JEGYZŐKÖNYV
A Képviselő-testület 2014. október 28-i üléséről.

Időpontja: 2014. október 28. 17:05 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak:
Dr. Répás József polgármester
Tóth Imre alpolgármester
Németh Mihály képviselő
Foki Vilmos képviselő
Dr. Galambos Eszter képviselő
Varga Ilona képviselő
Vella Zoltán képviselő
Erdélyiné Horváth Terézia képviselő
Mózes Zsolt képviselő
Soós Zsoltné jegyző
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
Dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Huszár Bence Ráckevei Járási Hivatal hivatalvezető
Gyovai Margit A „Mi Újságunk” főszerkesztője
Horákné Kaczur Tímea intézményvezető
Kaczur Ágnes
Fábián József
Takács József
Vendégek: 4 fő
Bajczárné Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető
Dr. Répás József
Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli képviselő-testületi ülés alkalmából.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 7 fő van jelen. Erdélyiné Horváth
Terézia és dr. Galambos Eszter képviselők jelezték, hogy késni fognak. A testületi ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre teszek javaslatot. Varga Ilona képviselő
asszonyt és Mózes Zsolt képviselő urat javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek. Aki Varga Ilona
személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Varga Ilona képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
382/2014.(X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Varga Ilona képviselő személyét.
Határidő: azonnal
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Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki Mózes Zsolt személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Mózes Zsolt képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
383/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Mózes Zsolt képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Sok szeretettel köszöntöm Járási Hivatalvezető Urat, aki eljött és megtisztelte jelenlétével a
képviselő-testületi ülésünket. Köszöntöm a nemzetiségi önkormányzat vezetőjét,
intézményvezetőket, megjelent állampolgárokat is. A meghívóban szereplő napirendi pontok
esetében az „Egyebek” napirendi pontnál három kérdést tárgyalnánk: hozzájáruló
nyilatkozatot, vis major támogatással kapcsolatos határozati javaslatot, és a bizottsági
feladatokról szóló tájékoztatót. Kérdés, észrevétel van-e? 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. A Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyére történő megbízás
(Az érintett kérésére zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó: dr. Répás József polgármester
2. Alpolgármester választáshoz ideiglenes bizottság megválasztása
Előadó: dr. Répás József polgármester
3. Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítása
(Az érintett kérésére – az eskütétel kivételével - zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó: dr. Répás József polgármester
4. Bizottsági tagok megválasztása, eskütétele
(Az érintettek kérésére zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó: dr. Répás József polgármester
5. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
6. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
384/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés napirendi
pontjait az alábbiak szerint:

1. A Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyére történő megbízás
(Az érintett kérésére zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó: dr. Répás József polgármester
2. Alpolgármester választáshoz ideiglenes bizottság megválasztása
Előadó: dr. Répás József polgármester
3. Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítása
(Az érintett kérésére – az eskütétel kivételével - zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó: dr. Répás József polgármester
4. Bizottsági tagok megválasztása, eskütétele
(Az érintettek kérésére zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó: dr. Répás József polgármester
5. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
6. 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 Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói
álláshelyére történő megbízás. Mivel személyi kérdésről van szó, megkérdezem Gyovai
Margitot, hogy nyílt vagy zárt ülést szeretne.
Gyovai Margit
Nyílt ülést.
Dr. Répás József
Ez a kérdés már az előző ciklus utolsó képviselő-testületi ülésen is felvetődött. Egy átmeneti
megoldás született, hiszen dr. Kun Lászlónét a dunavarsányi képviselő-testület 2014. október
1-től megválasztotta dunavarsány művelődési központ igazgatójává. Mergbízatása 2015
májusában járt volna le. Egy áthelyezéssel történő munkaviszony megszűntetés történt, azzal
a feltétellel, hogy október hónapban átmeneti jelleggel igazgató asszony a kettős feladatot
ellátja: mind a kiskunlacházi művelődési központ vezetését, mind a dunavarsányi művelődési
központét. A megbízás 2014. október 31-ével megszűnik, ezért november 1-i hatállyal ki kell
neveznünk egy megbízott intézményvezetőt, aki mindaddig ellátja a feladatokat, ameddig a
képviselő-testület az intézményvezetői állás tekintetében a szükséges pályázati eljárást le nem
folytatja. A törvény kimondja, hogy vezetőnek olyan személyt lehet választani, aki a
szükséges végzettséggel rendelkezik. Gyovai Margit rendelkezik a szükséges végzettséggel, ő
az, aki ezt a feladatot és megbízatást az intézményi dolgozók közül elláthatja. Kérdés,
észrevétel van-e?
