JEGYZŐKÖNYV
A Képviselő-testület 2014. május 19-i üléséről.

Időpontja: 2014. május 19. 19:00 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Jelen vannak:
Dr. Répás József polgármester
Dr. Fábián Miklós alpolgármester
Tóth Imre alpolgármester
Dr. Szabó Attila 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
dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Rapcsák Lajos
Pfeifer Rikárd mezőőri csoportvezető
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, távol Foki Vilmos, aki
nem jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. A testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre teszek javaslatot. dr. Galambos Eszter képviselő
kisasszonyt és dr. Vancsura Tamás képviselő urat javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek. Aki
dr. Galambos Eszter személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja dr. Galambos Eszter képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
171/2014.(V.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja dr. Galambos Eszter 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 Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja dr. Vancsura Tamás képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
172/2014. (V.19.) határozat

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja dr. Vancsura Tamás képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A napirendi pontok vonatkozásában a 4. napirendi pontot, a bizottságok jegyzőkönyveit
leveszem napirendről, mert a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság jegyzőkönyve nem készült el.
Köszöntöm vendégünket, Rapcsák Lajos urat. A mezőőri kinevezés tekintetében
megkérdezem Rapcsák Lajos urat, nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja a Képviselő-testület
a kinevezést?
Rapcsák Lajos
A mezőőri kinevezést nyílt ülés keretében tárgyalhatja a Képviselő-testület.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban? Ha nincs, aki a nyílt ülés
napirendi pontjait elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Piac üzemeltetési szabályzatnak módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
2. TICS létszámának bővítése
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
3. Mezőőri kinevezés
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
4. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
173/2014. (V.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Piac üzemeltetési szabályzatnak módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
2. TICS létszámának bővítése
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
3. Mezőőri kinevezés
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
4. 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 piac üzemeltetési szabályzatának módosítására. A Pénzügyi
és Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Gerecz Attila
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e?
Petőné Horváth Éva
A piac ünnepi átadásán nem tudtam részt venni, kaphatnék tájékoztatást, milyen volt?
Dr. Répás József
Az átadás előtt volt az árusok részére két alkalommal is tájékoztató, ahol 90 %-ban tisztázták
a piac használatának kérdését. 2014. május 8-án volt egy helyszíni bejárás, ahol minden
árusnak megmutattuk, mely részt fogja használni. Tájékoztatást kaptak még a piaci
szabályzatról, hogy 2014. május 31-ig a régi helypénzek szerint kell fizetniük. 2014. június 1től azonban az új módosítás lép érvénybe. Tájékoztatva lettek, hogy milyen összeget
jelentenek majd az új helypénzek. Voltak néhányan, akik szerint ez az összeg túl magas,
elsősorban nem a piac területén árusítók jelezték, hanem akik a parkolóban kialakított helyre
kerültek. Kell pár hónap, hogy ez hogyan fog működni, a későbbiek folyamán szükség szerint
lehet módosítani.
19:05 Tóth Imre megérkezett.
Dr. Répás József
A visszajelzések alapján, pozitívan fogadták, sokkal rendezettebb, szervezettebb, és többen el
tudnak így férni, mint a korábbi piacon.
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Gerecz Attila
Vasárnap reggel kimentem a piacra, parkolóhelyet nagyon keveset találtam, az összes
parkolóhelyet az árusok foglalták el, és nem a vásárlók. A Rákóczi út teljes vonalán rengeteg
kerékpár volt a kerítésnek támasztva. A játszótéren játszottak a gyerekek, ameddig a szülők
vásároltak a piacon. Szerintem a parkolással lesznek gondok, mert fél nyolckor már voltak,
akik szabálytalanul parkoltak a piac környékén.
Tóth Imre
Vasárnap én is kimentem a piacra. Voltak, akik elégedettek voltak és voltak, akik nem.
Többen voltak azok, akik meg voltak elégedve. A 28 db parkoló megtelt, leginkább az árusok
autóival, ezen majd kell még gondolkodni a jövőre nézve. Ami meglepő, hogy ilyen nagy
betonfelület ellenére eltűnt a csapadék, ami nagy esőzések miatt ott volt. A kapukat lehetett
volna 10-20 cm-rel nagyobbra tervezni, hogy a nagyobb kocsikkal egyszerűbb legyen
befordulni. A gyöngykavicsra ki kell találni valami megoldást, mert a gyerekek előszeretettel
rugdossák, előbb-utóbb el fog fogyni. A településnek nagyon szép színfoltja lett az új piac
területe. A kerítés elé lehetne korlátokat elhelyezni, hogy oda támasszák, és ne a kerítéshez a
kerékpárjaikat.
Dr. Fábián Miklós
A konyhával szemben, a másik oldalon, ha az az épület idővel megüresedik, mindenképpen
javasolnám annak megvételét, az megoldaná a parkolási lehetőséget.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
174/2014. (V.19.) határozat

