JEGYZŐKÖNYV
A Képviselő-testület 2015. augusztus 5-i üléséről.
Időpontja: 2015. augusztus 5. 18:10 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
Erdélyiné Horváth Terézia képviselő
Mózes Zsolt képviselő
Soós Zsoltné jegyző
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
Dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
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 6 fő van jelen. A testületi ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítők személyére teszek javaslatot. Erdélyiné Horváth
Terézia képviselő asszonyt és Mózes Zsolt képviselő 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 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
207/2015.(VIII. 05.) 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 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
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A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
208/2015. (VIII.05) 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
A napirendi pontok vonatkozásában „Egyebek”-ben a következőkről beszélnénk: mindenki
kapott egy „feljegyzést” a bankházi, önkormányzati tulajdonú ingatlanrésszel kapcsolatban.
Ennek vonatkozásában egy határozati javaslatot kell elfogadni a kármentesítésről. A második
lenne az urnafal kérdése, amellyel a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság foglalkozott. Harmadik
lenne egy helyszíni kiosztású anyag, a Szolidaritási nyilatkozat, amelyet szóban ki fogok
egészíteni. 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. 2015. évi költségvetés módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
2. Orvosi ügyeleti ellátásra kiírt közbeszerzési eljárásban döntéshozatal
Előadó:
dr. Répás József polgármester
dr. Sződi Károly, a bírálóbizottság elnöke
3. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
209/2015. (VIII.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. 2015. évi költségvetés módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Vella Zoltán, a PÜF elnöke
2. Orvosi ügyeleti ellátásra kiírt közbeszerzési eljárásban döntéshozatal
Előadó:
dr. Répás József polgármester
dr. Sződi Károly, a bírálóbizottság 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: 2015. évi költségvetés módosítása. A Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság tárgyalta.
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Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2015. évi költségvetés módosítását. A
bizottsági úgy döntött, hogy visszatérünk a szerkesztői pályázat kiírására. A Hivatal elkészíti a
szerkesztői pályázatot és 2016. évi költségvetésbe be lesz tervezve. A Bizottság elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Szeptemberben összerakjuk az anyagot. Az Emberi Erőforrás Bizottság, illetve a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság megtárgyalja a pályázati kiírás tartalmi és pénzügyi részét. Kérdés,
észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a 2015. évi költségvetés módosítását, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2015. (VIII.06.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015 évi költségvetéséről szóló 7/2015. (IV.08.), a 11/2015.(V.20.) és a
13/2015.(VI.16.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2015 (III.03.) önkormányzati
rendelet módosításáról
2. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 2. napirendi pontra: orvosi ügyelet ellátásra kiírt közbeszerzési eljárásban
döntéshozatal. A Bírálóbizottság véleménye mindenki számára egyértelmű. Egy érvényes
ajánlat érkezett be, kicsit emelt összeggel, mint a 2015. évi eredeti költségvetésben szerepel. A
most elfogadott költségvetési módosításban már szerepel ennek a fedezete. Biztosítja azt,
hogy amennyiben a képviselő-testület elfogadja a szolgáltató pályázatát, a szükséges pénzügyi
forrás rendelkezésre áll, és az orvosi ügyelet zavartalanul tud működni. Két határozati
javaslatról lenne szó. Mindkét határozati javaslatról névszerinti szavazás szükséges. Kérdés,
észrevétel van-e? Ha nincs, először az 1. számú határozati javaslatról döntenénk, amely arról
szól, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes volt. Jegyző asszonynak átadom a szót.
Soós Zsoltné a név szerinti szavazás szabályai szerint felolvassa a képviselő-testület tagjainak
névsorát, a szólítottak leadják szavazatukat. A név szerinti szavazásról készült jelenléti ív a
jegyzőkönyv 3. számú melléklete.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
210/2015. (VIII.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési
Értesítőben 10622/2015. számon megjelent, a „Háziorvosi ügyeleti szolgáltatás
megrendelése” elnevezésű eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a 2. számú határozati javaslat, amely arról szól, hogy a pályázat nyertese a V.I.P.