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Foki Vilmos
A megbízási díj 150.000.-Ft. Ez az jelenti, hogy a közalkalmazotti bér, plusz 150.000.-Ft,
plusz költségtérítés?
Dr. Répás József
Gyovai Margitnak van egy fix megállapított bére a művelődési központban, erre jönne rá a
vezetői megbízatásából eredő többletköltségek finanszírozására ez az összeg. Az ezzel járó
költségek megtérítése a törvény szerint kötelező. Az igazgató asszony is ennyit kapott, nem
több, nem kevesebb.
Tóth Imre
Számlával igazolt költségekről van szó. A gépkocsi költségtérítés hogy történik?
Pénzes Andrásné
Ténylegesen felmerült költség, számlával vagy útnyilvántartással alátámasztva.
Foki Vilmos
A közalkalmazotti bértáblában úgy szerepel, hogy valamilyen vezetői pótlékot szoktak adni,
például az oktatásban. Ebben az esetben hogy van?
Dr. Répás József
A képviselő-testület jogosultsága volt, vezető tekintetében bármilyen összeget megállapítani.
Azt gondolom, úgy korrekt és tisztességes, ha egy olyan vezetői bért állapítunk meg a
megbízott vezetőnek, hiszen ugyanolyan feladatai vannak, mint egy tényleges kinevezett
vezetőnek, hogy az az előző vezetői bérrel megegyezzen. Ezért került ez az összeg
megállapításra.
Soós Zsoltné
Ez a megbízás annak a mintájára történt, mint ahogy dr. Kun Lászlóné igazgató asszony kapta
a feladatot. Itt most Gyovai Margit ellátja azt a feladatot, ami egyébként is a munkaköri
leírásában szerepel, és az mellett még vezetői feladatokat. Pályáztatás nélkül ezt csak így lehet
megoldani. Ahogy megalakul, az illetékes szakbizottság kiírja a pályázatot és akkor lesz majd
egy olyan megbízott intézményvezető, aki már annak megfelelően kapja az illetményt, amit a
képviselő-testület megállapított.
Vella Zoltán
A költségvetésben van rá fedezet?
Soós Zsoltné
Igen, van rá fedezet, sőt így egy kicsit spóroltunk is.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
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385/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint munkáltató, úgy
dönt, hogy a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői feladatainak
ellátásával 2014. november 1-től az intézményvezetői álláshelyre kiírandó pályázat sikeres
elbírálásáig Gyovai Margit (szül: Budapest, 1966.12.27.) 2338 Áporka, Petőfi u. 121. szám
alatti lakost bízza meg. A megbízási díj összege bruttó 150.000.-Ft, melyen felül a vezetői
megbízással összefüggésben keletkezett, számlával igazolt költségeinek megtérítésére is
jogosult. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: 2014. november 1.
Felelős: dr. Répás József polgármester
2. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 2. napirendi pontra, alpolgármester választáshoz ideiglenes bizottság
megválasztása. Németh Mihály urat javasoltam alpolgármesternek. Ismételten egy nagyon
komoly beruházás kezdődött meg ez év őszétől, ez pedig az ivóvízminőség-javító projekt
lebonyolítása, mely bruttó értékét tekintve 1 milliárd forintos fejlesztés a településünk
életében. A település belterületén 10 %-ban hálózati cserét, új kutak kiépítését, régi kutak
rekonstrukcióját, szűrőcseréket illetve a Bankháza település részen az ivóvízhálózat kiépítését
foglalja magába. Fontosnak tartom, hogy legyen egy közvetlen felügyelője, koordinálója
ennek a beruházásnak. Hasonló módon, mint a szennyvízberuházás esetében, ahol Tóth Imre
alpolgármester urat bízta meg a képviselő-testület, és látja el, azóta is, ezeket a koordinatív
feladatokat. A tulajdonosokat, megrendelőket és az Önkormányzatot képviseli folyamatosan,
ezen munka keretében. Az a javaslatom, hogy ezt a feladatot mindenképpen egy
alpolgármester lássa el. Egy ideiglenes bizottság létrehozása szükséges a választáshoz. Az
előterjesztésben három főt javasolta. Tekintettel arra, hogy két fő nincs jelen, ezért Foki
Vilmos és Varga Ilona képviselőket javaslom Mózes Zsolt mellett az ideiglenes bizottságba
tagként, hogy a választás lebonyolításában működjenek közre. Varga Ilona és Foki Vilmos
elfogadják-e a felkérést?