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 1. (2345 hrsz) és Rákóczi u. 2/a (2636/2 hrsz) szám alatt
található piac üzemeltetésének szabályzatát, mely jelen határozat mellékletét képezi.
Határidő: 2014. június 1.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
2. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 2. napirendi pontra: a TICS létszámának bővítése. A Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság tárgyalta.
Gerecz Attila
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
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A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
175/2014. (V.19.) határozat

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Település- és
Intézményfenntartó Csoport létszámát 2014. május 20-tól 12 főről 14 főre módosítja.
Határidő: 2014. május 20.
Felelős: dr. Répás József polgármester
3. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 3. napirendi pontra: mezőőri kinevezés. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
tárgyalta, Rapcsák Lajos úr jelen volt a bizottsági ülésen, ahol mindenki megismerhette és
kérdezhettek tőle. A mezőőrség létszámának bővítését fontosnak tartom, és azon leszek, hogy
a későbbiekben 4 főre bővítsük majd ezt a létszámot. Kérdés, észrevétel van-e?
Dr. Vancsura Tamás
Egyetértek, hogy szükség van a mezőőrség létszámának bővítésére. A mezőőri járulékok
befizetése szépen alakul. Rapcsák Lajos úr nagy tapasztalatára és munkájára szükség van. A
fedezet rendelkezésre áll, és az állam is hozzájárul a költségekhez, részben a fizetésekhez,
részben az egyéb járulékokhoz és juttatásokhoz.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
176/2014. (V.19.) határozat

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint munkáltató Rapcsák
Lajos 2340 Kiskunlacháza, Sellő u. 301. sz. alatti lakost 2014. május 20-i hatállyal
határozatlan időre – három hónapos próbaidő alkalmazásával – kinevezi a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszonyba, a Mezei
Őrszolgálat állományába.
Határidő: 2014. május 20.
Felelős: dr. Répás József polgármester
19:15 Rapcsák Lajos és Pfeifer Rikárd távoztak.
4. napirend Egyebek
Dr. Répás József
Egyebekben van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Dr. Galambos Eszter
Szúnyoggyérítés ügyében tettünk-e már lépéseket? Sürgősen kellene, mert a nagy esőzések
után eljött a meleg idő, napokon belül súlyos reklamációk lesznek.
Dr. Fábián Miklós
Jelen voltam a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos megbeszélésen. 7.000.000.-Ft körüli összeg
maradt, ez az összeg lesz elosztva.
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Dr. Répás József
Van róla képviselő-testületi határozat, utána fogunk nézni, és mindenkit tájékoztatni fogunk
ezzel kapcsolatban. Mindenkinek köszönöm az aktív részvételt, az ülést bezárom.
Az ülés vége: 19:20h.
K.m.f.

Dr. Répás József
polgármester

Soós Zsoltné
jegyző

Dr. Galambos Eszter
képviselő

Dr. Vancsura Tamás
képviselő
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