ellátni.
Dr. Fábián Miklós
Voltál Székesfehérváron, a hulladékgazdálkodással kapcsolatban. Van ezzel kapcsolatosan
valami eredmény?
Dr. Répás József
Amikor létrejött ez az önkormányzati társulás, akkor volt egy célja, hogy Várpalotán épülni
fog egy hulladékégető telep. A várpalotai képviselő-testület ezt a döntést meg is hozta, hogy
biztosítani fogja ennek az égetőnek a megépítését. Várpalotán váltás történt, az új
polgármester és új képviselő-testület úgy döntött, hogy nem engedik a hulladékégető
megépítését. Ekkor lett az a módosítás, hogy hulladékszigetek, hulladék udvarok kialakítása
történik meg, a szelektív gyűjtés meg tud valósulni, és a szelektíven gyűjtött szemétnek egy
része értékesítésre, másrészt a lerakása, a kiépített lerakóhelyeken történhet meg. Kérdés,
észrevétel van-e? Ha nincs, aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Répás
József polgármester beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
66/2014. (III.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Répás
József polgármester beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Tóth Imre projekt-koordinátor beszámolója
Dr. Répás József
Rátérünk Tóth Imre projekt-koordinátor beszámolójára. A projekttel időarányosan nagyon jól
állunk, az időjárás is kedvező volt ránk nézve. A lakosság jelentős része pozitívan áll hozzá,
segíti a beruházást végzőket. A korábbi 320.000.000-Ft-os önrésszel szemben valószínűleg
100.000.000.-Ft-os önrész hitelt kell csak felvenni, ami óriási eredmény. Március végére a
komposztálótelep is átadásra kerülhet, a próbaüzem meg fog kezdődni, augusztus végére fog a
hálózat megépülni. 1-2 hónapra rá fog a tisztítótelep is üzemképes állapotba kerülni. Az
úthelyreállítások tavasszal a kivitelező részéről meg fognak kezdődni. Azok a területek, ahol a
munkálatok befejeződtek, azok eredeti állapotban helyre lesznek állítva. Amely utcák nem
érintettek a beruházás kapcsán, azokat az utakat is rendbe fogjuk tudni tenni.
Tóth Imre
Az enyhe időjárásnak köszönhetően a munkálatok előrehaladtak. Azt kértük tavaly, hogy
először az 51-es főútra koncentráljanak, az volt a fontos, mert az idén szeretnénk felújítani.
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Meg is csinálták, 200 méter van még, ezt március 15-e után meg fogják kezdeni. Most fogják
elkezdeni azokat az utcákat, ahol nincsen szilárd földburkolat és szűk utcák. Ezekre a szűk
utcákra nagyon nehéz műszaki megoldást találni, mert 4 közmű, van, ahol 6 közmű megy,
védőtávolság és egyebek vannak. A gépekkel is be kell menni a szűk utcákba, ami lezárja
majd az utat. Az ingatlanok előtti árkok eredeti visszaállítására a kivitelezőnek a projekt
végén, az átadásig van lehetősége.
17:35 Foki Vilmos megérkezett.
Dr. Vancsura Tamás
A komposztálótelepen épülő szennyvíztelep, hatalmas kapacitású, ki lesz-e használva és a
környező községekből nincs-e igény arra, hogy idehozzanak komposztáló anyagot? Lehetne
ebből egy kis bevétel.
Tóth Imre
Most szembesültünk azzal, hogy a zöldhulladék mennyisége biztosítva van, viszont az
iszapmennyiség nem biztosított, mert nem lesz annyi iszap a telepen, mint amennyivel
számoltak. Vannak olyan számítások, hogy néhány 100.000.-Ft ráfizetésbe kerülne havonta,
ha nem adjuk el a komposztot, és a zöldhulladékot sem pénzért vesszük át, de pontos
számítások nem készültek erről.
Dr. Répás József
A komposztálóteleppel kapcsolatban már jeleztük a Kunépszolt Kft-nek, hogy a kapacitás
nagysága következtében van lehetőség regionális szerep ellátására. Az üzemeltetőnek és a
szolgáltatónak is érdeke, hogy ezt a lehetőséget kihasználja.
Tóth Imre
Korábban is jeleztem, hogy ez közös ügye a Képviselő-testületnek. Ennek ellenére több olyan
írás jelenik meg, ami szakmailag minden alapot nélkülöz. A FIDIC csapatában nyolc mérnök
dolgozik, biztosítják azt a szakmai hátteret, ami a beruházás megvalósításához kell. Ne írjunk
le olyanokat, amelyek nem felelnek meg a valóságnak. A legfontosabb az, hogy a lakosság
felé ne azt mondjuk, hogyan nem jó, hanem azt, hogy hogyan jó.
