JEGYZŐKÖNYV
A Képviselő-testület 2015. február 3-i üléséről.
Időpontja: 2015. február 3. 15:30 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak:
Dr. Répás József polgármester
Tóth Imre alpolgármester
Németh Mihály alpolgármester
Foki Vilmos képviselő
Dr. Galambos Eszter képviselő
Varga Ilona képviselő
Vella Zoltán képviselő
Erdélyiné Horváth Terézia képviselő
Mózes Zsolt képviselő
Soós Zsoltné jegyző
Dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Kátai Menyhértné pénzügyi ügyintéző
Horákné Kaczur Tímea intézményvezető
Kovács Jánosné intézményvezető
Orosné Dávid Ildikó intézményvezető
Gyovai Margit intézményvezető
Sáriné Kátai Ildikó igazgató
Majoros Zoltán igazgató
Pfeifer Rikárd mezőőr
Vendégek: 2 fő
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, a testületi ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre teszek javaslatot, dr. Galambos Eszter
képviselő asszonyt és Mózes Zsolt 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.
1/2015.(II.03.) 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 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 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
2/2015. (II.03.) 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 a megjelent intézményvezetőket. Az egyik napirendi pontunk az
intézményvezetői beszámolók megvitatása. Az intézmények nem közvetlenül az
Önkormányzathoz tartoznak, számunkra még is fontosak, nagy jelentőséggel bírnak.
Szeretnénk tájékoztatást kapni a tekintetben, hogy ezen intézményekben, ténylegesen az
elválásunk óta milyen munka folyik, milyen gondokkal, problémákkal és sikerekkel
birkóznak. Erdélyiné Horváth Terézia képviselő asszonytól érkezett hozzám egy kérés, hogy a
11. napirendi pontot, a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési
megállapodás elfogadása illetve a 13. napirendi pontot, az Emberi Erőforrás Bizottság
feladatkörének módosítását, ne tárgyaljuk, vegyük le napirendről. Jeleztem Jegyző
asszonynak ezt a kérést, aki elmondja, hogy mi a jogi aggálya.
Soós Zsoltné
Mindkettő törvényi kötelezettség. A 11. napirendben szereplő együttműködési megállapodás
elfogadása határidőhöz kötött, az alakuló ülést követő 30 napon belül kellene ezt megtenni.
Az alakuló ülések 2014. október 21-én illetve október 22-én voltak a két Önkormányzat
részéről, így is jelentős csúszásban vagyunk már. Ez az együttműködési megállapodás ebben a
formában a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről is elfogadásra került. A későbbiekben
ezzel kapcsolatosan bármilyen jelzés történik, természetesen az együttműködési megállapodás
a két fél részéről módosítható. Elképzelhető, hogy ha ezen a képviselő-testületi ülésen nem
fogadjuk el, akkor törvényességi észrevételt fogunk kapni a Kormányhivatal részéről.
15:35 Vella Zoltán megérkezett.
Soós Zsoltné
Az is törvénykötelezettség, hogy meg kell jelölnünk egy bizottságot, akinek a feladatkörében
a nemzetiségi ügyekkel való foglalkozás szerepel. Kérem a Képviselő-testületet, hogy
tárgyalja ezt a két napirendi pontot.
Erdélyiné Horváth Terézia
Változatlanul szeretném fenntartani a kérésemet. Megértem a törvényességi aggályokat és
kötelezettségeket. Az is egyértelmű lett volna, ha a bizottságunkat jelölik meg, akkor mi is ott
legyünk, és ne egy kényszerítő helyzetben kelljen véleményt alkotnom. Gyakorlatilag, amit
2

