JEGYZŐKÖNYV
A Képviselő-testület 2015.október 19-i üléséről.
Időpontja: 2015. október 19. 17:05 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
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
Dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Novákné Fábián Katalin lakos
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 6 fő van jelen. A testületi ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre teszek javaslatot. Varga Ilona és
Erdélyiné Horváth Terézia képviselőket javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek. 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
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
286/2015.(X.19.) 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
Aki Erdélyiné Horváth Terézia személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjék.
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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.
287/2015. (X.19.) 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
A meghívóban szereplő napirendi pontok vonatkozásában, egyebekben Erdélyiné Horváth
Terézia fog egy javaslatot felvázolni. Tájékoztatni szeretné a képviselő-testület tagjait egy
rendeletmódosítási javaslatáról, kitüntető címeket illetően. 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. A 2015. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
2. Beszámoló az aktuális pénzügyi helyzetről, finanszírozási ütemterv
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
3. Az I. számú gyermekorvosi körzet működtetéséhez szükséges döntések
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
Emberi Erőforrás Bizottság
4. Az I. sz. gyermekorvosi körzet gyermekorvosi álláshelyének ismételt meghirdetése
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
5. A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások felülvizsgálata, döntés a társulás
megszüntetéséről
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
Emberi Erőforrás Bizottság
6. Településüzemeltetési feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban
döntéshozatal
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
7. Döntés a TISZK megszüntetése ügyében
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
Emberi Erőforrás Bizottság
8. Szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
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Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
9. Járdaépítéssel kapcsolatos képviselői indítvány tárgyalása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
10. Csendes utcai lakosok járdaépítéssel kapcsolatos kérelme
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
11. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
288/2015. (X.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. A 2015. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
2. Beszámoló az aktuális pénzügyi helyzetről, finanszírozási ütemterv
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
3. Az I. számú gyermekorvosi körzet működtetéséhez szükséges döntések
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
Emberi Erőforrás Bizottság
4. Az I. sz. gyermekorvosi körzet gyermekorvosi álláshelyének ismételt meghirdetése
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
5. A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások felülvizsgálata, döntés a társulás
megszüntetéséről
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
Emberi Erőforrás Bizottság
6. Településüzemeltetési feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban döntéshozatal
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
7. Döntés a TISZK megszüntetése ügyében
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
Emberi Erőforrás Bizottság
8. Szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
9. Járdaépítéssel kapcsolatos képviselői indítvány tárgyalása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
10. Csendes utcai lakosok járdaépítéssel kapcsolatos kérelme
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
11. Egyebek
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
1. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk az 1. napirendi pontra: a 2015. évi költségvetés módosítása. A Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság tárgyalta. Van benne egy olyan összeg, hogy „víztorony értékesítés 850 e
Ft+ÁFA”. A pénzügyi bizottság ülésén is elmondásra került, hogy a víztorony elbontása az
ivóvízminőség-javító projektnek a része, a két víztornyot el kell bontanunk. A projektből az
Önkormányzatnak semmilyen értékesítése, bevétele nem származhat, hiszen nem profit
termelő beruházás. A költségvetés módosításban a 850 e Ft+ÁFA többletbevétel hulladékvas
értékesítést jelent. Kérdés, észrevétel van-e?
Varga Ilona
Elkezdte már a Vodafone Zrt. a régi víztoronyról az új toronyra az áttelepítést?
Németh Mihály
Még nem kezdték el, csütörtökön (október22-én) fogja elkezdeni a Vodafone Zrt., egy nap
alatt fogják leszedni a tartó konzoljukat és adóvevőiket. Egy újabb típusú adóvevő technika
lesz feltéve. Most már biztos, hogy az új technikát az Önkormányzattal fizettetik meg.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a 2015. évi költségvetés módosítását elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2015.
(X.20.) önkormányzati rendelete
az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015.(IV.08.), a 11/2015.(V.20.), a
13/2015.(VI.16.); a 14/2015.(VIII.06.) és a 15/2015.(IX.09.) 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: beszámoló az aktuális pénzügyi helyzetről, finanszírozási
ütemterv. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta. Megkérem elnökhelyettes urat,
tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság döntéséről.
Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Az Önkormányzat általában a finanszírozásnál pesszimistán szokott tervezni, igyekszünk nem
túl optimistán látni a jövőt. Kérdés, észrevétel van-e?
Dr. Galambos Eszter
A várt 40.000.000.-Ft-os kifizetés, mikorra fog megérkezni?