Ambulance Kft. Jegyző asszonynak átadom a szót.
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Soós Zsoltné a név szerinti szavazás szabályai szerint felolvassa a képviselő-testület tagjainak
névsorát, a szólítottak leadják szavazatukat. A név szerinti szavazásról készült jelenléti ív a
jegyzőkönyv 4. számú melléklete.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
211/2015. (VIII.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési
Értesítőben 10622/2015. számon megjelent, a „Háziorvosi ügyeleti szolgáltatás
megrendelése” elnevezésű eljárás során – tekintettel arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tette
ajánlatkérő számára – az eljárás nyertesének nyilvánítja a V.I.P. Ambulance Kft. 1125
Budapest, Gyöngyvirág u. 21. szám alatti ajánlattevőt, második helyezettet nem hirdet ki. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertessel történő szerződéskötésre.
Határidő: 2015. augusztus 19.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Egyebek
Volt szovjet laktanya kármentesítése
Dr. Répás József
Rátérünk az „Egyebek”-re. Az első tájékoztató jelleggel ment ki a képviselő-testület tagjai
felé. Az Önkormányzati tulajdonban lévő bankházi laktanya vonatkozásában már 2014.
évben is készült egy értékbecslés, amelynek van egy melléklete, szakmai oldala, mely
ecseteli, hogy milyen veszélyforrások találhatók kint a bankházi reptéren. Elsődlegesen a
feltáratlan szennyvízelvezető-rendszer, szennyvízszikkasztók illetve azoknak az épületeknek
az állagára utalva. Azbesztet tartalmaznak, illetve olyan veszélyes anyagot, amelyeknek
rákkeltő és egyéb hatással rendelkeznek. Több alkalommal is szóba került, hogy ezek bontásra
ítélt épületek, amelynek lebontása, speciális lerakókba elszállítása komoly költséget jelent a
mindenkori tulajdonos számára. Az elmúlt hetekben olyan információk jutottak a birtokomba,
hogy a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság büdzséjét elég szépen meg kívánják emelni,
bizonyos területeken a főigazgatóság irányításával, koordinálásával kármentesítéseket
hajtanának végre. Pest megyében is elég komoly esély lenne arra, hogy néhány település –
közöttük Kiskunlacháza – egy ilyen programba az ősz folyamán bele tudjon kerülni, és a
főigazgatóság büdzséjéből ennek a területnek a kármentesítése véglegesen megtörténjen.
Régebben a Körte Kft. végzett itt egy-egy talajcserés kármentesítést (1990-2000 környékén),
fél méter vastagon talajcserét és átmosást jelentett. Ténylegesen azon ingatlanok és épületek
tekintetében, amelyek az Önkormányzat tulajdonában vannak és káros anyagot tartalmaznak,
nem történt meg. A potenciális vevőket elriasztotta az, hogy milyen komoly munkálatok
vannak. A környezetvédelmi szabályok nagyon szigorodtak, ma már veszélyes anyagot
kezelni, lebontani elég komoly felelősséget jelent. Azt javaslom a képviselő-testületnek, a
mellékelt határozati javaslat szerint a polgármestert hatalmazza fel, hogy ezeket a
tárgyalásokat tovább folytathassa a főigazgatóság irányába. Hátha sikerül beletennünk a
bankházi repteret egy ilyen kármentesítési programba, állami pénzen, állami büdzséből,
állami koordinálás mellett. Talán meg tudnánk oldani ennek a területnek a kármentesítését. A
későbbi értékesítés során nagyobb lehetőségünk lenne. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs,
aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
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212/2015. (VIII.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Répás
József polgármestert, hogy a volt szovjet laktanya önkormányzati tulajdonban lévő részének
kármentesítése ügyében folytasson előzetes tárgyalásokat és egyeztetéseket az érintett
szervekkel, hatóságokkal.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Urnafal tulajdonjogának átruházására vonatkozó kérelem
Dr. Répás József
Következő az urnafal kérdése. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság megtárgyalta, pontosan nem tudjuk. milyen jogunk van
ehhez az urnafalhoz. A Bizottság hozzájárul a kéréshez.