kaptunk a bizottsági teendőinkről, az is tartalmas és tetemes tennivalót tartogat számunkra.
Nem ismerjük ennek a nemzetiségi tevékenységnek a tartalmát sem. Ezért kértem azt, ha
lehet, előbb ismerjük meg és hadd tegyünk javaslatot, ha már ezzel a bizottság feladatköre
módosul.
Soós Zsoltné
Azt szeretném kérni, amennyiben az Emberi Erőforrás Bizottság tárgyalja ezt az
együttműködési megállapodást, minél rövidebb időn belül tegye, hogy újra a Képviselőtestület elé tudjuk hozni.
Dr. Répás József
Levesszük napirendről ezt a két napirendi pontot. Arra kérem az Emberi Erőforrás
Bizottságot, hogy a szükséges szakmai egyeztetéseket és véleményezést folytassa le, hívják
meg a roma nemzetiségi önkormányzat képviselőit is minél előbb, hogy március 2-án a
Képviselő-testület tudja tárgyalni. Tény, hogy előtte még a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak
ismételten át kell néznie. Egyebekben lenne egy helyszíni kiosztású anyag az ivóvízminőségjavító pályázatunkkal kapcsolatban. Elöljáróban annyit, hogy a bankházi település részen a
lakókkal egyeztetünk, hiszen van olyan ingatlan, amely magánkézben van, és az ingatlanokat
érinti az ivóvízfektetés, ehhez szolgalmi jog bejegyzés lesz szükséges. Kérdés, észrevétel vane? Ha nincs, aki a nyílt ülés napirendi pontjait ezzel a módosítással elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Beszámoló a 2014. december 15-én elfogadott határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Répás József polgármester
2. Vezetői beszámolók
a. dr. Répás József polgármester
b. dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
c. Soós Zsoltné jegyző
3. Iskolaigazgatók beszámolói
Előadó: dr. Répás József polgármester
Erdélyiné Horváth Terézia, az EB elnöke
4. Mezőőri beszámoló
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
5. A 2014. évi költségvetés módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
6. A 2015. évi költségvetés előterjesztése
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
7. Működési támogatás iránti kérelem benyújtása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
8. Szennyvízpályázat önerejét biztosító hitel ajánlati felhívásának elfogadása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
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9. Tengelyen történő szennyvízszállításról szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
10. Helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
11. Gördülő fejlesztési terv elfogadása, és a kapcsolódó meghatalmazás adása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
12. Polgármester szabadsága ütemezésének elfogadása
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
13. Proksa Károly kérelme ingatlanvásárlás ügyében
Előadó: dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
14. Demeter Chocolate Kft. kérelme címerhasználat ügyében
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
15. TDM Egyesületben való részvételről szóló határozat módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
16. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
3/2015. (II.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Beszámoló a 2014. december 15-én elfogadott határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Répás József polgármester
2. Vezetői beszámolók
a. dr. Répás József polgármester
b. dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
c. Soós Zsoltné jegyző
3. Iskolaigazgatók beszámolói
Előadó: dr. Répás József polgármester
Erdélyiné Horváth Terézia, az EB elnöke
4. Mezőőri beszámoló
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
5. A 2014. évi költségvetés módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
6. A 2015. évi költségvetés előterjesztése
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
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7. Működési támogatás iránti kérelem benyújtása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
8. Szennyvízpályázat önerejét biztosító hitel ajánlati felhívásának elfogadása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
9. Tengelyen történő szennyvízszállításról szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
10. Helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
11. Gördülő fejlesztési terv elfogadása, és a kapcsolódó meghatalmazás adása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
12. Polgármester szabadsága ütemezésének elfogadása
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
13. Proksa Károly kérelme ingatlanvásárlás ügyében
Előadó: dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
14. Demeter Chocolate Kft. kérelme címerhasználat ügyében
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
15. TDM Egyesületben való részvételről szóló határozat módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
16. 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: beszámoló a 2014. december 15-én elfogadott határozatok
végrehajtásáról. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a beszámolót elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző
képviselő-testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.

4/2015. (II.03.) határozat
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Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző
képviselő-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: vezetői beszámolók. Első a polgármesteri beszámoló.
Kiegészítést tennék, egy határozat meghozatalára van szükség. A Lacházi Nyugdíjas Klub
kérte, hogy a művelődési központot jelölhesse meg az egyesület székhelyeként. Elviekben
előzetesen hozzájárultam, tekintettel arra, hogy a szükséges jogi eljárást meg tudják kezdeni.
Önkormányzatunk ügyvédje nyújt nekik ebben segítséget. Egyeztetett a művelődési központ
vezetésével és ott ez kijelölésre került. Kérem, a Képviselő-testületet, egy határozatban
támogassuk, hogy a Lacházi Nyugdíjas Klub székhelyeként a Kinizsi u. 2. szám alatti épületet
használhassa.
Foki Vilmos
Volt egy Lacházi bejegyzett nyugdíjas klub, az megszűnt, és újra lett, vagy nem is volt?
Dr. Galambos Eszter
Nem ment végig a bejegyzési eljárás, és most újra be lett adva.
Dr. Sződi Károly
A névhasználathoz is kell majd engedély.
Dr. Répás József
A határozatban ez is szerepelni fog székhely és névhasználat engedélyt támogatjuk. Kérdés,
észrevétel van-e? Ha nincs, aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Lacházi
Nyugdíjas Klub Egyesület székhely- és névhasználati kérelmét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
5/2015. (II.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Lacházi
Nyugdíjas Klub Egyesület székhely- és névhasználati kérelmét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Sikerült megállapodnunk a KLIK-kel, hogy évente 4 alkalommal karitatív célú rendezvényre
igénybe vehetjük magát a sportcsarnokot ingyen és bérmentve. Törvényességi észrevételt
kaptunk a Kormányhivataltól, hogy Kiskunlacházán 4-5 olyan utca van, amely olyan személy
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nevét viseli, amelyek névhasználata nem lehetséges, ugyanis tiltott személyek, jelképek
kategóriájába tartozik. Kérem majd, hogy az illetékes bizottságok foglalkozzanak ezzel, és
tegyenek javaslatokat. Ennek természetesen anyagi költsége is lesz. Kérdés, észrevétel van-e?
Ha nincs, aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Répás József
polgármester szóbeli beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
6/2015. (II.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Répás
József polgármester szóbeli beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
-