Varga Ilona
Igen, elfogadom.
Foki Vilmos
Igen, elfogadom.
Dr. Répás József
A határozati javaslatot ezzel a módosítással, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
386/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 74. § (1) bekezdése szerint
megválasztandó alpolgármester választásához ideiglenes bizottságot hoz létre, melynek tagjai
Varga Ilona, Foki Vilmos, Mózes Zsolt képviselők.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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3. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 3. napirendi pontra, alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapítása. A jogszabályi előírások értelmében az alpolgármester
személye vonatkozásában titkos szavazás következik, melyet az ideiglenes bizottság bonyolít
le. A szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendelek el.
17:20 Erdélyiné Horváth Terézia megérkezett.
Az alpolgármester választásához megválasztott ideiglenes bizottság 3 tagja előkészíti és
aláírásával hitelesíti a lepecsételt szavazólapokat. Ellenőrzik a szavazóurnát, majd lezárják
azt. A képviselők részére kiosztásra kerülnek a szavazólapok. A képviselők leadják
szavazatukat, majd a bizottság összesíti az eredményt.
(A szavazólapok és az összesítő a jegyzőkönyv 4. számú mellékletei.)
Dr. Répás József
A szavazás végeredményét ismertetem: tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy a
jelenlévő 8 tagból 8 fő vette át a szavazólapot, az urnában a bizottság 7 érvényes és 1
érvénytelen szavazólapot talált. A szavazólapokon Németh Mihály személyére 7 fő igen
szavazat került leadásra, mely alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:
387/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 74. § (1) bekezdése, valamint
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet 47. §
(1) bekezdés b) pontja szerint, saját tagjai közül, a polgármester által meghatározott konkrét
feladatkör ellátására Németh Mihály képviselőt alpolgármesternek megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Németh Mihály leteszi az alpolgármesteri esküt és átveszi az esküokmányt.
Dr. Répás József
Ezt követően döntenünk kell az alpolgármester úr tiszteletdíjáról és juttatásairól. Kérdés,
észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, 2 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
388/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §-a alapján
Németh Mihály alpolgármester havi bruttó 200.000.-Ft összegű tiszteletdíjra és 30.000.-Ft
összegű költségtérítésre jogosult.
Határidő: 2014. október 28.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
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4. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 4. napirendi pontra, bizottsági tagok megválasztása, eskütétele. Megkérdezem a
külsős bizottsági tagokat, zárt vagy nyílt ülésen kérik, hogy tárgyaljuk a napirendet?
A külsős bizottsági tagok nyílt ülést kérnek a napirendi pont megtárgyalására.
Dr. Répás József
A „bizottsági tagok megválasztása, eskütétele” napirendi pontot nyílt ülésen tárgyalja a
képviselő-testület. A mai képviselő-testületi ülés legfontosabb napirendje a bizottsági
struktúra felállítása, ami az elkövetkezendő 5 esztendőben Önkormányzatunk működésére
meghatározó jellegű. Három bizottság lesz a korábbi néggyel ellentétben. Nem lesz külön
szociális bizottság, hanem a szociális jellegű feladatokat a Jogi és Ügyrendi Bizottság fogja
ellátni és végezni. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság hatásköre és feladatköre ugyanaz
marad, mint eddig volt. A művelődéspolitika, humánpolitika, kultúrpolitika az Emberi
Erőforrások Bizottság néven megalakítandó testületbe kerül. Először a Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság bel- és kültagjai vonatkozásában döntenénk. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
elnökének Vella Zoltán képviselő urat javaslom.
17:30 dr. Galambos Eszter megérkezett.
Dr. Répás József
Azért javaslom Vella Zoltán képviselő urat a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnökének,
mert 15-16 éves önkormányzati gyakorlattal rendelkezik a dunavarsányi önkormányzatnál.
