JEGYZŐKÖNYV
A Képviselő-testület 2015. június 24-i üléséről.
Időpontja: 2015. június 24. 18:45 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak:
Dr. Répás József polgármester
Tóth Imre alpolgármester
Németh Mihály alpolgármester
Dr. Galambos Eszter 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
Dr. Balog Tímea Provital Tanácsadó Zrt. képviselője
Radovics Viktor Provital Tanácsadó Zrt. képviselője
Vendégek: 3 fő
Bajczárné Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető
Dr. Répás József
Mindenkit sok szeretettel köszöntök a mai rendkívüli képviselő-testületi ülés alkalmából.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 7 fő van jelen. Varga Ilona és Foki
Vilmos távol. A testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre teszek
javaslatot. Erdélyiné Horváth Terézia képviselő asszonyt és Tóth Imre alpolgármester urat
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 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
187/2015.(VI.24.) 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 Tóth Imre személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
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Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Tóth Imre alpolgármester személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
188/2015. (VI.24.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Tóth Imre alpolgármester személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Sok szeretettel köszöntöm a Provital Tanácsadó Zrt. képviselőit, dr. Balog Tímea kisasszonyt
és Radovics Viktor urat. A szennyvízberuházás kiegészítő munkáinak kivitelezésére
vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamán működtek közre. Javaslom, hogy ezt a
témát 1. napirendi pontként tárgyaljuk. A 2. napirendi pont lenne a házi gyermekorvosi
feladatok ellátására vonatkozó pályázati felhívás véleményezése. Együtt az Emberi Erőforrás
Bizottság és a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság véleményezte. A 3. napirendi pontot, az
Óvodai Társulás megszűnésével kapcsolatos döntéshozatalt leveszem napirendről. Megvárjuk,
hogy a MÁK Áporkának milyen tájékoztatást fog nyújtani. Egyebek napirendi pontban
beszélnénk a Köztársasági elnök úr által közétett felhívás támogatásáról. Van egy főépítész úr
által összeállított javaslat, illetve a GYEJÓ Társulásból történő kiválásról szóló határozat
visszavonására készült javaslat. Kérdés, észrevétel van-e?
Vella Zoltán
Egyebekben szeretném, ha polgármester úr tájékoztatná a képviselő-testületet az 51-es főúton
tervezett kerékpárúttal kapcsolatban.
Dr. Répás József
Másnak kérdése, észrevétele van-e? Ha nincs, aki ezekkel a módosításokkal 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 Szennyvízberuházás kiegészítő kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban
- bírálóbizottság felállítása,
- ajánlati felhívás elfogadása.
Előadó.
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
2 Házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó pályázati felhívás elfogadása
Előadó.
dr. Répás József polgármester
Erdélyiné Horváth Terézia, az EB elnöke
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
3 Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
189/2015. (VI.24.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1 Szennyvízberuházás kiegészítő kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban
- bírálóbizottság felállítása,
- ajánlati felhívás elfogadása.
Előadó.
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
2 Házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó pályázati felhívás elfogadása
Előadó.
dr. Répás József polgármester
Erdélyiné Horváth Terézia, az EB elnöke
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
3 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: Szennyvízberuházás kiegészítő pótmunkáinak kivitelezésére
vonatkozó közbeszerzési eljárás. Megkérem, Balog Tímeát foglalja össze az ajánlattételi
felhívással kapcsolatos észrevételeit.
Dr. Balog Tímea
Összefoglalva: ez egy KEOP 1.2.0 projekten belüli szennyvízcsatorna bekötésekre vonatkozó
kiegészítő munka lenne. FIDIC sárga könyv alapján fogjuk megindítani a közbeszerzési
törvény 122/A. §-a szerinti nemzeti közbeszerzési eljárást. A törvény egyébként kötelezővé
teszi, hogy a nagy építéssel összeszámítsuk a becsült értékét. Ezt megvizsgáltuk, és van arra
mód a Kbt. 18. szakasza alapján, hogy leválasztott önálló közbeszerzést folytassunk le. Az
eljárások sajátossága, hogy ettől függetlenül az ezzel számított becsült érték a becsült érték,
tehát egy úgynevezett exante, tervfolyamatba épített ellenőrzésre fog menni ez az eljárás.
Önök most ezt jóváhagyják, azután mi ezt a közreműködő szervezethez első körben beküldjük
ellenőrzésre. Megnézik az eljárást műszaki, szakmai szempontból. Erre kapunk egy KSZ
nyilatkozatot, hogy műszakilag mehet. Ha ezt jóváhagyták, akkor megy a Közbeszerzési
Felügyeleti Főosztályra, akik jogi szemmel nézik végig az egész eljárást. Ez egy nagyon
hosszú folyamat, próbáltuk a KFF-nél kikerülni, nem sikerült. A KFF-nek az az álláspontja,
hogy ezt nem tudjuk megúszni, csak a 4/2011. számú kormányrendelet megsértésével lehetne,
emiatt pedig szabálytalanságot és esetleges korrekciót nem szeretnénk. A KFF-nél is két
szakaszra bontanám az ellenőrzést. A felhívást és dokumentációt előzetesen véleményezik,
hogy mehet-e az eljárás. Majd mikor megindítottuk, egy szabályosság alá vetik az egészet.
Gyakorlatilag amikor lemegy az eljárás, azelőtt is, hogy mi összegezést és eredményt
hirdetnénk ebben, 15 nappal megint csak KFF-re fogjuk küldeni. Ilyenkor nekik még lehet
reparációs javaslatuk. Ha nem tetszik nekik valami, javaslatokat ajánlanak. Ez körülbelül 2-3
hónapot fog igénybe venni. Főszabály szerint az eljárás megindítás előtt 40 nappal kell
kezdeményeznünk ezt a KSZ, KFF kört. Ez el szokott húzódni. Két-három hónapot kell
számolni, mire meg tudjuk indítani. Az eljárásra jellemző, hogy egy 15 napos ajánlattételi
határidő az kötelező ebben, akkor fogjuk kibontani az ajánlatokat, értékelési szakasz
következik. Megvizsgáljuk őket, hogy alkalmasak-e, kizáró okok nem állnak a fent.