igazgatási és jogi osztályvezető beszámoló

Dr. Répás József
Következő dr. Sződi Károly osztályvezető úr beszámolója. Ki kívánod egészíteni?
Dr. Sződi Károly
Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség 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.
7/2015. (II.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

-

jegyzői beszámoló
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Dr. Répás József
Következő a jegyzői beszámoló. Ki kívánod egészíteni?
Soós Zsoltné
Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné
jegyző beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
8/2015. (II.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné
jegyző beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
3. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)
-

Szakközép- és Szakképző Iskola

Dr. Répás József
Rátérünk a 3. napirendi pontra: iskolaigazgatók beszámolói. Három intézmény van:
szakközépiskola, általános iskola és a művészeti iskola. Az általános iskola esetében történik
változás, hogy elkerülnek a Tankerülettől, és a Megyei Önkormányzat irányítása alá kerülnek.
Intézményvezető asszony pár szót mondhatna, milyen változást idézhet elő az iskola életében.
Először megkérdezem Majoros Zoltán urat, kívánja-e kiegészíteni a beszámolóját?
Majoros Zoltán
Igen, szeretném kiegészíteni. Kiskunlacházán 1953. óta folyik szakképzés valamilyen szinte.
A Szakközépiskola épülete (Rákóczi út 63.) 1968. évben épült. Átalakulóban van a
szakképzés, a hajdani szakmunkásképzőből mára már többcélú oktatási intézmény lett.
Egyrészt érettségit adó képzéseket folytatunk, másrészt szakképzést. A szakközépiskolai
képzések: építőipar, informatika és kereskedelem. A szakmai képzés: építőipari és szolgáltató
szakmák. Az Önkormányzattól átkerültünk a járási tankerülethez, ahol két hónapig voltunk,
ezután kerültünk a ceglédi székhelyű megyei tankerülethez. Azok a versenyeredmények,
amelyek a beszámolóban is szerepelnek, rendkívüli eredmények. A 2013. évben is ott voltunk
a szakma kiváló tanulói országos döntőjében, asztalos tanulónk második lett. A 2014. évben,
egyrészt a „szakma kiváló tanulói” versenyeken, asztalos szakmában első helyezést, festő
szakmában negyedig és nyolcadik helyezést értek el tanulóink. Ami ennél is nagyobb siker a
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SkillsHungary Nemzeti Döntőn, ami Magyarországon került megrendezésre, I. helyezést ért el
Fata Dávid tanulónk festő-díszítőfestő kategóriában. Tavaly Franciaországban volt tartalékos
játékos. Kiskunlacházát illetve Magyarországot továbbra is Fata Dávid festő tanulónk fogja
képviselni, Németországban és Brazíliában. A szakképző intézmények július 1-től a KLIK-től
átkerülnek a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. Bízom benne, hogy picit az önállóság felé
való visszaengedés lesz ennek a következménye, nem lesz olyan összevonás, ami jelenleg a
KLIK-ben van. Tanulólétszámunk csökkent. Ennek alapvető oka, hogy a korábbi szakképzési
struktúra, amiben 3 év gyakorlati képzés és elméleti képzés is volt, de azt megelőzte egy 9.
10. osztály, mint általános műveltségek megalapozó szakasz. Ez lecsökkent 4 évre, most már
3 évre. Azt lehet mondani, hogy a képzésben visszatértünk arra a 3 éves szakmunkásképzésre,
ami valamikor folyt itt Magyarországon. A szakközépiskolában az is változás, hogy a
tanulóknak most nyári gyakorlatot kell teljesíteniük. Ez részben előny, mert gyakorlati
ismeretekhez jutnak, de a tanulókat nagyon nehéz elhelyezni, mert a cégek néhány hétre
tanulót nem szívesen vesznek fel. A távolság megnehezíti az ügyintézést, igyekszünk mindent
megoldani, amit saját erőnkből tudunk. Döntő mértékben elektronikusan megy minden. A
beszerzések átutalásos számlával mennek, elég lassú számlakiegyenlítéssel.
Tóth Imre
Gratulálok az eredményekhez. Javaslom, a Képviselő-testület egy határozatban ismerje el a
pedagógusoknak és a tanulóknak azt a munkát és eredményt, amelyet a hazai és nemzetközi
versenyeken elértek.
Vella Zoltán
Gratulálok az intézményvezető úrnak, hogy a változások ellenére sikerült ezeket az
eredményeket elérnie. Egy felajánlást szeretnék tenni. A beszámolóban szerepel, hogy a
pályázati források igénybevétele nem történt meg az előző tanévben. Látom, kéri tankerületet,
hogy egy pályázati munkatárs státuszával kiegészítse az iskolát. Ez ügyben sikerült valami?
Majoros Zoltán
Ilyen jellegű státuszt sajnos nem kaptunk.
Vella Zoltán
Nagyon szívesen segítek, vannak más források és egyéb lehetőségek is.
Majoros Zoltán
Köszönöm szépen, és élek is vele.
Vella Zoltán
Krisznai Zsoltnak, az Ipartestület vezetőjének felajánlottam: több önkormányzattal állok
kapcsolatban, a szakmunkás tanulóknak szervezni tudok nyári munkát. Ez ügyben kértem tőle
egy szerződéstervezetet, ha megkeresne engem Krisznai Zsolt úr, ez a felajánlás még mindig
