JEGYZŐKÖNYV
A Képviselő-testület 2014. augusztus 7-i üléséről.

Időpontja: 2014. augusztus 7. 19:30 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. Vancsura Tamás képviselő
Soós Zsoltné jegyző
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
Dr. Sződi Károly jogi és igazgatási osztályvezető
Vendég: 2 fő
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 8 fő van jelen, távol dr. Galambos
Eszter. A testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre teszek javaslatot.
dr. Szabó Attila és Petőné Horváth Éva képviselőket javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek. Aki
dr. Szabó Attila személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség 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.
268/2014. (VIII. 07.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja dr. Szabó Attila képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki Petőné Horváth Éva személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
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Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség 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.
269/2014. (VIII. 07.) határozat

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Petőné Horváth Éva képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A napirendi pontok vonatkozásában, „Egyebek”-ben a hulladékszállítással kapcsolatban lesz
egy határozati javaslatom, amit a KDV felé terjesztenénk elő. Kérdés, észrevétel van-e?
Dr. Fábián Miklós
„Egyebek”-ben szólni szeretnék.
Dr. Répás József
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. Az ivóvízminőség javító pályázat kivitelezőjének kiválasztására kiírt közbeszerzési
eljárásban döntés a kivitelező kiválasztásáról
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Sződi Károly, a bírálóbizottság elnöke
2. A 85/2014.(III.03.) határozat módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
3. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
270/2014. (VIII. 07.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Az ivóvízminőség javító pályázat kivitelezőjének kiválasztására kiírt közbeszerzési
eljárásban döntés a kivitelező kiválasztásáról
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Sződi Károly, a bírálóbizottság elnöke
2. A 85/2014.(III.03.) határozat módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
3. Egyebek
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
1. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk az 1. napirendi pontra: az ivóvízminőség-javító pályázat kivitelezőjének
kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárásban döntés a kivitelező kiválasztásáról. Név szerinti
szavazás lesz. Megkaptuk a döntést, amely jóváhagyja az eddigi eljárásunkat, a VABI-2013
Konzorciumot nyertesként elfogadhatjuk, és a szerződés aláírásra kerül. Megkezdődhet az
ivóvízminőség javító beruházás. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, Jegyző asszonynak
átadom a szót a név szerinti szavazáshoz.
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 2. számú melléklete.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
271/2014. (VIII. 07.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy hogy a
„Vállalkozási szerződés a „Kiskunlacháza ivóvízminőség-javító projekt” című, KEOP1.3.0/09-11-2012-0028 - azonosító számú projekt megvalósításához szükséges tervek
elkészítésére és építési munkák elvégzésére a FIDIC „sárga” könyv alapján” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményes. A Képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy ezen
közbeszerzési eljárásban az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot a a VABI-2013
Konzorcium (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) [Vertikál VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató
Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.); AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft.
(6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.); BERN Építő Zrt. (7800 Siklós, Külterület, 015/19.);
Inwatech Kft. (1124 Budapest, Németvölgyi út 114. ) ] ajánlattevő nyújtotta be, így ezen
ajánlattevőt hirdeti ki a közbeszerzési eljárás nyertesének. A Képviselő-testület felhatalmazza
a polgármester a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésre.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
2. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 2. napirendi pontra, a 85/2014.(III.03.) határozat módosítása. Kérdés, észrevétel
van-e?
Petőné Horváth Éva
Ezzel a határozati javaslattal kapcsolatosan az előző képviselő-testületi ülésen a szavazásnál
tartózkodtam. Azóta Polgármester úr elmondta az indokait. Takaró András esperes úrhoz is
elmentem és Cser Kálmán úr is elmondta az észrevételeit. Azt gondolom, itt az asztal mellett
nem fogjuk tudni megoldani. A határozati javaslatból kikerült ez az ominózus összegű
(135.839.088.-Ft) közterület-használati díj. Azért fogok most erre „igen”-nel szavazni, hogy
egy független testület talán olyan döntést hozhasson, amely egyik félnek sem okoz
nagymértékű hátrányt. dr. Balsai Szabolcs és dr. Papp Dávid József ügyvéd urakat ebben az
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ügyben, havi megbízással továbbra is kicsit drágának tekintem. Úgy gondolom, egy ügyvéd is
elég lenne, akár eseti megbízással is.
Gerecz Attila
Arról volt szó, hogy ez nem kerül olyan sok pénzbe. Két ügyvéd esetében bruttó 228.600.-Ft.
Ha ez a per 36 hónapig húzódik, ismerve a magyar bírósági eljárásokat, ez 8.229.600.-Ft.
Dr. Répás József
Az eljárás végén meglátjuk, hogyan dönt a bíróság. Ahhoz, hogy eljussunk odáig, ügyvédekre
szükség van, tekintettel arra, hogy a Törvényszék előtt jogi képviselő kell, hogy eljárjon.
Ügyvédek nélkül egyetlen egy pert sem tudunk sikerre vinni. Az Önkormányzat érdekéről van
szó.
Foki Vilmos
Sikerdíjasan kellene megbízni az ügyvédeket. Valaki a támogatók közül vállaljon erre
pénzügyi, anyagi garanciát, hogy abban az esetben, ha nem nyer ez a per, akkor az addigi
költségeket átvállalja. Közpénzről beszélünk. Ennek a 440 négyzetméteres területnek mennyi
lehet az értéke, a Duna-parti viszonyokat ismerve?
Dr. Répás József
Az ingatlan megbízási szerződést elfogadta a képviselő-testület, jóváhagyta, e tekintetben már
megvan a megállapodás. Közvagyonról, közérdekről van szó, ezt közpénzből kell védeni és
finanszírozni. Ennek ez a jogszerű, törvényes menete. Szerződéssel rendelkező ügyvédeink
vannak, bízom benne, hogy eredményesek lesznek.
Soós Zsoltné
Nincs értelme vizsgálni a területnek az értékét, ugyanis a közterület használati díj nem ettől
függ, hanem attól, hogy a képviselő-testület a rendeletében mit fogadott el. A mindenkor
hatályos rendeletben meghatározott díjakat érvényesítjük.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, a vitát lezárom, a határozati javaslatot bocsájtom
szavazásra. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 5 fő igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 3 fő ellenszavazat mellett elfogadásra
került.
272/2014. (VIII.07.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 85/2014.(III.03.) számú
határozatát – eljárásjogi okokból – a következők szerint módosítja:
Felhatalmazza dr. Balsai Szabolcs és dr. Papp Dávid József ügyvédeket, hogy indítsanak pert
a Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata 1/1 tulajdonában lévő kiskunlacházi 3168 hrszú és 3119/1 hrsz-ú, forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyonba tartózó ingatlanok
vonatkozásában, összesen 441 m2 területű engedély nélkül használt közterület mindenkor
hatályos közterület-használati díj megállapítását tartalmazó helyi rendelet szerinti mértékű
közterület-használati díjának Cser Attila és társai (a Ráckevei Járásbíróság előtt folyamatban
lévő 7.P.20.044/2014 ügyszámú per I-IV. rendű felperesei) általi megfizetése iránt.
Határidő: 2014. augusztus 20.
Felelős: dr. Répás József polgármester
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3. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 3. napirendi pontra, Egy javaslattal élek a tisztelt Képviselő-testület felé. Mindenki
tudja, hogy a DUNANETT Kft. az, aki itt szolgáltat Kiskunlacházán, hulladékszállítás
tekintetében. A KDV önkormányzati társulás által elfogadott közbeszerzési eljárás
eredményeképpen az ő érdekeltségi körükbe kerültünk. Javaslom, kezdeményezzük a KözépDuna-Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnál, hogy Kiskunlacháza
esetében szolgáltató-váltás történjen. Hogy ennek mi a jogi, technikai, műszaki és egyéb
menete, ezt majd a KDV jogászai és ügyvezetése meg fogja oldani. Tekintettel az ellátásban