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Bírálóbizottsági ülést kell tartanunk, és utána megint megy KFF körre az ellenőrzés. Maga,
amikor az eljárás már beindult, az egy gyorsabb folyamat ebben az eljárásrendben, ez a 15
nap, amely nagyon kötött, ezen nem tudunk változtatni. Amikor már kibontottuk az
ajánlatokat, akár 1 hét alatt lemehet az értékelése, a bírálat. Ott már megy gyorsabban. Meg
kell várnunk, hogy a KFF azt mondja, hogy támogatott tartalommal, rendben mehet az eljárás,
kiküldik az összegezést, és onnantól számítva van egy úgynevezett szerződéskötési
moratóriumunk, amely azt jelenti, hogy 10 napig nem írhatjuk alá a szerződést. Ha egy ajánlat
jön, nem kell moratóriumot tartani. Ez arra szolgál, gyakorlatilag azért hozta létre a jogalkotó,
hogy támadhassák egymást. Viszont az fontos, egy ilyen eljárásban is, ha kapunk egy EUTAF
ellenőrzést, a bírálóbizottság kijön ellenőrizni a projektet, nem szeretik látni, ha egy ajánlat
van. Azt mondják, hogy versenykorlátozó módon lett kiírva az eljárás. Egy hónapos teljesítési
határidőt írtunk bele, 2015. október 31-e a zárás.
Dr. Répás József
Köszönjük szépen az összefoglalót. Kérdés, észrevétel van-e?
Vella Zoltán
A Provitál Tanácsadó Zrt-vel van az alapszerződés. Az alapszerződésük kiterjed erre az
eljárásra is?
Dr. Balog Tímea
Úgy fogalmaz a szerződésünk, hogy a projektet végigkövetjük. A projektmenedzserrel
leegyeztettünk, ez gyakorlatilag beletartozik.
Vella Zoltán
Így lehet érteni a többit is, a projektmenedzsert?
Dr. Balog Tímea
Mi kifejezetten a közbeszerzési tanácsadói feladatokra szerződtünk. A projektmenedzserrel a
mérnökkel külön szerződések vannak.
Vella Zoltán
A projektmenedzsment esetében volt közbeszerzés?
Dr. Balog Tímea
Volt közbeszerzés, a mi kivételünkkel, hiszen kivételi kör a Kbt. szerint a közbeszerzési
tanácsadó kiválasztása. A műszaki ellenőr és a projektmenedzsment nem. Ott közbeszerzés
volt, ilyen 122/A. eljárás. Ez szerződésmódosítást jelent. Ott viszont szabály, hogy a
vállalkozói díj, vagy a megbízási díjuk 5 % fölé nem mehet, mert az nem mehet át a
közbeszerzési törvény módosítása szerint.
Dr. Répás József
Másnak kérdése, észrevétele van-e? Ha nincs, köszönjük szépen a tájékoztatást. Azt a
határozati javaslatot terjesztem elő, amelyet a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülésén,
pontosan módosított egységes szerkezetben a bizottság elfogadott. Először az 1. határozati
javaslatról döntünk, a bírálóbizottság felállításáról szól. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
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190/2015. (VI.24.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete: a KEOP-1.2.0/09-11-20110012 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges szennyvízcsatorna bekötések
kiegészítő munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás Bírálóbizottságának szavazati joggal
rendelkező tagjaivá Soós Zsoltné jegyzőt, Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezetőt, Gábor
Szilvia műszaki csoportvezetőt és Balog Tímea hivatalos közbeszerzési tanácsadót választja,
egyúttal tanácskozási jogú tagokként Németh Mihály és Tóth Imre alpolgármestereket
delegálja a bíráló bizottságba.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A 2. határozati javaslat magáról a benyújtásról és a szükséges lépésekről szól, amennyiben
van észrevétel, vagy nincs észrevétel az ellenőrző szervezetek részéről. Aki ezt támogatja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-20110012 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges szennyvízcsatorna bekötések
kiegészítő munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és
dokumentációját jóváhagyja, és a felhatalmazza dr. Répás József polgármestert, hogy azokat
az eljárást ellenőrző szervek (KSZ, KFF) felé továbbítsa, előzetes jóváhagyás végett.
A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Répás József polgármestert, hogy amennyiben az
ellenőrző szervek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem javasolnak
módosítást, valamint a kivitelezés megvalósításához szükséges összeg felhasználását
jóváhagyják, akkor tegyen intézkedéseket a közbeszerzési eljárás megindítása érdekében.
Amennyiben az ellenőrző szervek módosítást javasolnak az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban, illetve a kivitelezéshez szükséges összeg felhasználását nem, vagy más
módon támogatják, akkor ezen észrevételeik a Képviselő-testület elé kerülnek, ismételt
döntéshozatal céljából.
Az ajánlatkérésekre felkért szervezetek:
1. SADE Magyarország Mélyépítő Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 187-189.
2. Relid Bau Kft. 1164 Budapest, Lassú u. 1.
3. Tápiómenti Kft. 2251 Tápiószecső, Széchenyi u. 50.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
191/2015. (VI.24.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-20110012 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges szennyvízcsatorna bekötések
kiegészítő munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és
dokumentációját jóváhagyja, és a felhatalmazza dr. Répás József polgármestert, hogy azokat
az eljárást ellenőrző szervek (KSZ, KFF) felé továbbítsa, előzetes jóváhagyás végett.
A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Répás József polgármestert, hogy amennyiben az
ellenőrző szervek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem javasolnak
módosítást, valamint a kivitelezés megvalósításához szükséges összeg felhasználását
jóváhagyják, akkor tegyen intézkedéseket a közbeszerzési eljárás megindítása érdekében.
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Amennyiben az ellenőrző szervek módosítást javasolnak az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban, illetve a kivitelezéshez szükséges összeg felhasználását nem, vagy más
módon támogatják, akkor ezen észrevételeik a Képviselő-testület elé kerülnek, ismételt
döntéshozatal céljából.
Az ajánlatkérésekre felkért szervezetek:
1. SADE Magyarország Mélyépítő Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 187-189.
2. Relid Bau Kft. 1164 Budapest, Lassú u. 1.
3. Tápiómenti Kft. 2251 Tápiószecső, Széchenyi u. 50.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
19:00 Dr. Balog Tímea és Radovics Viktor távoztak.
2

napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 2. napirendi pontra: házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó pályázati
felhívás elfogadása. Szintén az Emberi Erőforrás Bizottság és a Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság együttesen tárgyalta. Az egyik határozati javaslat a pályázati felhívás azokkal a
javaslatokkal és módosításokkal, amelyet a bizottság támogatott, közzé tesszük és
megindítjuk. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki támogatja a pályázati felhívás
elfogadását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
192/2015. (VI.24.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az I.
számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatinak ellátására, a jelen határozat
mellékletét képező tartalommal.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A második határozati javaslat a) és b) pontból áll. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
kötelezően ellátandó gyermekorvosi feladatok ellátása érdekében megvásárolja a Medi-call
Bt által felajánlott eszközöket és berendezéseket 1.300.000.-Ft összegben. A kiadás fedezetét
többletbevétel biztosítja. A többletbevétel az önkormányzati tulajdonú társaság
vagyonfelosztása után képződő, az önkormányzatot megillető vagyonrész átutalásával
képződik 1.300.000.-Ft összegben.
Kéri a Képviselő-testület a Hivataltól, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosítását a következő testületi ülésre jóváhagyásra nyújtsa be a Képviselőtestületnek elfogadásra.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: Dr. Répás József polgármester
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A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
193/2015. (VI.24.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
kötelezően ellátandó gyermekorvosi feladatok ellátása érdekében megvásárolja a Medi-call Bt
által felajánlott eszközöket és berendezéseket 1.300.000.-Ft összegben. A kiadás fedezetét
többletbevétel biztosítja. A többletbevétel az önkormányzati tulajdonú társaság
vagyonfelosztása után képződő, az önkormányzatot megillető vagyonrész átutalásával
képződik 1.300.000.-Ft összegben.
Kéri a Képviselő-testület a Hivataltól, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló rendelet módosítását a következő testületi ülésre jóváhagyásra nyújtsa be a Képviselőtestületnek elfogadásra.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A bizottság javaslata a harmadik határozati javaslat, amely arról szól, hogy 2015. május 1-től
elindult a felmondási idő. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi dr. Szabó
Attila házi gyermekorvos bejelentését, miszerint 2015. május 1-től Salgótarjánban,a Szent
Lázár Megyei Kórházban létesített közalkalmazotti jogviszonyt, így kezdeményezi az
Önkormányzat és közötte 2008. január 14-én megkötött egészségügyi ellátási szerződés (a
továbbiakban: Szerződés) megszüntetését. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a
Szerződés 22. pontjában szereplő 6 hónapos felmondási idő kezdete 2015. május 1.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
194/2015. (VI.24.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi dr.
Szabó Attila házi gyermekorvos bejelentését, miszerint 2015. május 1-től Salgótarjánban, a
Szent Lázár Megyei Kórházban létesített közalkalmazotti jogviszonyt, így kezdeményezi az
Önkormányzat és közötte 2008. január 14-én megkötött egészségügyi ellátási szerződés (a
továbbiakban: Szerződés) megszüntetését. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a
Szerződés 22. pontjában szereplő 6 hónapos felmondási idő kezdete 2015. május 1.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
Egyebek
-