Dr. Répás József
Mindenki azt hitte, hogy a másik tulajdona. Esperes úr felajánlotta, hogy ha szociális jellegű
temetkezésre valaki hamvasztásos temetést kér, rendelkezésre bocsájtják. Kérdés, észrevétel
van-e? Ha nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
213/2015. (VIII.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
református temetőben lévő urnafal köztemetések lebonyolítására fenntartott részét a
Református Egyház ne csak erre a célra használja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Szolidaritási nyilatkozat
Dr. Répás József
Következő: Szolidaritási nyilatkozat. Olyan kérdésről van szó, amelyről mindenki hallott, a
sajtó és a média ezzel van tele. Egész Európa, különösen Magyarország menekülthullámnak
van kitéve. Tömegével érkeznek, Ázsiából és Afrikából azok a bevándorlók, amelyek
próbálnak rajtunk keresztül Ausztriába, Németországba, Angliába, Franciaországba eljutni. A
Kormány teljesen bölcsen hozott egy olyan döntést, hogy próbálja ennek a migrációs
hullámnak az elejét venni. Ez nem menekülthullám - ezzel teljes mértékben egyetértek -, mert
a menekülés státusz, mint olyan, nem azt jelenti, hogy valaki a fél világot átvándorolja, hanem
azt, hogy csak addig menekül, ameddig az életét, testi épségét veszély fenyegeti. Felépítik ezt
a kerítést, amellyel próbálják elejét venni ennek a hullámnak, illetve minimálisra csökkenteni
azt a nyomást, amely Magyarországra nehezedik. A folyamat, ami most zajlik egész
Európában és az országban, félelemmel tölt el, elsősorban nem magam miatt, hanem a
gyermekeink és a jövő nemzedéke szempontjából. Ennek mikor lesz vége, valamilyen szinten
gátat lehet-e szabni ennek a nyomásnak, amely ránk nehezedik? Elszomorít az Európai Unió
impotens magatartása, hogy ténylegesen konkrét lépéseket még mindig nem tudnak tenni.
Németországban hivatalosan 321.000 menekült van, ebből azt a 2000-3000 főt, aki képzett,
diplomás ember, ki fogják válogatni, a többi embert vissza fogják toloncolni Magyarországra.
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Ha ez bekövetkezik, Magyarország beleroppan. Elindult egy olyan folyamat a Magyar
Kormány részéről, amely kerítésépítéssel próbál ennek gátat szabni. Legálisan bárki beléphet
az ország területére, megvannak a határátkelők, akik be akarnak jönni, azoknak nyitva áll az
ország, de be kell tartani a törvényeket és jogszabályokat. Fontosnak tartanám, hogy minden
magyar állampolgár, önkormányzat, társadalmi szervezet, valamifajta szolidaritást fejezzen ki
ezzel a tevékenységgel kapcsolatban. Mindenképpen egy nemzeti összefogásra van szükség,
hogy ennek gátat vessünk. Kötelességünk melléjük állni. Mindenféleképpen lépések
szükségesek, és ennek szellemében fogalmaztam meg ezt a határozati javaslatot, amelyet
kérem, hogy a képviselő-testület támogasson. Kérdés, észrevétel van-e?
Mózes Zsolt
Említetted, a legnagyobb problémát az fogja okozni, akiket visszaküldenek Magyarországra.
Hozzunk ezzel kapcsolatosan is egy döntést, támogassuk abban is a Kormányt, hogy ne
kerüljenek ezek az emberek se visszaküldésre Magyarországra.
Dr. Répás József
Beleírjuk a határozati javaslatba, hogy támogatjuk a Kormány azon döntéseit is, melyben
megtesz mindent annak érdekében, hogy Európa más részeiről érkezett migránsok,
Magyarországra ne kerüljenek áttoloncolásra, visszaküldésre.