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Dr. Répás József
Mindenki jóváhagyta, csak Lázár János miniszter úr aláírására várunk, reményeink szerint
ezen a héten megérkezik. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
289/2015. (X.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. október
12-i fordulónappal készített tájékoztatót az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
3. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 3. napirendi pontra: az I. számú gyermekorvosi körzet működtetéséhez szükséges
döntéshozatal. Az Emberi Erőforrás Bizottság, illetve a Jogi és Ügyrendi Bizottság is
tárgyalta. Mindenki jól tudja, hogy Magyarországon gyermekorvos hiány van. Hiába
pályáztattuk, pályáztatjuk folyamatosan, mind a mai napig egyetlen egy jelentkező sem volt,
aki erre a praxisra bejelentkezett volna. Hat hónap elteltével az Önkormányzatnak kötelező
ellátandó feladatként ez meg kell oldani. A településen két gyermekorvosi praxis van, ebből
jelenleg egy gyermekorvos van, önmagában ezt a két körzetet nem tudja ellátni. Sikerült
eljutnunk odáig, hogy mindaddig, ameddig végérvényesen nem sikerül rendezni a praxis
kérdését, három gyermekorvossal kötnénk olyan megállapodást, hogy ők látnák el
helyettesítéssel ezt a feladatot.
17:15 Vella Zoltán megérkezett.
Dr. Répás József
A három gyermekorvos: dr. Vass Lucia, dr. Szekszárdi Margit Hajnalka és dr. Galsi Mária
lennének azok, akik ezt végeznék. Finanszírozást csak abban az esetben kapunk, amennyiben
van működési engedélyünk.
17:17Mózes Zsolt kiment a teremből.
Dr. Répás József
Működési engedélyt pedig csak akkor kapunk, ha van ellátás, a jogosult orvosokkal
szerződésünk. A három orvos azzal az asszisztensnővel vállalta a megbízást, aki korábban is
ellátta ezt a feladatot. Ő az, aki rendelkezik mindenféle információval és tudással, amely - egy
máshonnan érkező orvos számára – elengedhetetlen. Feltétlenül nagyban szeretnének
támaszkodni az asszisztensnőre. A bérével kapcsolatban felmerült egy-két kérdés. Valóban, ha
a közalkalmazotti státuszt nézzük, ez a bér nem az a bér. dr. Szabó Attila úrtól ezt a bért kapta,
ezzel a juttatással látta el feladatát. Ha a jelenleg hatályos közalkalmazotti bért kapná meg, az
körülbelül a minimálbért fedné le. Minimálbérért biztos nem látná el ezt a feladatát.
17:19 Mózes Zsolt visszajött a terembe.
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Dr. Répás József
Ha nincs asszisztensnő, valószínűsíthetően az orvosokkal sincs szerződés. Ha az orvosokkal
nincs szerződés, akkor nincs ellátva az I. számú gyermekorvosi körzet, egy káosz alakulna ki.
Az a finanszírozás, amelyet a Hivatal mellétett, 90 %-ban lefedi a költségeket. Ahhoz, hogy
ez az ellátás biztosított és zavartalan legyen, 120.000.-Ft-os havi plusz pénzt kell
hozzátennünk. Azt kérem, hogy a településen élő 1000 gyermek egészségügyi ellátása
zavartalanságának biztosítása érdekében támogassa mindenki9 ezt a javaslatot.
Dr. Galambos Eszter
A távolabbi jövőre vonatkozik a javaslatom. Szabó doktor úr írt egy levelet, amelyben tett egy
javaslatot, miszerint meg kellene fontolnia az Önkormányzatnak, hogy közalkalmazotti
státuszban tölti be a gyermekorvosi helyet. Az a javaslatom, hogy számoljunk, mennyibe
kerülne ez az Önkormányzatnak, gondolkodjunk el rajta. Folyamatosan pályáztatjuk, de ha ez
nem vezet eredményre, akkor valamilyen más utat kell találnunk.
17:22 Tóth Imre megérkezett.
Vella Zoltán
Én is azt látom, hogy vállalkozó orvos nagyon nincs. A orvosok többnyire közalkalmazotti
státuszban szoktak kezdeni, mindattól függetlenül, hogy az orvos szempontjából ez rosszabb.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, több határozati javaslat van. Aki az 1. határozati
javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
290/2015. (X.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. számú házi
gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában, a praxis helyettesítésére megbízási szerződést
köt dr. Vass Lucia házi gyermekorvossal, a jelen határozat mellékletét képező tartalommal.
Határidő: 2015. október 23.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki a 2. határozati javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
291/2015. (X.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. számú házi
gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában, a praxis helyettesítésére megbízási szerződést
köt dr. Szekszárdi Margit Hajnalka házi gyermekorvossal, a jelen határozat mellékletét képező
tartalommal.
Határidő: 2015. október 23.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki a 3. határozati javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
292/2015. (X.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. számú iskolaorvosi
körzet működtetése tárgyában megbízási szerződést köt dr. Galsi Mária gyermekorvossal, a
jelen határozat mellékletét képező tartalommal.
