JEGYZŐKÖNYV
A Képviselő-testület 2015. április 20-i üléséről.
Időpontja: 2015. április 20. 18:40 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak:
Dr. Répás József polgármester
Tóth Imre alpolgármester
Németh Mihály alpolgármester
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
Bajczárné Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető
Dr. Répás József
A megbeszélést nyílt üléssel folytatjuk. A képviselő-testület határozatképes, jelen van 8 fő.
Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre teszek javaslatot. Erdélyiné Horváth Terézia és Varga
Ilona képviselőket javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek. Aki Erdélyiné Horváth Terézia
személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Erdélyiné Horváth Terézia képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
95/2015.(IV.20.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Erdélyiné Horváth Terézia képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
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

1

A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
96/2015. (IV.20.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Varga Ilona képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Két napirendi pontunk van. 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 Fakivágás engedélyezése
Előadó: dr. Répás József polgármester
2 Pályázati lehetőség a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására
Előadó: dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
97/2015. (IV.20.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1 Fakivágás engedélyezése
Előadó: dr. Répás József polgármester
2 Pályázati lehetőség a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására
Előadó: dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk az 1. napirendi pontra: fakivágás engedélyezése. A Sport utca és a lacházi focipálya
körül több fa kidőlt az erős szél miatt, elektromos kábeleket rongált és szakított szét.
Felmérésre került ez a nyárfasor, körülbelül 50 éves fákról van szó. Egy céggel
megállapodtunk, hogy kivágják és elszállítják. A kitermelt fa bruttó 5000.-Ft/erdei m3 áron
kerül értékesítésre a vállalkozó részére. Ősszel telepítve lesznek a kivágott fák helyett nemes
magyar facsemeték.
Varga Ilona
Mekkora mennyiségről van szó?
Soós Zsoltné
Negyvenöt darab fáról van szó.
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Vella Zoltán
Javaslom, hogy a Környezetvédelmi Alapba lenne célszerű betenni ezt az összeget, és később
a fák megvásárlására fordítani.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
98/2015. (IV.20.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Majláth Tibor
(2371 Dabas-Besnyő, Illatos u. 39.) vállalkozót a Kiskunlacháza Sport utcában található 45 db
veszélyessé vált jegenyenyár kivágásával. A kitermelt fa bruttó 5.000.-Ft/erdei m3 áron kerül
értékesítésre a vállalkozó részére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 2. napirendi pontra: pályázati lehetőség a Polgármesteri Hivatal épületének
felújítására. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31. Lehetőség van műemlék
jellegű épületek felújítására is. Az építőipari kivitelezési költség, a restaurálási költség és a
szállítási költség is elszámolható. Saját költség: 6350.-Ft, nevezési díj. Mindenképpen
javaslom, a Hivatal felújítását már évek óta tervezzük, ilyen pályázati kiírás még nem volt. Az
épületnek nincs alapja, vizesedik, reped mindenféleképpen meg kellene mentenünk. 2015.
augusztusában még egyszer lehetőség van újabb pályázat benyújtására. Ha nem nyerünk,
augusztusban még egyszer benyújtjuk, amennyiben nyerünk, az Angyalosház fejlesztése,
felújítása és bővítése is szóba kerülhet. Kérdés, észrevétel van-e?
Vella Zoltán
Semmibe nem kerül. Összeállítunk egy pályázati költségvetést, amelynek a része a tervezés.
Dr. Répás József
A terveket is be kell nyújtani a pályázat beadásakor.
Vella Zoltán
A kész tervek megvannak?
Dr. Répás József
Nincsen, meg kell csinálni a terveket.
Vella Zoltán
Mennyibe fog kerülni?
Dr. Répás József
Fogunk kérni árajánlatokat, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság következő ülésére.
Vella Zoltán
Ez a költség nincs betervezve a költségvetésbe.
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Dr. Répás József
Betesszük a pályázati önrész költségeihez.
Vella Zoltán
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság végig tárgyalta a költségvetést, elfogadta. Április
hónapban vagyunk és a harmadik vagy negyedig döntés a költségvetést illetően, amely nincs
benne az eredetiben. Eddig csak olyan feladatot csináltunk, amely nem volt betervezve. Olyan
volumenű műemlék épületek vannak az országban, hogy elképesztő, és elképesztő állapotban.
Ez a pályázat nem azt a célt szolgálja, hogy polgármesteri hivatalokat építsen újra egy
önkormányzat. Rendben van, hogy lesz egy tervünk, akármikor jó lesz, de biztos vagyok
benne, hogy nem fogunk nyerni. Ha nyerni is fogunk, megkapjuk a 40 %-át, és az már siker.
Meghatároztuk: óvoda, út, járda, művelődési ház és iskola tetőszerkezete, aztán majd a sor
