JEGYZŐKÖNYV
A Képviselő-testület 2015. október 5-i üléséről.
Időpontja: 2015. október 5. 16:00 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak:
Dr. Répás József polgármester
Tóth Imre alpolgármester
Németh Mihály alpolgármester
Varga Ilona képviselő
Mózes Zsolt képviselő
Soós Zsoltné jegyző
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
Dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Radovics Viktor Provital Zrt. képviselője
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 5 fő van jelen. Távol Erdélyiné Horváth
Terézia, Vella Zoltán, dr. Galambos Eszter és Foki Vilmos képviselők. A testületi ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre teszek javaslatot. Két alpolgármestert
javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek. Aki Tóth Imre alpolgármester személyét elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
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 5 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
276/2015.(X.05.) 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
Aki Németh Mihály alpolgármester személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Németh Mihály alpolgármester személyét.
Határidő: azonnal
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Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 5 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
277/2015. (X.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Németh Mihály alpolgármester személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Sok szeretettel köszöntöm a Provital Zrt. képviseletében megjelent Radovics Viktor urat, aki a
közbeszerzési eljárás előkészítésében és lebonyolításában közreműködött. Két napirendi
pontról lenne szó. Egyik a mindenki által jól ismert és több alkalommal bizottsági ülésen
illetve testületi ülésen is már tárgyalt szennyvízberuházáshoz kapcsolódó kiegészítő
munkálatokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárásban történő döntéshozatal. A másik az ASP
rendszerhez való csatlakozásról szól. Más napirendi pontot nem kívánok felvenni, aki a nyílt
ülés napirendi pontjait elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1 A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012 azonosító számú projekt megvalósításához
szükséges szennyvízcsatorna bekötések kiegészítő munkáira vonatkozó
közbeszerzési eljárásban döntéshozatal
Előadó: dr. Répás József polgármester
Bírálóbizottság
2 Döntés az ASP rendszerhez való csatlakozásról
Előadó: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 5 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
278/2015. (X.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1 A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012 azonosító számú projekt megvalósításához
szükséges szennyvízcsatorna bekötések kiegészítő munkáira vonatkozó
közbeszerzési eljárásban döntéshozatal
Előadó: dr. Répás József polgármester
Bírálóbizottság
2 Döntés az ASP rendszerhez való csatlakozásról
Előadó: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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1

napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk az 1. napirendi pontra: a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012 azonosító számú projekt
megvalósításához szükséges szennyvízcsatorna bekötések kiegészítő munkáira vonatkozó
közbeszerzési eljárásban döntéshozatal. Elöljáróban csak annyit: köszönöm szépen annak a
négy képviselőnek, aki ma eljött és itt van, mert egy olyan lényeges és fontos napirendi
pontról beszélünk, amelyről már hetek-hónapok óta mindenki tud. Tudjuk jól, hogy egy
40.000.000.-Ft-os plusz beruházás tud Kiskunlacházán megvalósulni. Ha ezzel a lehetőséggel
most élünk, akkor ezen kiegészítő munkálatok megvalósulása révén a szennyvízhálózat teljes
egészében, és mindenféle módon kiépítésre fog tudni kerülni. Azok a munkálatok, amelyek a
projektbe nem kerültek bele valamilyen úton-módon, azok ezen beruházás révén meg tudnak
valósulni. Azért is fontos, mert ha ma nem tudunk pozitív döntést hozni, akkor ezt a
40.000.000.-Ft-ot, - amelyet Uniós forrásból tudunk biztosítani a település számára máshonnan kell elvennünk, más beruházásoktól, más fejlesztésektől. Lényeges és fontos,
hogy ma eredményes és jó döntést tudjunk hozni. Köszönöm azoknak, akik itt vannak, mert
ez azt igazolja, hogy felelősséggel képesek gondolkodni, és átérezték ennek a napirendi
pontnak a súlyát. Olyan indokot nem tudok elfogadni, hogy valaki azért nem jött, mert korai
az időpont. A környező településeken sok helyen délelőtt van testületi ülés és bizottsági ülés.
Rátérünk a napirendi pontra. Ennek a szöveges részét nem kívánom indokolni, hiszen
vezetőin nagyon sokat tárgyaltuk és vizsgáltuk ezt a kérdést. Egy kiegészítő beruházás
keretében meg tud valósulni az a munkálat, amelyet szeretnénk létrehozni. A kiírást a
Képviselő-testület elfogadta. Három ajánlat érkezett. A három ajánlat vonatkozásában egy
hiánypótlásra történő felhívást kellett a közbeszerzőknek lefolytatni, hiszen az ajánlatok
hiányosak voltak. Ez megtörtént, ennek eredményeképpen született meg az a javaslat,
amelyben eredményesnek nyilvánítják az eljárást, és a SADE-Magyarország Mélyépítő Kftvel történő szerződéskötést javasolják. Maga az anyag és az abban foglalt kiegészítő
mellékletek egyértelműek, különösebb kiegészítés részemről nincsen. Megkérdezem Radovics
Viktor urat, ki kívánja-e egészíteni az anyagot?
Radovics Viktor
Mindhárom ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be. A nyertes ajánlattevő a SADEMagyarország Mélyépítő Kft. alkalmas a szerződés teljesítésére, vele szemben kizáró ok nem
áll fenn. A tervezett összegre tekintettel is megfelelő az általuk beadott ajánlat.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, szavazásra bocsájtom a kérdést. Tekintettel arra, tudjuk,
hogy név szerinti szavazást kell tartani. 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 2. számú melléklete.
A javaslat 5 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
279/2015. (X.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-112011-0012 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges szennyvízcsatorna bekötések
kiegészítő munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás során a következő döntéseket hozza:
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a RELID BAU Kft. (1164 Budapest, Lassú u. 1.) ajánlattevő, a SADE- Magyarország
Mélyépítő Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 72-74.) ajánlattevő, valamint a
TÁPIÓMENTI Kft. (2251 Tápiószecső, Széchenyi utca 50.) ajánlattevő érvényes
ajánlatot tett, mivel ajánlattevők megfelelnek az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban meghatározott követelményeknek, és ajánlattevőkkel szemben nem
állnak fenn kizáró okok.
2 a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
3 az eljárás nyertesének a SADE-Magyarország Mélyépítő Kft-t (1117 Budapest,
Budafoki út 72-74., ajánlati ár: nettó 39.350.000 Ft) ajánlattevőt hirdeti ki.
Indoklás: a nyertes ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
meghatározott követelményeknek, és nyertes ajánlattevő nyújtotta be a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, valamint a nyertes ajánlati ár a
szerződés teljesítésére rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére tekintettel is
megfelelő.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a SADE-Magyarország Mélyépítő Kft--vel
történő szerződéskötésre.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Dr. Répás József
Köszönöm szépen Radovics Viktor úrnak, hogy eljött és itt volt, köszönöm a türelmét.
16:15 Radovics Viktor távozott.
2

napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 2. napirendi pontra: döntés az ASP rendszerhez való csatlakozásról. Szeretné a
kormányzat az önkormányzati rendszert úgymond informatikai szempontból egységesíteni.
Közös eljárás, közös technikai és egyéb feltételekkel egy olyan szolgáltatási rendszert
kiépíteni és megvalósítani, amely biztosítja az önkormányzatok által nyújtott szolgáltatási
színvonal még magasabb szintűvé történő fejlesztését. A kormányzat részére is egy
átláthatóbb, ellenőrizhetőbb önkormányzati közigazgatási rendszer jön létre. Ehhez való
tényleges, kötelező csatlakozási rendszer, mint olyan, elképzelhető, hogy 2017. január 1-től
valóssággá válik. Különböző hírek, információk vannak. Már nagyon sok önkormányzat
csatlakozott hozzá. Ez az önkormányzatnak nem kerül pénzbe, a rendszer kiépítését
biztosítják. Ennek keretében az Önkormányzat honlapját is meg fogjuk tudni újítani,
átalakítani. Sokunk részéről már joggal jelentkezett igény illetve vetődött fel, hogy egy
átláthatóbb, egyszerű, de mégis praktikusabb önkormányzati honlap kerüljön kialakításra. Az
illetékes kolléga ez ügyben már a szükséges lépéseket megtette. Hogy minél hamarabb ez a
rendszer be tudjon indulni, azt javaslom, hogy Önkormányzatunk 2016. január 1-től
kezdődően csatlakozzon ehhez az informatikai rendszerhez. Valószínűsíthetőnek tartom, hogy
fel fogják gyorsítani a csatlakozást, mint olyat, minél hamarabb kiépüljön ez az informatikai
rendszer. Átláthatóbb, összefüggő egész alakuljon ki az önkormányzati szférát illetően.
Kérdés, észrevétel van-e?
Németh Mihály
A 2016. január 1. a rendszer kiépítésének a kezdete, vagy a használat kezdete?
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Soós Zsoltné
Onnantól kezdve már használjuk ezeket a rendszereket.
Tóth Imre
Ez egy csomó meglévő adatnak a feltöltését is jelentené. Több időt jelent majd a Hivatal
részéről is majd a feltöltés. Maga a rendszer az egy dolog, általában üres az adatbázis,
amelynek a működése akkor lesz igazi, amikor 2-3 év után feltöltődik az egész. Ennek a
feltöltésére kell-e személy, vagy a kollégák képzése? Ezzel kapcsolatban van-e valami
információ?
Soós Zsoltné
Az informatikus kolléga Sinte Tamás volt képzésen ezzel kapcsolatosan, ő fog tudni nekünk
ebben segíteni. Az biztos, hogy plusz munkát fog jelenteni, mert egy másik rendszerre kell
átállnunk, de előbb-utóbb kötelező lesz.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki támogatja a határozati javaslatot, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 5 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
280/2015. (X.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy igénybe
kívánja venni az Önkormányzati ASP központ szolgáltatásait 2016. január 1-től, a következő
területeken: gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, helyi adórendszer,
iratkezelő rendszer, önkormányzati portál rendszer, ipari és kereskedelmi rendszer,
keretrendszer.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Mindenkinek köszönöm az aktív közreműködést, az ülést bezárom.
Az ülés vége: 16:10h.
K.m.f.

dr. Répás József
polgármester

Soós Zsoltné
jegyző

Tóth Imre
alpolgármester

Németh Mihály
alpolgármester
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