Határidő: 2015. október 22.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki a 4. határozati javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
293/2015. (X.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kérelmet nyújt be a Pest
Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztályához az
ügyben, hogy az egészségügyi szolgáltatásokról szóló működési engedély kerüljön
kiegészítésre a házi gyermekorvosi tevékenységgel.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki az 5. határozati javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
294/2015. (X.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatnál
dolgozó közalkalmazottak létszámát egy fővel megemeli, a státusz a gyermekorvosi
asszisztensi feladatok ellátása címen kerül betöltésre. A Képviselő-testület felkéri a
Polgármesteri Hivatalt a költségvetési rendelet fentieknek megfelelő módosítása
előkészítésére.
Határidő: 2015. október 23.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki a 6. határozati javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás, 1 fő ellenszavazat mellett elfogadásra került.
295/2015. (X.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdése alapján Darázs Gyuláné
2338 Áporka, Nyár u. 3. szám alatti lakost határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba
nevezi ki. A közalkalmazott munkaköre az I. számú házi gyermekorvosi körzet asszisztensi
feladatainak ellátása, bére bruttó 244.300.-Ft/hó.
Határidő: 2015. október 23.
Felelős: dr. Répás József polgármester
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4. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 4. napirendi pontra: az I. sz. gyermekorvosi körzet gyermekorvosi álláshelyének
ismételt meghirdetése. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki támogatja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
296/2015. (X.19.) 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
5. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk az 5. napirendi pontra: A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások
felülvizsgálata, döntés a társulás megszüntetéséről. A Jogi és Ügyrendi Bizottság, illetve az
Emberi Erőforrás Bizottság tárgyalta. Az Áporkával való előzetes egyeztetések ismertek a
képviselő-testület előtt.
Dr. Galambos Eszter
Jogszabály változás miatt kényszerülünk ennek a döntésnek a meghozatalára. A Jogi és
Ügyrendi Bizottság elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Erdélyiné Horváth Terézia
Az Emberi Erőforrás Bizottság is elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki az 1. határozati javaslatot támogatja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
297/2015. (X.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunlacháza-Áporka
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási
megállapodásának XIII.1.1. pontja alapján kezdeményezi Áporka Község Önkormányzatánál
a Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetését 2015. december 31-ével.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Ha nincs, aki a 2. határozati javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

8

A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
298/2015. (X.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016.
január 1. napjától létrehozza a Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot. A
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az új intézmény alapító okirata, a Kiskunlacháza-Áporka
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét pedig a további, a működéshez szükséges
alapdokumentumok előkészítésére.
Határidő:
az alapító okirat tekintetében 2015. október 31.
az egyéb dokumentumok tekintetében 2015. november 30.
Felelős:
dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
6. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 6. napirendi pontra: településüzemeltetési feladatok ellátására kiírt közbeszerzési
eljárásban döntéshozatal. Folyamatban van, hogy megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy az
Önkormányzat saját cége hogyan tudná ezeket a feladatokat ellátni. Az előkészítő munkálatok
elkezdődtek. Kérdés, észrevétel van-e?
Vella Zoltán
Az eljárás megindításánál már elmondtam, hogy nem igazán jó ez a közbeszerzési eljárás. Be
is bizonyosodott, hogy nem tudta beárazni a piac, inkább biztonsági árajánlat érkezett, ez a
nettó 25.000.000.-Ft. Nettó 25.000.000.-Ft fölött a szolgáltatások esetében már nyílt
közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni. Mindattól függetlenül a közbeszerzési tanácsadó a
Polgármesteri Hivatal ismét egy hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásra tett javaslatot. A
mennyiségek nem csökkentek, hanem az idő csökkent talán?
Dr. Sződi Károly
Az idő is ugyanannyi maradt.
Vella Zoltán
2017 áprilisára írtuk ki akkor is?
Dr. Sződi Károly
Valószínűsíthetően elírás történt az ajánlatban, itt már nem tudott korrigálni.
Vella Zoltán
Értelemszerűen a második részt nyílt rezsimben kellene meghirdetni, hiszen iktatott ajánlat
van. A rendelkezésre álló legmagasabb összegű ajánlatot kell figyelembe venni a
közbeszerzés becsült értékének a meghatározásánál. Ismételten egy hirdetmény nélküli
eljárásban van kiírva ez a közbeszerzés. Ha jól látom, ezek a társaságok mind önkormányzati
tulajdonban lévő cégek. Ezzel olyan nagy baj nincs. Ez ugyanaz a kiírás, amely korábban is
volt. Nem érzem biztonságban a közpénzt. Szerintem a műszaki kiírás nem jó, jobban át
lehetne gondolni ezeket a feladatokat a kiírás tekintetében.