Dr. Galambos Eszter
A „migránsok” szó helyett legyen inkább „illegális bevándorlók” kifejezést használjunk.
Dr. Répás József felolvassa a határozati javaslatot:
„Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete üdvözli és támogatja
Magyarország Kormányának országunk rendjének és biztonságának megőrzése érdekében tett
erőfeszítéseit, melyek összhangban állnak az Európai Unió Alapszerződésében és az
Alaptörvényben lefektetett, történelmi fejlődés és áldozat útján elért vívmányokkal és
értékekkel, az egyes államok szuverenitásának, önrendelkezési jogának, közrendje és belső
biztonsága védelmének alapvető és természetes igényével.
Magyarország évszázadokon át védte Európát minden veszéllyel szemben, most is helytáll,
önmagát védve Európát is védelmezi. Európa keresztény gyökerei és ezen alapokon
évszázadok alatt felépített kulturális, társadalmi és gazdasági berendezkedés került veszélybe.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata a déli határon megépítendő, Magyarország
alapvető érdekeit védő kerítés építését teljes mértékben támogatja. Egyetért továbbá
Magyarország Kormányának azon lépéseivel, melyek révén, a diplomáciai úton rendelkezésre
álló jogi eszközökkel megtesz mindent annak érdekében, hogy az Európai Unió más részére
érkezett illegális bevándorlók ne kerüljenek visszaküldésre Magyarországra.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kér minden felelősen
gondolkodó honfitársat és önkormányzatot, határainkon belül és azokon túl egyaránt, hogy
csatlakozzanak ezen nyilatkozathoz és így biztosítsák támogatásukról Magyarország
Kormányát ebben a nehéz, ember- és nemzetpróbáló helyzetben.”
Dr. Répás József
Aki az elhangzott határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 5 fő igen szavazattal, tartózkodás, 1 fő ellenszavazat mellett elfogadásra került.

6

214/2015. (VIII.05.) határozat
Szolidaritási nyilatkozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete üdvözli és támogatja
Magyarország Kormányának országunk rendjének és biztonságának megőrzése érdekében tett
erőfeszítéseit, melyek összhangban állnak az Európai Unió Alapszerződésében és az
Alaptörvényben lefektetett, történelmi fejlődés és áldozat útján elért vívmányokkal és
értékekkel, az egyes államok szuverenitásának, önrendelkezési jogának, közrendje és belső
biztonsága védelmének alapvető és természetes igényével.
Magyarország évszázadokon át védte Európát minden veszéllyel szemben, most is helytáll,
önmagát védve Európát is védelmezi. Európa keresztény gyökerei és ezen alapokon
évszázadok alatt felépített kulturális, társadalmi és gazdasági berendezkedés került veszélybe.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata a déli határon megépítendő, Magyarország
alapvető érdekeit védő kerítés építését teljes mértékben támogatja. Egyetért továbbá
Magyarország Kormányának azon lépéseivel, melyek révén, a diplomáciai úton rendelkezésre
álló jogi eszközökkel megtesz mindent annak érdekében, hogy az Európai Unió más részére
érkezett illegális bevándorlók ne kerüljenek visszaküldésre Magyarországra.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kér minden felelősen
gondolkodó honfitársat és önkormányzatot, határainkon belül és azokon túl egyaránt, hogy
csatlakozzanak ezen nyilatkozathoz és így biztosítsák támogatásukról Magyarország
Kormányát ebben a nehéz, ember- és nemzetpróbáló helyzetben.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A megbeszélést zárt üléssel folytatjuk, melyről külön jegyzőkönyv készült. A nyílt ülést
bezárom.
Az ülés vége: 18:30h.
K.m.f.

Dr. Répás József
polgármester

Erdélyiné Horváth Terézia
képviselő

Soós Zsoltné
jegyző

Mózes Zsolt
képviselő
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