áll. Ez diákmunka, természetesen jövedelemmel.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, köszöntjük szépen a beszámolót Majoros Zoltán úrnak.
Megkérem, Sáriné Kátai Ildikó intézményvezető asszonyt, hogy néhány gondolatot mondjon
el, amit még tudnunk kell az általános iskoláról.
Sáriné Kátai Ildikó
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Január 1-től hivatalosan is Cegléd a fenntartónk és a működtetőnk, de EGYMI vagyunk. Bár
nem az a klasszikus EGYMI, ami egy gyógypedagógia intézmény, hiszen úgy jöttünk létre,
hogy ez egy nagy létszámú általános iskola. Egy általános iskola és egy EGYMI. A törvény
nem tett különbséget, ez a felépítésünk. Átmenetileg március végéig a ráckevei tankerület
intézi a dolgainkat, április 1-től hivatalosan viszont átkerülünk Ceglédre. Hosszú évek óta a
mostani első évfolyamunk a legmagasabb létszámú, intézményi szinten 110 elsősünk van.
Ebből 96 gyerek Kiskunlacházán, a többi Áporkán. Végre elértük a növekedést, most kezd
látszani a körzetesítés eredménye, kiegyenlítődik a két épület közötti gyereklétszám. A
gyereklétszám is nőtt, évek óta először, és az alkalmazotti létszám is. Kilencven alkalmazott
van, és nyolc óraadó, összesen 98 fő dolgozik az intézményben. Az iskolába belépő gyerekek
között aggasztó, hogy hány tanköteles korú gyerek van, aki vagy külföldön van, vagy a szülő
már eleve iskolába nem ide, hanem oda viszi, ahol ő dolgozik. Az előző tanévben, áprilisban a
beiratkozásnál 20 olyan gyerek volt, aki már óvodába sem ide járt. Ez a településre is
hátrányos, csökkenti az iskolába járó gyerekek számát.
Dr. Répás József
Köszönjük szépen. Kérdés, észrevétel van-e? Alpolgármester úrtól érkezett egy javaslat, hogy
a szakközépiskola diákjainak a hazai és nemzetközi szinten elért eredményeit, és ismerjük el
egy határozatban. Az előttünk lévő határozati javaslatokat úgy egészíteném ki, hogy nem csak
elfogadjuk a beszámolót, hanem egyúttal gratulálunk a felkészítő pedagógusoknak és a
tanulóknak az elért hazai és nemzetközi sikerekért. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Határozati javaslat
A Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Majoros
Zoltánnak, a Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskola igazgatójának beszámolóját az
előző, valamint a jelenlegi tanév legfontosabb eseményeiről, egyben gratulál az iskola
tanulóinak és az őket felkészítő pedagógusoknak a hazai és nemzetközi versenyeken elért
eredményeikhez.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
9/2015. (II.03.) határozat
A Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Majoros
Zoltánnak, a Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskola igazgatójának beszámolóját az
előző, valamint a jelenlegi tanév legfontosabb eseményeiről, egyben gratulál az iskola
tanulóinak és az őket felkészítő pedagógusoknak a hazai és nemzetközi versenyeken elért
eredményeikhez.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Az általános iskola esetében szintén ugyanazt mondhatom, hogy itt is el kell ismerni: a diákok
az országos tanulmányi versenyeken, akár az elmélet, akár a sport terén, komoly
eredményeket érnek el. Ne csak elfogadjuk a beszámolót, hanem itt is megköszönjük a
felkészítő pedagógusoknak és a diákoknak az elért eredményeket. Aki elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
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A Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Sáriné Kátai
Ildikónak, a Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és EGYMI igazgatójának beszámolóját
az előző, valamint a jelenlegi tanév legfontosabb eseményeiről, egyben gratulál az iskola
tanulóinak és az őket felkészítő pedagógusoknak a különböző tanulmányi versenyeken elért
eredményeikhez.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
10/2015. (II.03.) határozat
A Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Sáriné Kátai
Ildikónak, a Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és EGYMI igazgatójának beszámolóját
az előző, valamint a jelenlegi tanév legfontosabb eseményeiről, egyben gratulál az iskola
tanulóinak és az őket felkészítő pedagógusoknak a különböző tanulmányi versenyeken elért
eredményeikhez.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A művészeti iskola beszámolójával kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Igazgató úr nincs
jelen.
Erdélyiné Horváth Terézia
Nagyon tartalmas és elgondolkodtató beszámolót kapott az Emberi Erőforrás Bizottság ülésén
az Igazgató úrtól. Javaslom, a költségvetés elkészítésénél, a tankerület és az Önkormányzat a
rezsi felosztását tárgyalja újra. Ezzel kapcsolatban lennének javaslatai igazgató úrnak. Kérése
a munkatervükhöz még az volt, hogy a Kiskun Kulturális Napokon vagy a László Napi
Vigasságokon egy fúvószenekari találkozóval színesíthetnénk a település programját.
Dr. Répás József
A művészeti oktatás terén várhatók még komoly átalakítások. A lacházi művészeti oktatás
