JEGYZŐKÖ YV
A Képviselő-testület 2014. március 12-i üléséről.

Időpontja: 2014. március 12. 19:05 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
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
Horákné Kaczur Tímea intézményvezető
Kovács Jánosné intézményvezető
Orosné Dávid Ildikó intézményvezető
Bajczárné Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető
Dr. Répás József
Mindenkit sok szeretettel köszöntök a mai rendes képviselő-testületi ülés alkalmából.
Jubilálunk ebben a ciklusban ez a 100. ülés. Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai
közül 8 fő van jelen. A testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre
teszek javaslatot. Petőné Horváth Éva és Gerecz Attila képviselőket javaslom jegyzőkönyv
hitelesítőnek. Aki Petőné Horváth Éva személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Petőné Horváth Éva képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 7 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
88/2014.(III.12.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Petőné Horváth Éva képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Dr. Répás József
Aki Gerecz Attila személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv a nyílt ülés
hitelesítőjének elfogadja Gerecz Attila képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 7 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
89/2014. (III.12.) határozat

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv a nyílt ülés
hitelesítőjének elfogadja Gerecz Attila képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A nyílt ülés napirendi pontjai tekintetében az 1. napirend úgy módosulna, hogy 1/a. az
adósságot keletkeztető ügyletekben eredő fizetési kötelezettségek megállapítása, 1/b. a
költségvetésről szóló rendelet elfogadása, 1/c. a művelődési központtal kapcsolatos
határozathozatal. 2. napirendi pont az intézmények alapító okiratainak módosítása, 3.
napirendi pont az Egyebek. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a nyílt ülés napirendi
pontjait elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
1. A 2014. évi költségvetés tárgyalása
1/a. Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása
1/b. A 2014. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása
1/c. Döntés intézményi átszervezés előkészítse ügyében
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
2. Intézmények alapító okiratainak módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
3. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
90/2014. (III.12.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés napirendi
pontjait az alábbiak szerint:
1. A 2014. évi költségvetés tárgyalása

1/a. Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása
1/b. A 2014. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása
1/c. Döntés intézményi átszervezés előkészítse ügyében
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
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2. Intézmények alapító okiratainak módosítása

Előadó: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
3. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

1. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk az 1/a. napirendi pontra, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségek megállapítása. Az államháztartásról szóló törvény vonatkozó rendelkezései
értelmében szükséges 3 évre meghatározni, ha olyan pénzügyi ügyletek történnek, amelyek az
önkormányzatokra nézve fizetési kötelezettséget eredményeznek. Ennek megvan a
jogszabályi feltétele, az önkormányzatoknak a stabilitási törvény, idevonatkozó
rendelkezéseivel összhangban kell lennie. Tegnap a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
tárgyalta, véleményezte és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Kérdés, észrevétel
van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
91/2014. (III.12.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre
várható összegét a határozat mellékletét képező táblázatban bemutatottak szerint, változatlan
formában jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk az 1/b. napirendi pontra, a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása.
Hosszú évek után egy olyan költségvetést sikerült összeállítani, ami komoly optimizmusra ad
okot. Ténylegesen a kiadási oldal mellé egy olyan bevételi oldalt tudunk felállítani, amely
reális, teljesíthető bevételi forrásokat tartalmaz. Így meg tudjuk tenni azokat az intézkedéseket
és fejlesztéseket, amelyekre már évek óta várunk. Fontos, hogy a konyhának a fűtési
rendszerét korszerűsíteni tudjuk, a központi orvosi ügyelet fűtési rendszerének tekintetében a
szükséges leválasztást illetve a háziorvosi belső fűtési rendszer felülvizsgálatát is meg tudjuk
ejteni. A korábbi évek nehéz gazdasági helyzete mellett most van lehetőség arra, hogy ezt az
idén fogjuk tudni teljesíteni. Az elmúlt esztendőkben a cafetériát tudtuk biztosítani a
dolgozóknak, de most ez kiegészül a munkaruha költséggel is. A nagy beruházásaink
pénzügyi hátterének biztosítása is lehetővé vált. A Ráckevei Tűzoltóságot éves szinten
3.000.000.-Ft-tal tudjuk támogatni és a tervezetben benne foglaltatik a civil- és
sportegyesületek támogatása is 1.000.000-1.000.000.-Ft összeggel. Ingatlanértékesítést nem
terveztünk az idén, mint a korábbi években. Így a következő ciklusnak megteremtjük az
előrelépést és továbblépési lehetőséget, hogy terhek és egyéb nehezen teljesíthető
kötelezettségek nélkül tudja a település fejlesztését tovább folytatni. Ha a költségvetés nem
kerül elfogadásra, akkor teljes egészében borul minden, ugyanis nem az ezévi, hanem a
tavalyi normatív finanszírozás alapján kapjuk az állami pénzeket, ami azt jelenti, hogy
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semmilyen plusz kötelezettséget nem tudunk vállalni, sőt azon kell gondolkodni, hogy ezt a
másik 100.000.000.Ft-ot honnan teremtsük elő. Bízom benne, hogy a Képviselő-testület
minden politikai feltétel nélkül támogatni fogja ezt a költségvetést.
19:15 Foki Vilmos megérkezett.
Soós Zsoltné
Helyben kiosztással a költségvetési rendelet módosított szövegét megkapták a képviselők. A
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülésén a 4. § (8) bekezdésének második mondatában volt
egy javaslat, amit a Pénzügyi Bizottság támogatott. Az intézményvezetők felelősségvonásáról
van szó, hogy amennyiben nem teljesülnek a kiadás és/vagy bevételi előirányzatok, a
képviselő-testület felelősségre vonhatja őket.
Gerecz Attila
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra ajánlja a rendeletet.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e?
Dr. Szabó Attila
Én el fogom fogadni ezt a költségvetést és örülök neki, hogy ilyen paramétereket sikerült
kialakítani. Előre bocsánatot kérek attól a képviselő-testülettől, amelyik a következő
ciklusban fog itt funkcionálni, mert egy fontos lépést nem tettünk meg, a Művelődési
Központtal kapcsolatban 20.000.000.-Ft-ot tovább toltunk.
Dr. Répás József
Az intézményegyeztetések megtörténtek az intézményvezetőkkel, a benne foglaltak részükről
is elfogadást nyertek. Szeretném a könnyvizsgáló Vántsa Katalin véleményét is felolvasni:
„Véleményem szerint a beterjesztett 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet tartalmát,
formáját és szerkezetét tekintve megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak, következetes és
takarékos
gazdálkodás
mellett
biztosítani
fogja
Kiskunlacháza
agyközség
Önkormányzatának 2014. évi működését, feladatainak ellátását.
A fentiek alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetét tárgyalásra és
rendelet alkotásra alkalmasnak tartom.”
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e?
Dr. Fábián Miklós
Egyetértek dr. Szabó Attila véleményével, a Művelődési Központtal kapcsolatban. Ez nem
csak az elmúlt négy évben volt probléma, hanem az az előtti években is. Ez lassan évtizedes
téma lesz.
Dr. Vancsura Tamás
Hosszú képviselői tapasztalatomban, az utolsó négy évet elemezve, ilyen költségvetéssel nem
találkoztam. Talán a következő testület egy kicsit jobb kondíciók között fogja átvenni a
gazdálkodás lehetőségeit. Nagyon régóta várt beruházás átadásához egész közel érve fognak
jobb körülmények között dolgozni. Kívánom, hogy sikerüljön nekik.
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Gerecz Attila
Köszönettel tartozunk azért, hogy az állam átvállalta a hiteleket. Egy olyan kitörést kapott
Kiskunlacháza, ami az egyik legnagyobb lehetőség, amivel a következő képviselő-testületnek
élnie kell, hiszen olyan tartalékokat tud képezni, amikor nem hitelekből kell a beruházások
önrészét fedezni, hanem meglesz a likvid tartaléka az Önkormányzatnak. A költségvetési
rendeletet meg fogom szavazni, sajnos nem választható szét a Petőfi Művelődési Központ.
Maximálisan egyetértek dr. Szabó Attila képviselő úrral, számításaim szerint közel
26.000.000.-Ft-ról beszélünk. Azt, hogy ne legyen a településnek költségvetése, nem tehetem
meg, viszont én is felhívom a következő képviselő-testületnek a figyelmét, hogy ezt a
problémát tovább pörgetni már nem lehet, lépni kell.
Tóth Imre
A négy év alatt a csődhelyzetről eljutottunk egy viszonylag kiegyenlített gazdálkodáshoz.
Hogy eljutottunk idáig, nagyon becsülendő dolog. Ebben van Kormány segítség, ami minden
Önkormányzatra vonatkozik, nem csak Kiskunlacházára. Szeretném, ha nem csak az lenne,
hogy a Kormány mentette meg Kiskunlacházát. Ebben nagyon kemény munkája volt sok
embernek, hogy ez bekövetkezzen. Az esélyeink sokkal jobbak, mint amilyenek az elején
voltak.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja Kiskunlacháza 2014. évi költségvetés
rendeletét, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, 2 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának 4/2014. (III.13.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk az 1/c. napirendi pontra, döntés intézményi átszervezés előkészítse ügyében. Ami a
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági ülésen megfogalmazást nyert, a képviselő-testület tagjai
írásban megkapták. Ezzel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel?
Dr. Fábián Miklós
Eléggé tág lett ez a május 31-i időpont. Utólag átgondolva, nem lehetne előrehozni április 30ra, hogy még ez a képviselő-testület tudjon róla tárgyalni?
Dr. Répás József
A határozati javaslatban a határidőt, az 1. pont vonatkozásában 2014. május 31. helyett április
30. jelöljük meg. Aki ezt a módosítást elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 3 fő ellenszavazat mellett elfogadásra
került.
92/2014. (III.12.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Művelődési
Központ és Könyvtár igazgatójától bekérendő, az intézményben 2015. január 1-től kötelezően
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ellátandó feladatokhoz szükséges létszámról készítendő szakmai anyag elkészítési
határidejeként 2014. április 30. napját jelöli meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki ezzel a módosítással a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, 2 fő ellenszavazat mellett elfogadásra került.
93/2014. (III.12.) határozat