Foki Vilmos
A lakosság részéről felmerült az, hogy aki rendelkezik befizetett hozzájárulással, azoknál
várhatóan milyen költségek fognak felmerülni?
Tóth Imre
Aki befizette az 54.000.-Ft hozzájárulást, jogosult a rákötésre, csak az ingatlanon belüli
bekötés költségeit kell fizetnie.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a projekt-koordinátor beszámolóját elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Tóth Imre
projekt-koordinátor beszámolóját a szennyvízberuházás jelenlegi állásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
67/2014. (III.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Tóth Imre
projekt-koordinátor beszámolóját a szennyvízberuházás jelenlegi állásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető beszámolója
Dr. Répás József
Rátérünk a pénzügyi osztályvezető asszony beszámolójára.
Pénzes Andrásné
A mezőőri járulékok befizetése: 2013. évben 7.753.000.-Ft mezőőri díjat vetettünk ki
határozatban. Ebből befolyt február 20-ig 5.439.090.-Ft, így a 2013. évi kivetett díjból
hátralékként 2.313.060.-Ft jelent meg. A korábbi évekből elmaradott díjak 2012. december
31-ig 3.025.708.-Ft.
Dr. Répás József
Pfeifer Rickárd úrral beszéltem, most ne számítsanak arra, hogy bővíteni fogjuk a létszámot.
Elindult egy folyamat a gazdák részéről, hogy fizetik rendesen a mezőőri járulékokat. Olyan
végrehajtónk van, aki az Önkormányzat érdekeit maximálisan szem előtt tartva, hatékonyan
és gyorsan jár el, így elősegíti a befizetéseket. A mezőőrök tudomásul vették, hogy továbbra
is 3 fővel teljesítik a szolgálatot. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a
beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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 javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
68/2014. (III.03.) 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
Dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető beszámolója
Dr. Répás József
Rátérünk dr. Sződi Károly úr beszámolójára. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki
elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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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 javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
69/2014. (III.03.) 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
Soós Zsoltné jegyző beszámolója
Dr. Répás József
Rátérünk Jegyző asszony beszámolójára. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a
beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné
jegyző beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
70/2014. (III.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné
jegyző beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A polgármesteri beszámolómnál elfelejtettem megemlíteni, ezért most szeretnék egy
javaslattal élni. Az elmúlt hetekben az egyesületekkel és civil szervezetekkel is beszélgettünk
arról, hogy Kiskunlacházán a peregi futballpályán egy önkormányzati majálist szerveznénk,
május 1-jén. Ebben partnerek lennének az óvodák és a nyugdíjas klubok is. Szeretném, ha a
Képviselő-testület egy határozatban támogatná ezt az önkormányzati majálist,
hagyományteremtő jelleggel.
Foki Vilmos
Mi is szervezünk egy majálist, a szokásos vízparti majálist. Ez azt jelentené, hogy két külön
rendezvény lenne, egyik a peregi futballpályán, a másik a Duna parton.
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Dr. Répás József
Azt gondolom, semmi akadálya, hogy két majális legyen a településen, nem mindenki van
oda a vízi sportokért. Aki támogatja, hogy a peregi futballpályán egy önkormányzati majális
kerüljön megrendezésre, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014.
május 1-jére Önkormányzati Majálist szervez, melynek helyszíne a peregi futballpálya.
Határidő: 2014. május 1.
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
71/2014. (III.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014.
május 1-jére Önkormányzati Majálist szervez, melynek helyszíne a peregi futballpálya.
Határidő: 2014. május 1.
Felelős: dr. Répás József polgármester
3. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 3. napirendi pontra. SZMSZ módosítása, a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja az SZMSZ módosítását, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának 2/2014.(III.04.) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(III.18.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)
4. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 4. napirendi pontra. Szociális rendelet módosítása, a Jogi és Ügyrendi Bizottság is
tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
Kapcsolódik az előző napirendi ponthoz, a Jogi és Ügyrendi Bizottság ezt is elfogadásra
ajánlja a Képviselő-testületnek.