azzal, hogy regionális szerepet tölt be, nincs veszélyben, inkább financiális gondok vannak.
Egyetértek a javaslattal, a költségvetés tárgyalásakor igyekszünk erre forrást találni és
javaslatként megfogalmazni. A művészeti iskola a községi rendezvények tekintetében mindig
is aktív szereplő és komoly eredményeket ért el. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki
elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy megköszönjük a művészeti iskola diákjainak a
községünk kulturális életében való aktív közreműködést, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
A Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Breznyán
Istvánnak, a Volly István Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának beszámolóját az előző,
valamint a jelenlegi tanév legfontosabb eseményeiről, egyben köszönetét fejezi ki a
tanulóknak és a pedagógusoknak a település kulturális életében való aktív közreműködésért.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
11/2015. (II.03.) határozat
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A Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Breznyán
Istvánnak, a Volly István Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának beszámolóját az előző,
valamint a jelenlegi tanév legfontosabb eseményeiről, egyben köszönetét fejezi ki a
tanulóknak és a pedagógusoknak a település kulturális életében való aktív közreműködésért.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Megköszönöm intézményvezető asszonynak és igazgató úrnak, hogy itt voltak.
4. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 4. napirendi pontra: mezőőri beszámoló. A Jogi és Ügyrendi Bizottság és a
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság is tárgyalta. Rendkívül jó működő és eredményes mezőőri
szolgálat beszámolóját olvashattuk. A megyében is nagyon komoly híre van, illetve elismerik
az a munkát, amit ők folytatnak. A közbiztonság egészének része a mezőőri szolgálat.
Megkérdezem a mezőőri szolgálat vezetőjét, ki szeretné egészíteni a beszámolót?
16:10 Sáriné Kátai Ildikó és Majoros Zoltán távoztak.
Pfeifer Rikárd
Igen, szeretném. Abban az ügyben, amiben a kollégámat el akarták gázolni, megvan
mindhárom elkövető, letartóztatták őket, de szabadlábon védekezhetnek. Ez is sikerrel zárult.
Közismert kiskunlacházi mind a három személy.
16:13 Dr. Sződi Károly kiment a teremből.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e?
Varga Ilona
Olvastam a mezőőri beszámolóban, hogy parlagfű kapcsán is történnek intézkedések.
Konkrétan, milyen intézkedések?
Pfeifer Rikárd
A külterületen található parlagfüvet jelezzük a járási hivatalnak, a Földhivatal
szakembereinek. Kimennek, felmérik, és határozatban szólítják fel az adott gazdát a
védekezésre. Ha ez nem történik meg, kényszer gyomirtást rendelnek el, és megkapják erről a
számlát.
Tóth Imre
Szeretném köszönetemet kifejezni a szolgálat dolgozóinak az eredményes munkájukért.
16:18 Dr. Sződi Károly visszajött a terembe.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
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12/2015. (II.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a mezőőri
szolgálat 2014.évi működéséről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
16:20 Pfeifer Rikárd távozott.
5. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk az 5. napirendi pontra: a 2014. évi költségvetés módosítása. A Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Vella Zoltán
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
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.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának
1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014 évi költségvetéséről szóló 13/2014. (IX.15.) és a 16/2014. (XI.27.)
önkormányzati rendelettel módosított 4/2014 (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 6. napirendi pontra, a 2015. évi költségvetés előterjesztésére. Önkormányzatunk
folyamatosan dolgozik a költségvetés összeállításán. Amit a Képviselő-testület most
megkapott, az egy előzetes, nagyon nyers változata a tervezetnek, még pontosítani kell. Ennek
egyik oka, hogy a 2014. évi zárásból eredően még vannak számítások, amelyeket be kell
építenünk. Reményeink szerint egy hét múlva már tudunk olyan verziót összerakni, amely
pontosan tartalmazza a számokat, belevéve azokat az elképzeléseket, amelyek itt-ott
megfogalmazódtak. Minden bizottság tárgyalni fogja a költségvetés tervezetét. Azt javaslom,
a Képviselő-testület adja vissza az Önkormányzatnak, további átdolgozásra.
Soós Zsoltné
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülésén Szecsei Imréné bizottsági tag jelezte, hogy
egyeztetünk majd. Meg is történt az egyeztetés, a táblázatban a számok jók voltak, most is
rendben vannak. Vella Zoltán úr, a bizottság elnöke kérdezte, hogy a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálatnál a dologi kiadások, miért olyan magasak. Azért, mert a szociális