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, hogy Vella Zoltán legyen a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság elnöke, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
389/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság elnökének Vella Zoltán képviselőt választja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következőkben a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnök-helyettesére teszek javaslatot.
Mózes Zsolt képviselő urat javaslom, szintén a gazdasági szférából. Kérdés, észrevétel van-e?
Ha nincs, aki elfogadja, hogy Mózes Zsolt legyen a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnökhelyettese, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
390/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság elnök-helyettesének Mózes Zsolt képviselőt választja.
Határidő: azonnal
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Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság két beltagjának megválasztása. Erdélyiné
Horváth Terézia képviselő asszonyt javaslom az egyik beltagnak, aki szintén komolyan
dolgozik a privát szférában. Azt gondolom, megfelelő gyakorlattal és tapasztalattal
rendelkezik ahhoz, hogy a bizottság tagja legyen. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
391/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság tagjának Erdélyiné Horváth Terézia képviselőt választja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Foki Vilmost javaslom a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság másik beltagjának. Az előző
ciklusban is tagja volt a bizottságnak, ismeri a működési mechanizmusát és feladatait. Kérdés,
észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
392/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság tagjának Foki Vilmos képviselőt választja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság kültagjainak három kültagot javaslok. Egyeztettünk
velük, vállalják a felkérést. Fábián József urat bocsájtanám szavazásra. Képviselő volt, a
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke is volt, vállalkozó és közgazdász, rendelkezik azzal a
szükséges szakmai gyakorlattal és tapasztalattal, ami kell a munkához. Kérdés, észrevétel
van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
393/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság tagjának Fábián József 2340 Kiskunlacháza, Erdély u. 6. szám alatti lakost
választja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Dr. Répás József
Szecsei Imrénét javaslom a következő kültagnak a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságba. Az
előző ciklusban is tagja volt a bizottságnak, költségvetési gazdálkodásban komoly hasznát
tudtuk venni az ő ismereteinek. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
394/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság tagjának Szecsei Imréné 2340 Kiskunlacháza, Ipar u. 21. szám alatti lakost
választja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Takács József a következő javasolt kültag a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságba. Az előző
bizottságban ő is kültagként dolgozott. Vállalkozó, gazdálkodó szellem, ismeri az
önkormányzat pénzügyi helyzetét, gazdálkodását és működését. Kérdés, észrevétel van-e? Ha
nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, 1 fő ellenszavazat mellett elfogadásra került.
395/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság tagjának Takács József 2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 38. szám alatti lakost
választja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Rátérünk a Jogi és Ügyrendi Bizottságra. dr. Galambos Eszter képviselő asszonyt javaslom a
bizottság elnökének. Az előző ciklusban is ő viselte ezt a tisztséget, jogász végzettségű,
gyakorlott jogi szakember, legalkalmasabb ezen feladatra. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs,
aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
396/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jogi és Ügyrendi
Bizottság elnökének dr. Galambos Eszter képviselőt választja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Varga Ilonát javaslom a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnök-helyettesének. Említettem, hogy a
Jogi és Ügyrendi Bizottság szociális feladatokat is el fog látni. Varga Ilona képviselő asszony
e téren ismeretekkel és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. Kérdés, észrevétel
van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
397/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jogi és Ügyrendi
Bizottság elnök-helyettesének Varga Ilona képviselőt választja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Mózes Zsolt képviselő urat javaslom a Jogi és Ügyrendi Bizottság harmadik tagjának. Több
olyan kérdés lesz, ami a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságot és a Jogi és Ügyrendi Bizottságot
párhuzamosan érinteni fogja. E tekintetben jó, ha olyan képviselő is tagja, amely a másik
bizottságban is szerepet tud vállalni, így a két bizottság döntéseinek összehangolásával tud
működni. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
398/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jogi és Ügyrendi