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Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a szociális rendelet módosítását, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának 3/2014.(III.04.) önkormányzati
rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 24/2013.(XII.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete)
5. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk az 5. napirendi pontra, döntés Őrsi Judit vételi ajánlata ügyében. A repülőtéri két
ingatlanról van szó. Egyszer már tárgyalta a Képviselő-testület, felvetődött az, hogy a leendő
tulajdonost, aki a vételi szándékát jelezte, hallgassuk meg, milyen fejlesztéseket kíván
megvalósítani. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságon Őrsi Judit részt vett, elmondta
elképzeléseit és terveit. Kérdés, észrevétel van-e? Két határozati javaslat van előttünk,
vagyonról szóló kérdés, ezért név szerinti szavazás szükséges. Először az első határozati
javaslatról döntünk, a 0579/18 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről. 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 8. számú melléklete.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 2 fő ellenszavazat mellett elfogadásra
került.
72/2014. (III.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Őrsi Judit
(sz.: Budapest, 1989.05.23., a.n.: Must Piroska, adószáma: 8447020231) 2340 Kiskunlacháza,
Dózsa Gy. u. 54. szám alatti lakos által benyújtott ajánlatot, és a Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzata tulajdonában lévő kiskunlacházi 0579/18 hrsz-ú ingatlant 550.000.-Ft, azaz
ötszázötvenezer forint vételáron értékesíti az ajánlattevő részére. A Képviselő-testület
felhatalmazza dr. Répás József polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következik a második határozati javaslat a 0579/19 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről. Jegyző
asszonynak átadom a szót.
Soós Zsoltné a név szerinti szavazás szabályai szerint felolvassa a képviselő-testület tagjainak
névsorát, a szólítottak leadják szavazatukat. A név szerinti szavazásról készült jelenléti ív a
jegyzőkönyv 9. számú melléklete.
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A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 2 fő ellenszavazat mellett elfogadásra
került.
73/2014. (III.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Őrsi Judit
(sz.: Budapest, 1989.05.23., a.n.: Must Piroska, adószáma: 8447020231) 2340 Kiskunlacháza,
Dózsa Gy. u. 54. szám alatti lakos által benyújtott ajánlatot, és a Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzata tulajdonában lévő kiskunlacházi 0579/19 hrsz-ú ingatlant 550.000.-Ft, azaz
ötszázötvenezer forint vételáron értékesíti az ajánlattevő részére. A Képviselő-testület
felhatalmazza dr. Répás József polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
6. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 6. napirendi pontra, döntés szippantóautó értékesítése ügyében. Felvetődött a
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülésén, hogy a szippantóautó vételárát ÁFA-val, vagy ÁFA
nélkül értékesítse az Önkormányzat. A mai nappal kaptam Bukri Sándor úrtól tájékoztatást,
hogy 3.000.0000.-Ft+ÁFA összegért kívánja a DPMV Zrt. megvásárolni a szippantóautót.
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, itt is vagyonról van szó, név szerinti szavazás szükséges.
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 11. számú melléklete.
A javaslat 5 fő igen szavazattal, 2 fő tartózkodás, 2 fő ellenszavazat mellett elfogadásra került.
74/2014. (III.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dél-Pest
Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál, Kőrösi út 190.) által benyújtott ajánlatot, és a
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő Renault Midlum 270. 14. D.
típusú gépjárművet – felépítménnyel együtt – 3.000.000.-Ft+ÁFA, azaz hárommillió forint
+ÁFA vételáron értékesíti az ajánlattevő részére. A Képviselő-testület felhatalmazza dr.
Répás József polgármestert az adásvételi szerződés aláírására
Határidő: 2014. március 18.
Felelős: dr. Répás József polgármester
7. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete)
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Dr. Répás József
Rátérünk a 7. napirendi pontra, bizottságok jegyzőkönyvei.
Gerecz Attila
Első a január 28-i jegyzőkönyv. Minden határozati javaslatról döntött már a Képviselőtestület.
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Február 20-i jegyzőkönyv
Gerecz Attila
A jegyzőkönyv 11. oldalán a DPMV Zrt. igazgatótanácsába Bukri Sándor delegálása. A Jogi
és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja az
537/2013.(XII.18.) számú határozatát, egyben megerősíti Bukri Sándort a Dél-Pest Megyei
Víziközmű Szolgáltató Zrt igazgatósági tagi tisztségében.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
75/2014. (III.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja az
537/2013.(XII.18.) számú határozatát, egyben megerősíti Bukri Sándort a Dél-Pest Megyei
Víziközmű Szolgáltató Zrt igazgatósági tagi tisztségében.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila
A 14. oldal alján, Proksa Károly ajánlata, szántóföld a bányaterületeken.
Dr. Répás József
Önkormányzati terület 3 ha 3718 m2, erre érkezett hektáronként 1.500.000.-Ft vételi ajánlat.