étkezéssel kapcsolatos költségek ott kerülnek feltüntetésre. A konyha oda számlázza, és
miután az önkormányzat kapja a normatívát, mi a gyermekjóléti szolgálatnak adjuk.
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.
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13/2015. (II.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015.
évi költségvetés tervezetét átdolgozásra és a jogszabály által előírt formában történő
elkészítésre a jegyzőnek visszaadja.
Határidő: 2015. március 2.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
16:25 Kátai Menyhértné távozott.
7. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 7. napirendi pontra: működési támogatás iránti kérelem benyújtása. Részét képezi
az önkormányzat költségvetési tervezetnek. A tervezetben van egy 100.000.000.-Ft-os
hiányrész, amit működési hitellel szeretnénk orvosolni. Hiányt nem lehet tervezni
költségvetésben, valamilyen bevételi forrást meg kell jelölni. Egy működési hitel
megjelölésével lehetőségünk van arra, az államháztartási törvény módosítása révén, hogy
önkormányzatunk a kormányzat felé támogatási kérelemmel forduljon. Erre korábban
szeptemberi időszakban volt lehetőség, pályázat útján. Ezt felgyorsították, hogy már nem csak
pályázat útján lehet, hanem egyedi kérelem alapján is van lehetőség bármikor benyújtani ilyen
jellegű támogatási kérelmet. A költségvetés összeállításában azért jelentkezik ez a
-100.000.000.-Ft, mert igyekeztünk minden olyan jellegű fejlesztést, beruházást belevenni,
amit mindenféleképen szeretnénk megvalósítani. Tudjuk ezt azzal igazolni, hogy az
önkormányzati törvény kötelezően írja elő az utak karbantartását, kötelező az önkormányzati
vagyon megóvása, állagmegóvása és olyan jellegű felújításokat, fejlesztéseket, karbantartási
munkálatokat tervezünk, amelyek a vagyonmegóvás szempontjából elengedhetetlenek. A
költségvetésünk elfogadása után van esélyünk arra, hogy a működési támogatási iránti
kérelmet megfelelően alá tudjuk támasztani. Ténylegesen el tudjuk kezdeni, össze tudjuk
állítani, és ha a költségvetés elfogadásra került, be is tudnánk nyújtani, minél hamarabb. Most
benne hagynánk a költségvetésben ezt a 100.000.000.-Ft-os működési hitelt, amit aztán
működési támogatással szeretnénk finanszírozni. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
14/2015. (II.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48. §-ában foglaltak alapján 100.000.000.-Ft
összegű, működési célú költségvetési támogatás iránti kérelmet nyújt be a kötelező
önkormányzati feladatok megfelelő színvonalú ellátásának érdekében. A Képviselő-testület
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a kérelem jogszabályban előírt formában
történő benyújtásáról.
Határidő: 2015. március 15.
Felelős: dr. Répás József polgármester
8. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete)
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Dr. Répás József
Rátérünk a 8. napirendi pontra: szennyvízpályázat önerejét biztosító hitel ajánlati felhívásának
elfogadása. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Vella Zoltán
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság támogatja egy kiegészítéssel. A meghívott bankok közé
szerettük volna a Fókusz Takarékszövetkezetet meghívni. Látom a határozati javaslatban,
hogy felvételre került.
Dr. Répás József
Az önerő 322.000.000.-Ft-ról indult és ezt sikerült, egyrészt a támogatás-intenzitás
növelésből, másrészt egyéb forrás bevonásával csökkenteni 100.000.000.-Ft-ra.
Tóth Imre
Vissza kell adnunk 30.000.000.-Ft-ot, és az egyik soron a projektmenedzsment miatt
500.000.-Ft-ot. Az elnyert pályázaton sokkal többet nyertünk, mint a vállalkozó ajánlata. Ezt a
30.000.000.-Ft-ot a Kormány el fogja vonni tőlünk. A támogatás összege ennyivel csökkeni
fog, mert olcsóbb ajánlatot kaptunk, mint a végösszeg. A tartalékkeretet, ami 80.000.00090.000.000.-Ft körül van, nem használtuk fel, 100 %-ban megvan.
Dr. Répás József
Amikor a beruházás le fog zárulni, egy teljes körű lakossági tájékoztatót kívánunk tartani a
lakosság felé, mindenféle rosszindulatú pletykák kiküszöbölése céljából.
Vella Zoltán
A Rákóczi úti munkálatokkal kapcsolatban készült jegyzőkönyv. Milyen volumenű
biztosítással rendelkezik a kivitelező cég? Nem kellett igénybe venni a felelősségbiztosítást?
Tóth Imre
Lakossági részről vannak megkeresések, pontosan a Rákóczi úti üzletsorral kapcsolatosan.
Egyeztető tárgyalás volt az érintettekkel, jegyzőkönyv is készült. Készült egy statikai
szakvélemény is ezzel kapcsolatban, amely a kivitelező költségére készült, állapotfelmérés
miatt. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az épületnek a mozgását. A kivitelező egy
pillanatig sem zárkózott el attól, hogy a károkat helyre fogja állítani.
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.
15/2015. (II.03.) határozat