Bizottság tagjának Mózes Zsolt képviselőt választja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Rátérünk az Emberi Erőforrás Bizottságra. Erdélyiné Horváth Teréziát javaslom a bizottság
elnökének. Minden adottsággal, gyakorlattal, tapasztalattal és felkészültséggel rendelkezik,
ami maximálisan alkalmassá teszi a bizottság vezetésére. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs,
aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
399/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrás
Bizottság elnökének Erdélyiné Horváth Terézia képviselőt választja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Varga Ilonát javaslom az Emberi Erőforrások elnök-helyettesének. Pedagógusként ismeri a
település oktatáspolitikai problémáit és gondjait. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
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400/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrás
Bizottság elnök-helyettesének Varga Ilona képviselőt választja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Foki Vilmost javaslom az Emberi Erőforrás Bizottság beltagjának. Pedagógusként dolgozik,
korábban is tagja volt a hasonló feladatokat ellátó bizottságnak. Eredményesen és hatékonyan
fogja tudni képviselni az oktatáspolitikai bizottságban. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs,
aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
401/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrás
Bizottság tagjának Foki Vilmos képviselőt választja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következik az Emberi Erőforrás Bizottság kültagjainak megválasztása. Két kültagra teszek
javaslatot. Horákné Kaczur Tímeát javaslom elsődlegesen, aki a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjeként dolgozik. Intézményvezetőként rengeteg kérdéssel
foglalkozik, ami ezen bizottság segítségére lehet. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
402/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrás
Bizottság tagjának Horákné Kaczur Tímea 2340 Kiskunlacháza, István király u. 23. szám
alatti lakost választja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő Kaczur Ágnes kültagot javaslom az Emberi Erőforrás Bizottságba. Hosszú évek
óta dolgozik a művelődés, kultúra területén, sok projekt megvalósításában segédkezett és
működött közre, különös tekintettel a művészetoktatási hagyományok ápolása. A bizottság
egyik fő iránya, célkitűzése hagyományaink ápolása. Szakértelmével tudja segíteni a bizottság
munkáját. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
403/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrás
Bizottság tagjának Kaczur Ágnes 2340 Kiskunlacháza, Báthory u. 4/a. szám alatti lakost
választja.
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Három határozati javaslat következik, amely nem teljes körűen, de nagyvonalakban
meghatározza és lefedi egyes bizottságok feladatát és hatáskörét. Természetesen minden
bizottságnak joga, és kérem is, hogy a saját maga ütemét és javaslatait készítse el, állítson
össze egy munkatervet az elkövetkezendő 5 évre tekintettel. Azt gondolom 1 hónap elegendő
minden bizottságnak, hogy ezt összeállítsák, a határidő 2014. november 30. Az első határozati
javaslat a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság általános feladatait tartalmazza. Kérdés, észrevétel
van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
404/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa létrehozott
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság feladatkörét a következők szerint határozza meg:
- döntés az átruházott hatáskörökben,
- költségvetés és módosításai előzetes véleményezése,
- pénzügyi beszámolók előzetes véleményezése,
- a tulajdonosi jogokkal kapcsolatos döntések esetében javaslattétel,
- településfejlesztési ügyekben javaslattétel,
- egyéb, pénzügyi vagy településfejlesztési ügyekben javaslattétel.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a Jogi és Ügyrendi Bizottság feladatainak összegzését foglalja magában. Kérdés,
észrevétel van-e?
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben a szociális kérelmekkel foglalkozik, de
azt gondolom, hogy: „az egészséges életmóddal kapcsolatos szervezési feladatok, és az
„egészségügyi ellátórendszer hatékony működtetéséhez kapcsolódó javaslattételek”ezek az
Emberi Erőforrás Bizottsághoz kell, hogy tartozzanak. A Jogi és Ügyrendi Bizottság csak az
átruházott hatáskörű döntéseket hozná.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
405/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa létrehozott Jogi
és Ügyrendi Bizottság feladatkörét a következők szerint határozza meg:
- titkos szavazások lebonyolítása,
- képviselő-testületi tagok vagyonnyilatkozatainak kezelése,
- rendelet-tervezetek előzetes véleményezése,
- szerződés- tervezetek előzetes véleményezése,
- összeférhetetlenségi ügyekben állásfoglalás,
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- egyéb, jogi szakértelmet igénylő ügyekben javaslattétel,
- döntés az átruházott hatáskörökben,
- a szociális ellátórendszer hatékony működtetéséhez kapcsolódó javaslattételek.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Az Emberi Erőforrás Bizottság feladatköre ezzel a két kiegészítéssel kerülne meghatározásra.
Kérdés, észrevétel van-e?