végén ott van a Hivatal.
Dr. Répás József
Igazad van. Településünkön az adóbevételeket szinte egy az egyben a működési költségeink el
is viszik. Amikor nyertünk egy pályázatot, a szükséges önrészt mindig hozzá tudtuk tenni,
mindig megtaláltuk azt a forrást, amit melléraktuk. Meg fogjuk csinálni az óvodákat és a többi
intézményt is.
Vella Zoltán
Egymillió forint el fog menni a tervre. Ha megnézed az épületenergetikai pályázatokat
közintézmények esetében, ott mindent megfinanszíroznak. Nem kell benyújtani építési
engedélyt, elszámolható a projektmenedzsment. Ezek az NKA-s pályázatok nem beruházási
pályázatok, hanem műemlék jellegű pályázatok. Meggyőződésem, hogy lesznek olyan
pályázatok, amelyek közintézményre vonatkoznak.
Dr. Répás József
A terveket készítsük el és nyújtsuk be, van egy lehetőség, éljünk vele, próbáljuk meg. Egy
költségvetés mindig mozgásban van. Nincs olyan költségvetés, amely végig úgy működik,
hogy elfogadták márciusban, és év végéig nem változik.
Vella Zoltán
Egymillió forintból tökéletesen meg lehetne tervezni, amelyet elfogadtunk a költségvetésben,
az összes orvosi rendelőnek az akadálymentesítését és az összes rendelők vizesblokkját fel
lehetne újítani. Egyetértenék, ha nem így néznének ki a közintézmények Kiskunlacházán,
mint ahogy kinéznek.
Dr. Répás József
Most kezdjük el a védőnőknek a rendelők felújítását, Meg vannak rendelve a szükséges
bútorok. Az épületek ki lesznek festve, lámpacserék lesznek, elindult ez a folyamat.
Soós Zsoltné
Az akadálymentesítés felmérése is megindult az orvosi rendelőknél.
Dr. Répás József
Az a javaslatom, döntsön arról a képviselő-testület, hogy benyújtjuk a pályázatot. A Pénzügyi
és Fejlesztési Bizottság látni fogja 2015. április 29-én a tervezők által tett árajánlatot, hogy
mennyiért készítik el a terveket. Ha a bizottság úgy látja, hogy ez a költség túlságosan magas,
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akkor javasolja a képviselő-testületnek, hogy ezt a határozatot módosítsa, és vonja vissza
2015. május 5-én.
Vella Zoltán
Rendben.
Dr. Répás József
Aki a határozati javaslatot támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy kérjünk ajánlatokat,
amelyeket a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság véleményezni és amennyiben úgy látja, hogy a
költségvetés tekintetében a szükséges fedezet, ekkora összeggel nem áll rendelkezésre, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
99/2015. (IV.20.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, pályázatot
nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap portálján keresztül, az Emberi Erőforrás Miniszterétől
igényelhető támogatásra, a Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása
céljából. A pályázaton való indulás regisztrációjához szükséges 5.000.-Ft+ÁFA nevezési díj
forrásaként a 2015. évi költségvetésben az „egyéb dologi kiadások” előirányzatát jelöli meg.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Németh Mihály
Szeretnék szólni.
Varga Ilona
Én is szólni szeretnék.
Németh Mihály
Mindenki tudja már, hogy dr. Szabó Attila gyermekorvos távozni fog a község életéből.
Sokan, sokféleképen ítélik meg dr. Szabó Attilát. Úgy gondolom, hogy az itt töltött évek
alapján részesítsük valamiféle elismerésben dr. Szabó Attilát.
Dr. Répás József
Egyetértek a javaslattal.
Dr. Galambos Eszter
A következő Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén megnézzük, hogy ennek milyen módja van.
Dr. Répás József
Több olyan díj van, amelyben részesíthető dr. Szabó Attila. „Kiskunlacházáért Emlékérem”,
„Közszolgálati Emlékérem”. Kérem, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tegye meg javaslatát
a képviselő-testületnek.
Varga Ilona
Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Jegyző asszony! Tisztelt Képviselő társaim! Eltelt több mint
fél év az önkormányzati választások óta. Az eltelt időszak képviselő társaim megismerésével
telt számomra, egy teljesen ismeretlen terepen sok új ismerettel találkoztam. Igyekeztem
minden bizottsági ülésen részt venni. megpróbáltam felkészülni. Jogi végzettségem sajnos
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nincsen, sokszor éreztem ennek hiányát. Hiába olvastam el a törvényeket, ezek nyelvezete
számomra rendkívül bonyolult, ilyenkor támaszkodtam dr. Galambos Eszter jogi végzettségű
képviselő társamra, Jegyző asszony szakmai tapasztalatára. Eltelt fél év, és nem érzem, hogy
ebben a jogi útvesztőben előrébb tudtam volna jutni, ezért átnyújtom Polgármester úrnak
lemondási kérelmemet a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagságról.
Dr. Répás József
Nagyon sajnálom. Megkérem, dr. Galambos Esztert a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét,
hogy tegyen javaslatot a következő képviselő-testület ülésére, hogy kit javasol Varga Ilona
helyett JÜB tagnak. Mindenkinek köszönöm az aktív közreműködést, az ülést bezárom.
Az ülés vége: 19:00h.
K.m.f.

Dr. Répás József
polgármester

Erdélyiné Horváth Terézia
képviselő

Soós Zsoltné
jegyző

Varga Ilona
képviselő
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