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a „Kiskunlacháza
Szennyvízcsatornázása V. ütem, Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció és szennyvíziszap
komposztáló létesítése” című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012 tárgyú beruházás önrészét
biztosító hitelkeret beszerzése ajánlatkérését, és a következő szervezeteket kéri fel
ajánlattételre:
- OTP Bank Nyrt.
- K & H Bank Zrt.
- Budapest Bank Zrt.
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- MKB Bank Zrt.
- Fókusz Takatékszövetkezet
Az ajánlatkérés a határozat mellékletét képezi.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Határidő: 2015. február 4.
9. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 9. napirendi pontra: tengelyen történő szennyvízszállításról szóló rendelet
módosítása. A Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság is tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Vella Zoltán
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság is elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
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.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 2/2015.(II.05.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 22/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
10. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 10. napirendi pontra: helyi adókról szóló rendelet módosítása. Technikai jellegű
módosítás van benne. A Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság is
tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Vella Zoltán
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság is elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
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.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 3/2015.(II.05.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 19/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
11. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete)
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Dr. Répás József
Rátérünk a 11. napirendi pontra: gördülő fejlesztési terv elfogadása, és a kapcsolódó
meghatalmazás adása. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Vella Zoltán
Van a DPMV Zrt. és az Önkormányzat között egy bérleti üzemeltetési szerződés. Mivel nem
olyan ismertek azok a tények, hogy és miként tartja karban, illetve újítja fel a hálózatot és a
víziközmű rendszert a DPMV Zrt., az lenne a kérésem, hogy félévente kérjen az
Önkormányzat vezetése a DPMV Zrt-től egy részletes pénzügyi beszámolót.
Dr. Répás József
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság áprilisi ülésére meghívjuk Bukri Sándor urat. Kérdés,
észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
16/2015. (II.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva egyetért a DPMV Zrt. által készített, Kiskunlacháza település ivóvíz és csatornamű
rendszereinek műszaki állapot dokumentálását, értékelését, és a gördülő fejlesztési tervet
magába foglaló dokumentum tartalmával, továbbá igazolja annak vállalkozási szerződés
szerinti teljesítését.
A Képviselő-testület meghatalmazza a DPMV Zrt-t, hogy a gördülő fejlesztési tervnek a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előtt folyó engedélyeztetési eljárásában
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatát képviselje.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
12. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 12. napirendi pontra: polgármester szabadsága ütemezésének elfogadása. 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, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
17/2015. (II.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében, a jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja dr. Répás József
polgármester 2015. évi szabadságának ütemezését.
Határidő: azonnal
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Felelős: dr. Répás József polgármester
13. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 13. napirendi pontra: Proksa Károly kérelme ingatlanvásárlás ügyében. A
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Vella Zoltán
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság nem támogatta az értékesítést.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja az I. határozati javaslatot, hogy nem
kívánjuk értékesíteni, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
18/2015. (II.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem
értékesíti a tulajdonában lévő 0505/46, 0505/47, 0505/4, 0505/50, 0505/ 77, 0505/113 és
0505/114 hrsz-ú ingatlanokat.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
14. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 14. napirendi pontra: Demeter Chocolate Kft. kérelme címerhasználat ügyében. A
Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki támogatja a határozati javaslatot, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
19/2015. (II.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Demeter Chocolate Kft. a „Kiskunlacháza csokoládéja” termékének csomagolásán
megjelenjen Pereg és Lacháza címere.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

15. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete)
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Dr. Répás József
Rátérünk a 15. napirendi pontra: TDM Egyesületben való részvételről szóló határozat
módosítása. Új LEADER közösségbe léptünk be, még a tavalyi évben. Volt akkor egy
párhuzamos tagsági viszonyunk Ráckevével illetve a TDM-mel együttesen. Az összes
Önkormányzat átlépett ebbe a TDM csoportba. Meg is kapta a jogosultságot, hogy 2015. évtől
kezdődően a TDM látja el a LEADER irányítói feladatokat. Tagja minden járási
önkormányzat. Az elmúlt évben volt egy olyan döntés, hoztunk egy olyan határozatot, hogy
az Önkormányzatok esetében évi 14.-Ft/lakos a hozzájárulás. Évre fogadtuk el, pedig hóról
szól. Kiskunlacháza esetében a 2014-es esztendőre 800.000.-Ft-ot jelent, amit be kell
fizetnünk a TDM-nek. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki támogatja a határozati
javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
20/2015. (II.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 193/2014.(V.29.) számú
határozatában az „évi 14.-Ft/lakos hozzájárulás” szövegrészt „havonta 14.-Ft/lakos
hozzájárulás” szövegre módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Egyebek
Dr. Répás József
Az ivóvízminőség-javító projekttel kapcsolatban elkezdtük az egyeztetéseket azon
ingatlantulajdonosokkal, akiket a vezetékhálózat építése érint. Paréj Józsefék felvetették azt,
hogy ők a kerítés határtól kezdődő területet az Önkormányzatnak ingyenesen felajánlanák és
átadnák tulajdonba. Arra kérik az Önkormányzatot, hogy hozzon egy határozatot, amiben
kinyilvánítja azt a szándékát, hogy ezt a majdan létrehozandó egységet képező ingatlanrészt
meg kívánja vásárolni. Kérték, hogy visszavonhatatlan határozatot hozzunk.
Visszavonhatatlan határozatot nem tudunk hozni, mert ezt a területet meg kell osztani,
helyrajzi számot kell, hogy kapjon. A helyrajzi számra tudjuk azt mondani, hogy meg fogjuk
vásárolni. Egy olyan határozati javaslatot tudunk hozni, amelyben leírjuk: a 0682/15 hrsz-ú
ingatlan megosztása során kialakuló közterületi ingatlant az önkormányzat ingyenesen
elfogadja és a megosztással kapcsolatos mindennemű költséget magára vállalja. Ennél többet
nem tudunk tenni.
16:57 Dr. Galambos Eszter kiment a teremből.
Dr. Répás József
Kiemelt projektről van szó, ha nem fogadják el, megkérdezzük, mennyi kártalanítást kérnek,
amikor a vezetéket fektetjük.
17:00 Dr. Galambos Eszter visszajött a terembe.
Németh Mihály
A képviselő-testület tagjait szeretném tájékoztatni arról, hogy február hónapban 7.000.0008.000.000.-Ft-ra lesz majd szükség az állami területekkel kapcsolatos kártérítés miatt.
Dr. Répás József
19

Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
21/2015. (II.03.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP1.3.0/09-11-2012-0028 azonosítószámú Kiskunlacháza Ivóvízminőség-javító projekt
részeként Bankházán kiépítésre kerülő vízelosztó hálózat kapcsán felhatalmazza a
Polgármestert azon nyilatkozat aláírására, hogy a 0682/15 hrsz-ú ingatlan megosztása során
kialakuló közterületi ingatlant (a 0682/15 hrsz-ú ingatlan jelenlegi kerítése és a 0682/1 hrsz-ú
közút közötti terület) az önkormányzat ingyenesen elfogadja és a megosztással kapcsolatos
mindennemű költséget vállalja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A megbeszélést zárt üléssel folytatjuk, a nyílt ülést bezárom.
Az ülés vége: 17:05h.
K.m.f.

Dr. Répás József
polgármester

Dr. Galambos Eszter
képviselő

Soós Zsoltné
jegyző

Mózes Zsolt
képviselő
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