Erdélyiné Horváth Terézia
Az a javaslatom, hogy az Emberi Erőforrás Bizottság feladatkörébe szerepeljenek a „szociális
tevékenységek”, programunkban szerepel ezt érintő tevékenység.
Dr. Galambos Eszter
Lenne egy javaslatom. A Jogi és Ügyrendi Bizottság feladatkörében szerepel: „a szociális
ellátórendszer hatékony működtetéséhez kapcsolódó javaslattételek” Kerüljön fel ez az
Emberi Erőforrások Bizottság feladatkörébe is.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja ezzel a kiegészítéssel, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
406/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa létrehozott
Emberi Erőforrás Bizottság feladatkörét a következők szerint határozza meg:
- oktatási intézményekkel kapcsolatos döntéseknél javaslattétel,
- az oktatási intézmények intézményvezetőinek megbízása előtt a pályázók meghallgatása,
javaslattétel,
- a helyi médiumok kialakításában javaslattétel,
- döntés az átruházott hatáskörökben,
- közreműködés a település kulturális életének szervezésében,
- egyéb, a művelődés, az oktatás és a sport területéhez kapcsolódó ügyekben javaslattétel,
- a szociális ellátórendszer hatékony működtetéséhez kapcsolódó javaslattételek,
- az egészséges életmóddal kapcsolatos szervezési feladatok,
- az egészségügyi ellátórendszer hatékony működtetéséhez kapcsolódó javaslattételek.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Ezt követően a bizottságok kültagjai leteszik az esküt és átveszik az esküokmányokat.
5. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk az 5. napirendi pontra, Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. Kérdés,
észrevétel van-e?
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Vella Zoltán
A 4.2. pont alatt a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság esetében a beszerzések alatt „a
szolgáltatások beszerzése” részénél a beruházásokat értjük, gyűjtő fogalomként?
Soós Zsoltné
Igen, minden olyan, ami nem éri el a közbeszerzési értékhatárt.
Vella Zoltán
Erre van egy konkrét szabályzat?
Dr. Sződi Károly
Igen, benne van a közbeszerzési szabályzatban.
Soós Zsoltné
A mellékletben szeretnék javítást kérni, mert benne maradtak a régi bizottságok nevei. A 3.
pontnál az Egészségügyi és Szociális Bizottság helyett a Jogi és Ügyrendi Bizottság a helyes,
az 5. pontnál a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság helyett az Emberi Erőforrás Bizottság
a helyes megnevezés.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja az SZMSZ módosítását ebben a formában,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 15/2014.(X.29.) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013.(III.18.) önkormányzati
rendelet módosításáról
6. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 6. napirendi pontra, „Egyebek”-re. Első hozzájáruló nyilatkozatok elfogadása
október 28-i dátummal, kiegészítéssel.
Vella Zoltán
Értelemszerűen november 1. lesz a kezdés határideje?
Dr. Répás József
Igen. Kérdés, észrevétele van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
407/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Répás
József polgármestert a jelen határozat mellékletét képező, a SADE-Magyarország Mélyépítő
Kft. részére a szennyvízberuházás Toldi utcai szakaszát érintő kivitelezési munkák
végzéséhez nyújtott hozzájárulást tartalmazó nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Dr. Répás József
A Toldi utca végleges rendezése a tulajdoni jogviszonyok tekintetében szükséges. Mindenki
jól tudja, hogy a Toldi utca leaszfaltozása a 80-as évek elején történt, amikor még tanácsi
rendszer volt. Rendszerváltozás után történt a tulajdoni viszonyok átrendezése, és most több
ingatlan az aszfaltos útba belenyúlik, tulajdonképpen magánkézben van. A következő
javaslatot fogalmazom meg: önkormányzatunk képviselő-testülete ezen területrész tulajdoni
viszonyainak végleges és teljes körű rendezése érdekében megteszi a szükséges lépéseket.