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság úgy döntött, ezt az ajánlatot, alacsonynak tartja, ezért nem
kívánja értékesíteni. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
kiskunlacházi 0505/46, 0505/47, 0505/48, 0505/50, 0505/77, 0505/113 és 0505/114 hrsz-ú
ingatlanok, amelyek összterülete 3 ha 3718 nm, összértéke 46,74 AK nem értékesíti a Proksa
Károly 2347 Bugyi, Mátyás király u. 3. szám alatti lakos által megajánlott áron.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
76/2014. (III.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
kiskunlacházi 0505/46, 0505/47, 0505/48, 0505/50, 0505/77, 0505/113 és 0505/114 hrsz-ú
ingatlanok, amelyek összterülete 3 ha 3718 nm, összértéke 46,74 AK nem értékesíti a Proksa
Károly 2347 Bugyi, Mátyás király u. 3. szám alatti lakos által megajánlott áron.
Határidő: azonnal
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Felelős: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila
A 15. oldalon Deme József és dr. Kovács Tibor kérelme.
Dr. Répás József
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság javaslata az volt tárgyaljak dr. Kovács Tibor
tulajdonossal. A megbeszélésen felvetődött, hogy mennyiért értékesítenék a felépítményt, ha
az Önkormányzat vásárolná meg. dr. Kovács Tibor azt válaszolta, hogy 30.000.000-Ft-os áron
értékesítenék az Önkormányzat részére.
Tóth Imre
Mi volna akkor, ha közösen értékesítenénk? A százalékos arányt meg kellene határozni.
Dr. Répás József
Aki ezzel a kiegészítéssel elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert,
hogy tárgyaljon Deme Józseffel és dr. Kovács Tiborral a 3120/6 és 3120/9 hrsz-ú ingatlanok
vonatkozásában arról, hogy
- a tulajdonukban lévő épületet milyen feltételekkel értékesítenék az Önkormányzat
részére, illetve
- az általuk megvásárolni kívánt ingatlanra vonatkozóan magasabb árat jelöljenek meg,
vagy
- vizsgálják meg az ingatlanok együttes – az Önkormányzat és a épület tulajdonosai
általi – együttes értékesítésének lehetőségét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, 1 fő ellenszavazat mellett elfogadásra került.
77/2014. (III.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert,
hogy tárgyaljon Deme Józseffel és dr. Kovács Tiborral a 3120/6 és 3120/9 hrsz-ú ingatlanok
vonatkozásában arról, hogy
- a tulajdonukban lévő épületet milyen feltételekkel értékesítenék az Önkormányzat
részére, illetve
- az általuk megvásárolni kívánt ingatlanra vonatkozóan magasabb árat jelöljenek meg,
vagy
- vizsgálják meg az ingatlanok együttes – az Önkormányzat és a épület tulajdonosai
általi – együttes értékesítésének lehetőségét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila
A 17. oldalon javaslat, hogy az Önkormányzat rendelje meg a Mária Terézia Királynő
Kiváltságlevele a Jászok és Kunok részére című kiadványt 3 példányban, a 2014. évi
költségvetés terhére.
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Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki egyetért a kiadvány megrendelésével, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli Mária Terézia
Királynő Kiváltságlevele a Jászok és Kunok részére (Redemptio) – 1745 című kiadványt 3
példányban, a 2014. évi költségvetés terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
78/2014. (III.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli Mária Terézia
Királynő Kiváltságlevele a Jászok és Kunok részére (Redemptio) – 1745 című kiadványt 3
példányban, a 2014. évi költségvetés terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Dr. Répás József
Következik a Jogi és Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyvei.
Dr. Galambos Eszter
Első a február 3-i jegyzőkönyv. Minden határozati javaslatról döntött már a Képviselőtestület.
Február 27-i jegyzőkönyv
Dr. Galambos Eszter
Az 5. oldalon van egy javaslat, mely szerint Varga János gépjárművében keletkezett kárért,
kártérítésként 90.000.-Ft-ot fizetne az Önkormányzat.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Varga
János 2340 Kiskunlacháza, Végdát u. 16. sz. alatti lakosnak az IRW-490 forgalmi rendszámú
gépjárművében keletkezett kárért felelősségét részben elismeri, és kártérítésként 90.000.-Ft-ot
fizet részére, amennyiben ezt károsult elfogadja és az erre vonatkozó megállapodást megköti
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatával. A megállapodás a határozat mellékletét
képezi.
A megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
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79/2014. (III.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Varga
János 2340 Kiskunlacháza, Végdát u. 16. sz. alatti lakosnak az IRW-490 forgalmi rendszámú
gépjárművében keletkezett kárért felelősségét részben elismeri, és kártérítésként 90.000.-Ft-ot
fizet részére, amennyiben ezt károsult elfogadja és az erre vonatkozó megállapodást megköti
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatával. A megállapodás a határozat mellékletét
képezi.
A megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Galambos Eszter
A 8. oldalon: a Ráckevei Járásbírósággal kapcsolatban kereste meg az Önkormányzatot újra
Ráckeve. Kérik a Kormányt, hogy újra vizsgálja meg a Járásbíróság fennmaradásának
lehetőségét. Nem fogadta el Ráckeve a részükre megküldött választ. Azt gondolom, ez közös
ügyünk. A Jogi és Ügyrendi Bizottság azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassuk
Ráckeve határozatát.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megerősíti
a 370/2013.(IX.23.) számú határozatát és ismét kéri Magyarország Kormányát, hogy
működtesse Ráckevén a Ráckevei Járásbíróságot és a Ráckevei Ügyészséget.
Határidő: 2014. március 10.
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
80/2014. (III.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
megerősíti a 370/2013.(IX.23.) számú határozatát és ismét kéri Magyarország Kormányát,
hogy működtesse Ráckevén a Ráckevei Járásbíróságot és a Ráckevei Ügyészséget.
Határidő: 2014. március 10.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság
Dr. Répás József
Rátérünk a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság jegyzőkönyveire.
Dr. Szabó Attila
A január 23-i jegyzőkönyvben a határozati javaslatról már döntött a Képviselő-testület.
Február 27-i jegyzőkönyv
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Dr. Szabó Attila
A 4. oldalon a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság kéri a Képviselő-testületet, hogy vonja
vissza a 43/2014. (II.05.) számú határozatát, és a bizottság az önkormányzati ciklus végéig
változatlan létszámban működne tovább.
Dr. Répás József
Ez a határozat él, nem javaslom visszavonni. Dr. Galambos Eszter képviselő asszony
lemondott, így a bizottság működését törvényessé kell tenni, egy személy vissza kell hívni a
kültagok közül. Felteszem a kérdést, ki az a képviselő, aki a Művelődési, Oktatási és Sport
Bizottságban szeretne aktív szerepet vállalni? Megállapítom, hogy nincs ilyen személy.
Kérem a bizottság elnökét, egy kültagot javasoljon visszahívni a kültagságból, így tudjuk
jogszerűvé tenni a bizottság működését. A következő képviselő-testületi ülésre, kérem a
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnökét, tegyen javaslatot a személyi összetételére. A
vitát lezárom.
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Dr. Répás József
Rátérünk az Egészségügyi és Szociális Bizottság jegyzőkönyveire.
Petőné Horváth Éva
Az Egészségügyi és Szociális Bizottságnak nincs határozati javaslata.
18:35 Balogh Zoltán távozott.
8. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 8. napirendi pontra. Leader-ről lenne szó, mindenki megkapta a tájékoztató
anyagot. A Ráckevei Duna Térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület által
működtetett HACS-nak vagyunk tagjai. Lehetőség van arra, hogy 2014. december 31-ig
párhuzamosan kettő ilyen szervezet működjön egymás mellett. Ősszel fognak arról dönteni,
hogy ebben a térségben ki az, aki az irányítási feladatot el tudja majd látni. Azt javaslom,
támogassuk csatlakozási szándékunkat, ősszel majd eldönti a Képviselő-testület a kettő közül,
melyikben kíván továbbra is maradni. Aki elfogadja és támogatja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Répás
József polgármestert a Ráckevei Duna Térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban
való részvételről szóló Csatlakozási Szándéknyilatkozat aláírására.
Határidő: 2014. március 5.
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
81/2014. (III.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Répás
József polgármestert a Ráckevei Duna Térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment
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Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban
való részvételről szóló Csatlakozási Szándéknyilatkozat aláírására.
Határidő: 2014. március 5.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
„Egyebek”-ben más nem jelezte, hogy szólni kíván. A nyílt ülés bezárom, zárt üléssel
folytatjuk.
A megbeszélés zárt üléssel folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv készült.
Az ülés vége: 18:40h.

K.m.f.

Dr. Répás József
polgármester

Dr. Szabó Attila
képviselő

Soós Zsoltné
jegyző

Dr. Vancsura Tamás
képviselő
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