mutatkozó zavarokra, a rengeteg lakossági panaszra, és arra, hogy nem történik időben
orvoslásra, ezért haladéktalanul kérjük egy új szolgáltató ideiglenes kihelyezését mindaddig,
amíg a meghatározott menetrend szerint az új közbeszerzési eljárás keretében új szolgáltató
kijelölésre nem kerül. Kérdés, észrevétel van-e?
Petőné Horváth Éva
Ennyire elmérgesedett a helyzet? Mikor itt volt a DUNANETT Kft. képviselője,
együttműködő volt, ennyire romlott velük a viszonyunk?
Dr. Répás József
Senkivel nem rossz a viszonyunk. A DUNANETT Kft. esetében annyit kell tudni, ott egy
magánszemély volt egy tulajdonosként, de az kikerült, száz százalékban Dunaújváros
Önkormányzatának a tulajdonában van a cég, tekintettel arra, hogy 2014. július 1-től nem
szolgáltathat Magyarországon olyan társulás, amelyben magántőke van. Komoly gondok
vannak, bankházi lakosok is jelezték, hogy ott például mindig más időpontban viszik a
szemetet, nem tudják, hogy mikor rakják ki. A szelektív esetében is több esetben kinn
maradnak a zsákok és nem viszik el. Szervezés kérdése, ez a cég feladata, hogy megoldja.
Balogh Zoltán
Már rég le kellett volna váltani a DUNANETT Kft-t. Természetesen támogatom. A
korrektség azt kívánja, hogy megemlítsük: az utolsó értekezlet után, amely problémák meg
lettek említve, ott látszott a javulás.
Németh Mihály
Egy probléma van itt a szeméttel, az, hogy nem Dömsödre, hanem Dunaújvárosba hordják.
Hiába lesz szolgáltató-váltás, ha a technikai ellátottsága nem jobb, ugyanúgy nem érnek oda.
Gerecz Attila
Ráckevén láttam a DUNANETT Kft-t, a váltást után a Vertikál Zrt-t, olyan volt a változás,
mint a Trabant a Mercedes. A Kunépszolg Kft – az alvállalkozó - helyismerettel rendelkezik,
mindig tudtuk, hogy mikor viszik el a szemetet. Valóban volt javulás a DUNANETT Kft.
részéről, de ez a javulás már nagyon késő.
Dr. Répás József
Közbeszerzést kell lefolytatni, aki a közbeszerzésben a legjobb ajánlatot teszi, a kiírásban
meghatározott feltételeket tudja szolgáltatni, az nyeri. Azáltal, hogy központosításra került a
hulladékszállítás, ugyanúgy, mint az ivóvíz-, szennyvízszolgáltatás és egyéb, a nagy
megaszolgáltatók létrejöttek, sokkal nehezebb lépni, sokkal nehezebb váltani, összetettebb a
dolog. Azt gondolom, kezdeményeznünk kell válatozást a lakosság megnyugtatása érdekében.
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Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a határozati javaslatomat elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékszállítási
közszolgáltatás tekintetében szolgáltatóváltást kezdeményez a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnál, mivel a jelenlegi hulladékszállítást végző
közszolgáltató, a DUNANETT Kft. tevékenységével kapcsolatosan rendszeresek a lakossági
panaszok, a szolgáltatás ellátásában gyakran mutatkoznak zavarok. A Képviselő-testület kéri
továbbá, hogy az új szolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárultáig a
Társulás jelöljön ki Kiskunlacháza ellátási területére ideiglenes szolgáltatót.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
273/2014. (VIII.07.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékszállítási
közszolgáltatás tekintetében szolgáltatóváltást kezdeményez a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnál, mivel a jelenlegi hulladékszállítást végző
közszolgáltató, a DUNANETT Kft. tevékenységével kapcsolatosan rendszeresek a lakossági
panaszok, a szolgáltatás ellátásában gyakran mutatkoznak zavarok. A Képviselő-testület kéri
továbbá, hogy az új szolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárultáig a
Társulás jelöljön ki Kiskunlacháza ellátási területére ideiglenes szolgáltatót.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Fábián Miklós
A két testvértelepülésünkkel kapcsolatban: Badacsonytördemicen szürkemarha fesztivál lesz
2014. augusztus 16-17-én. Továbbra is várom a jelentkezést, amennyiben valaki meggondolta
magát. Másik: Krasznával kapcsolatban a rendezvény 2014. augusztus 29-31-én lesz. Kérem,
aki úgy gondolja, érdekli, kérem, szóljon. A barátságot ápolni kell.
Dr. Répás József
Mindenkinek köszönöm az aktív részvételt, a képviselő-testületi ülést bezárom.
Az ülés vége: 19:50 h.
K.m.f.

Dr. Répás József
polgármester

Dr. Szabó Attila
képviselő

Soós Zsoltné
jegyző

Petőné Horváth Éva
képviselő
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