Elsőként a szükséges helyszínrajzok elkészítése, a szükséges műszaki dokumentáció
összeállítása, illetve igazságügyi szakértő fölkérése a teljes és végleges kártalanítás hatékony
és mindenki számára elfogadható megoldása érdekében. Aki elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
408/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Toldi utcában folyó
szennyvízberuházás által érintett ingatlanok tulajdoni viszonyainak végleges rendezése
érdekében haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket, ennek első lépéseként
elkészítteti a kártalanítás megindításához szükséges dokumentációt.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős: dr. Répás József polgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyv a 8. számú melléklete)
Dr. Répás József
Következő javaslat: döntés vis major pályázat benyújtásáról. Néhány héttel ezelőtt elég
komoly csapadékvíz problémával küszködtünk 2-3 héten keresztül. Gyors és aktív
beavatkozásra volt szükség, hiszen ingatlant illetve utcát veszélyeztetett a belvíz a nagy
mennyiségű csapadékvíz következtében. Ilyenkor van lehetőség ebből az alapból pénzre
pályázni. A Hivatal a szükséges anyagot összeállította, be is küldtük, a mai nap postára is
adtuk. Képviselő-testületi megerősítés, döntés is szükséges hozzá. Hogy mikor kapunk erre
pénzt? Több hónapos átfutással szokott történni, jönnek, ellenőrzik és megnézik. Kérdés,
észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
409/2014. (X.28.) határozat
A Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén úgy határoz,
hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Belvízvédelmi védekezés,
helye Kiskunlacháza, Dömsödi út 5753hrsz, Ipar utca 1906 hrsz, Kert utca 80hrsz, Móricz
Zs., 102 hrsz,Móricz Zs és Szentiványi út 330/2 hrsz, Gábor Á. u. 1388hrsz, Toldi utca
777hrsz, Vörösmarty utca 2346 hrsz, Tavasz utca 689 hrsz, Zrínyi utca 2581 hrsz, Tündér
utca 3720hrsz, Csendes u. 5922 hrsz, Alsó-dunasor 0163/6 hrsz, Liszt F. utca 4511 hrsz,
Bethlen G. u. 462 hrsz, Árpád u. 1527hrsz, Munkácsy u. 911/5 hrsz, Görgey utca 5777 hrsz,
István király utca 5826 hrsz, Katona J. utca 2498/26 hrsz.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
2014. év
%
Saját forrás (biztosítási összeg
342 652.-Ft
30
15

nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

0 Ft
0 Ft
799 490.-Ft
1 142 142.-Ft
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A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 1 142 142.- Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész
aláhúzandó) biztosítani.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a
tulajdonát képezi.
 A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását
szolgálja(ák).
__________-____________ épület (név, hrsz) ___________________ kötelező feladat
__________-____________ épület (név, hrsz) ___________________ kötelező feladat
___________-___________ épület (név, hrsz) ___________________ kötelező feladat
 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik
/ nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma
 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész
aláhúzandó.
*A képviselő-testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan
időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a
támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a
Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.
 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni /
nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).
 A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetéséről szóló
4/2014.(III.13.) számú költségvetési rendeletében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A következő egy tájékoztató a képviselő-testület és bizottsági ülések tervezett időpontjáról.
Az SZMSZ-ben elfogadtuk, mikor van a rendes képviselő-testületi ülések és a rendkívüli
képviselő-testületi ülések időpontja. A választások időpontja illetve jogszabályi előírások
meghatározzák, hogy mikor kell ülnie a képviselő-testületnek. A jövő évi adórendeletek és
egyéb díjak tekintetében november 30-ig el kell fogadni a képviselő-testületnek azokat a
fontosabb döntéseket, amelyeket 2015. január 1-től alkalmazni kívánunk, ki kell hirdetni
legkésőbb 2014. december 1-jén. Mindenkitől azt kérem, hogy a bizottsági üléseket ennek
függvényében tartsa meg. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről megfogalmazódott
egy kérés, amit említettem a múltkori képviselő-testületi ülésen. Szeretnék, ha a képviselőtestület tagjai közül egy fő vállalná, hogy az Önkormányzat működésében segít,
közreműködik és jelen van a bizottság ülésein. Ki az, aki ezt a feladatot vállalná?
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Foki Vilmos
Én vállalom.
Dr. Répás József
Aki Foki Vilmos személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
410/2014. (X.28.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunlacháza
Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottságába Foki Vilmos
képviselőt delegálja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A bizottságoknak jó munkát kívánok, mindenkinek köszönöm az aktív részvételt, az ülést
bezárom.
Az ülés vége: 18.00 h.
K.m.f.

Dr. Répás József
polgármester

Varga Ilona
képviselő

Soós Zsoltné
jegyző

Mózes Zsolt
képviselő
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