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Petőfi
Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy
1. készítsen szakmai anyagot az intézményben 2015. január 1-től kötelezően ellátandó
feladatokhoz szükséges létszámról és tegyen javaslatot annak esetleges csökkentésére,
konkrét megszüntetendő munkakörök megnevezésével,
2. 2014. június 30-i határnappal készítsen részletes beszámolót a félévben teljesített
bevételekről, kiadásokról, mely tartalmazza az addig megvalósult rendezvények
költségvetését.
Határidő:
az 1. pont vonatkozásában 2014. április 30.
a 2. pont vonatkozásában: 2014. július 20.
Felelős: dr. Répás József polgármester
dr. Kun Lászlóné igazgató
2. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 2. napirendi pontra, intézmények alapító okiratainak módosítása. A Művelődési
Központról, a Központi Konyháról és a Polgármesteri Hivatalról van szó. Három határozati
javaslat van előttünk. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja az első határozati
javaslatot, a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
94/2014. (III.12.) határozat

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunlacházi
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát, a jelen határozat mellékletét képező formában.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A második határozati javaslat a Központi Konyha Alapító Okiratának módosítása. Aki
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
95/2014. (III.12.) határozat

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Központi
Konyha Alapító Okiratát, a jelen határozat mellékletét képező formában.
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A harmadik határozati javaslat a Petőfi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása.
Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
96/2014. (III.12.) határozat

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Petőfi
Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratát, a jelen határozat mellékletét képező
formában.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
„Egyebek”-ben senki nem jelezte, hogy szólni kíván. A nyílt ülés napirendi pontjait
megtárgyaltuk, rátérünk a zárt ülés napirendi pontjaira, az ülést bezárom.

Az ülés vége: 19:30h.
K.m.f.

Dr. Répás József
polgármester

Petőné Horváth Éva
képviselő

Soós Zsoltné
jegyző

Gerecz Attila
képviselő
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