Köztársasági elnök úr által közétett felhívás támogatása

Dr. Répás József
Rátérünk az Egyebekre. Köztársasági elnök úr javasolja a csatlakozást a nemzetközi
összefogáshoz. A két bizottság támogatja, mellé állunk és hirdetjük. Aki támogatja a
javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Magyarország
csatlakozását az Al Gore által az emberi tevékenység okozta globális éghajlatváltozás miatt
indított klímavédelmi kezdeményezéshez.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
195/2015. (VI.24.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Magyarország
csatlakozását az Al Gore által az emberi tevékenység okozta globális éghajlatváltozás miatt
indított klímavédelmi kezdeményezéshez.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
-

telekalakítási tilalom törlésének kérelme

Dr. Répás József
Következő főépítész úr kérelme, telekalakítási tilalom törléséhez. A Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság tárgyalta.
Vella Zoltán
A leírt határozati javaslaton kívül még egy határozati javaslatot fogalmazott meg a bizottság.
Kérjük a Hivatalt, hogy a soron következő testületi ülésre dolgozzon ki egy általános
felhatalmazásra vonatkozó határozatot, hogy ne kelljen a későbbiekben egyesével elbírálni az
áporkai tulajdonosok kérelmét telekalakítási tilalom törlésére vonatkozóan.
Dr. Répás József
Az egyik határozati javaslat a tilalomtörlés kérelmére vonatkozik. Aki támogatja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
196/2015. (VI.24.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Áporka,
Horgászsor 119. (507 hrsz) ingatlanra 1620/1980.03.05. számon Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzata által bejegyzett telekalakítási tilalom törléséhez.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki a bizottság által megfogalmazott határozati javaslatát támogatja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, készítsen előterjesztést arra vonatkozóan, hogy az Áporka község közigazgatási
területén található ingatlanokra Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata által bejegyzett
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telekalakítási tilalom törléséhez történő hozzájárulás ügyében a polgármester átruházott
hatáskörben hozzon döntést.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
197/2015. (VI.24.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, készítsen előterjesztést arra vonatkozóan, hogy az Áporka község közigazgatási
területén található ingatlanokra Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata által bejegyzett
telekalakítási tilalom törléséhez történő hozzájárulás ügyében a polgármester átruházott
hatáskörben hozzon döntést.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
-

Kiskunlacháza-Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulásból történő
kiválás visszavonása

Dr. Répás József
Következő a GYEJÓ a Társulásból történő kiválás visszavonása. A Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság és az Emberi Erőforrás Bizottság együttesen tárgyalta.
Vella Zoltán
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
198/2015. (VI.24.) határozat
1. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
164/2015.(VI.15.) és 165/2015.(VI.15.) számú határozatait visszavonja.
2. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a Polgármestert a
kiválás visszavonásáról szóló döntésről Áporka Község Képviselő-testületét haladéktalanul
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: dr Répás József polgármester
Dr. Répás József
Kérte Vella Zoltán elnök úr, hogy a kerékpárútról tájékoztassam a képviselő-testület tagjait. A
kerékpárúttal kapcsolatos tájékoztató levelünket eljuttattuk Demeter Zoltán elnök úrnak is. A
Közútkezelő Zrt. igazgatóját egyrészt írásban, másrészt szóban is tájékoztattuk ilyen jellegű
kéréseinkről. E tekintetben elég szkeptikus, mondván, hogy ez egy összetettebb dolog annál,
minthogy egy sima sárga csíkot felfestünk az 51-es főút egyik oldalán. Külön tervezést
igényel. Forgalomtechnikai problémákat is fel tud vetni, hiszen azon az oldalon a parkolás
kérdése, komoly gondokat okozhat. Kettő párhuzamos csík felfestésére nincs lehetőség, ahhoz
nem annyira széles az 51-es főút, hogy kétirányú kerékpárút legyen. Elkezdtük felmérni - a
holnapi nappal meg fogjuk kapni a teljes dokumentációt -, hogy kik azok az
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üzlettulajdonosok, akik kérték a süllyesztett szegélykőnek az elhelyezését. Mi is segítsük őket
abban, hogy parkolót építsenek az üzleteik előtt. Ez lenne a cél, hogy minden üzlet előtt
kiépüljön a parkoló két-három autó számára. Igazgató úr arról tájékoztatott bennünket, hogy
amint a kivitelező kiválasztása megtörténik, megterveztetjük, akkor egyeztetünk a kerékpárút
tekintetében, hogy milyen alternatív lehetőségek vannak. A lakosság részéről van egy igény,
meg kell vizsgálni.
Vella Zoltán
Amíg nem indult be a közbeszerzési eljárás arra kellene kérni a közutat, tegyenek utalást arra,
hogy a kivitelezőnek úgy kell ajánlatot adni, hogy benne legyen a tervben a kerékpársáv.
Tóth Imre
Az a probléma, hogy kaptak az 51-es főút felújítására egy kormányengedélyt, hogy mit
tegyenek bele. Abban nem szerepel a kerékpársávnak a külön kialakítása.
Dr. Répás József
Írunk még egy levelet, beleírjuk ezt a kérést.
Vella Zoltán
Van arra mód, hogy a képviselő-testület hoz egy határozatot: a kerékpársávot a kiskunlacházi
állampolgárok élet- és baleset biztonsága érdekében kérjük. Ezt a határozatot, megfogalmazva
egy kísérőlevéllel a Közútkezelő Zrt-nek megküldjük.
Dr. Répás József
Kéri az Önkormányzat az 51-es főút felújításának előkészítő, műszaki dokumentációjába
kerüljön bele a kerékpársáv kialakítása, amely a kerékpársáv Kiskunlacháza belterülete az 51es főút mentén kerüljön felfestésre mindkét vagy egyik oldalon. Ezt a kivitelező valósítsa meg
a beruházásra kiírt összeg keretén belül.
Soós Zsoltné
A kivitelezői kiírásban ez szerepeljen?
Dr. Répás József
Igen, és ennek összegét a kivitelezés költségeire számolják el. Kérdés, észrevétel van-e? Ha
nincs, aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiskunlachézi lakosok
kerékpáros közlekedésének biztonsága érdekében felkéri a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t,
hogy az 51-es főút felújításához kapcsolódó, a kivitelező kiválasztására kiírandó
közbeszerzési eljárás során a kiírásban, valamint a tervezett költségek között is szerepeljen a
településen áthaladó belterületi szakaszon kerékpársáv kiépítése.
Határidő: azonnal
Felelős: dr Répás József polgármester
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
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199/2015. (VI.24.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiskunlachézi lakosok
kerékpáros közlekedésének biztonsága érdekében felkéri a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t,
hogy az 51-es főút felújításához kapcsolódó, a kivitelező kiválasztására kiírandó
közbeszerzési eljárás során a kiírásban, valamint a tervezett költségek között is szerepeljen a
településen áthaladó belterületi szakaszon kerékpársáv kiépítése.
Határidő: azonnal
Felelős: dr Répás József polgármester
Dr. Répás József
Mindenkinek köszönöm az aktív részvételt, az ülést bezárom.
Az ülés vége: 19:10h.
K.m.f.

Dr. Répás József
polgármester

Erdélyiné Horváth Terézia
alpolgármester

Soós Zsoltné
jegyző

Tóth Imre
alpolgármester

11