Dr. Répás József

9

A kiírásról akkor most nem döntünk, megkapja a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, javaslatot
tesz, hogyan és milyen módon kívánja a műszaki részét átdolgozni. Arról döntenénk csak,
hogy eredménytelennek nyilvánítjuk magát a most lezárult eljárást.
Vella Zoltán
Mindenféleképpen mögé kellene tenni egy adatbázist, településképi szempontból fontos
területekkel.
Dr. Répás József
Másnak kérdése, észrevétel van-e? Ha nincs, az 1. határozati javaslat, amely az
eredménytelenségről szól, erről szavaznánk. Név szerinti szavazás szükséges. 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 7. számú melléklete.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
299/2015. (X.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településüzemeltetési
feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény (Kbt.) 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
7. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 7. napirendi pontra: döntés a TISZK megszüntetése ügyében. A Jogi és Ügyrendi
Bizottság, illetve az Emberi Erőforrás Bizottság is tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Erdélyiné Horváth Terézia
Voltak kérdéseink. Ebben a társulási anyagban feltüntetett futó projektek voltak még, ezért
nem voltunk tisztában, hogy ilyenkor hogy szüntethető meg a 2016-ig szóló pályázat. Ettől
függetlenül az Emberi Erőforrás Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Mindenki tudja, hogy teljesen átalakult a szakképzés rendszere. Pest megyében a
szakközépiskolák az érdi centrumhoz tartozik. Bízunk benne, hogy nem lesz olyan
zökkenőkkel teli, mint a KLIK-nek a működése, valóban a szakképzés most kiemelt szerepet
kap, jól fog tudni működni. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
300/2015. (X.19.) határozat
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Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az
Országközepe Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos Megállapodást a
jelen határozat mellékletét képező tartalommal, egyben és felhatalmazza a polgármestert
annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
8. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 8. napirendi pontra: szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása. A Jogi
és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
Részben itt is jogszabályváltozások, illetve az új szociális rendelet tapasztalatai alapján
összeállított módosításról van szó. A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a rendelet módosítását, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 19/2015.(X.20.) önkormányzati
rendelete a szociális ellátásokról szóló 5/2015.(III.03.) önkormányzati rendelet
módosításáról
9. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 9. napirendi pontra: járdaépítéssel kapcsolatos képviselői indítvány tárgyalása. A
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Vella Zoltán
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
301/2015. (X.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy az 51-es
főút, valamint a Dózsa György út mentén 4 km járdaszakaszt 2016. évtől kezdődően 4 év
alatt, minden évben 1-1 km-t érintően, felújít. A munkálatok előkészítése érdekében a
képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az érintett ingatlantulajdonosokkal,
engedélyező hatóságokkal az egyeztetéseket kezdje meg és folytassa le, valamint készítse el a
járdaépítés gazdasági és műszaki megvalósításra vonatkozó tervezetet.
A tervezet elkészítésének határideje: 2015. december 15.
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Felelős: dr. Répás József polgármester és Soós Zsoltné jegyző

10. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 10. napirendi pontra: Csendes utcai lakosok járdaépítéssel kapcsolatos kérelme. A
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Vella Zoltán
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
302/2015. (X.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csendes utca lakóinak
az utca aszfaltozásához történő felajánlását megköszöni, azt rögzítette, és figyelembe veszi a
most elkészítés alatt álló 4 éves (2016-tól 2019-ig tartó) belterületi úthálózat fejlesztési
program összeállításakor.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Egyebek
Erdélyiné Horváth Terézia
November 7-én lesz a Peregi Hagyományőrző Egyesület 30 éves jubileumi ünnepsége. Ennek
a programnak az egyeztetését végeztük, és tudomásunkra jutott, hogy megyei szintű vezetők
szeretnék díjazásban részesíteni azoknak a munkáját, akiknek az Angyalos-ház működtetését
köszönhetjük, illetve a szolgálatnak az elismerését. Az Emberi Erőforrás Bizottság ülésén arra
gondoltunk, hogy egy díjat kellene az Önkormányzatnak is alapítani. A „Kiskunlacháza
Örökségéért” díjra gondoltunk. A következő képviselő-testületi ülésre pontosan kidolgoznánk
ennek a részletezését, hogy miképp, milyen ünnepség keretében lenne ez átadva, és hogyan
lehet a személyekre javaslatot tenni. Egy díszoklevélre gondoltunk - pénzjutalmat nem
adnánk -, és tárgyi ajándékra, egy petróleumlámpára. Személyekről is gondolkodtunk,
Szebellédi Mihályné emlékére kellene átnyújtani, illetve Gál Rózának. Két alkalomra
gondoltunk, az egyik a Magyar Kultúra Napján lenne, a másik augusztus 20-án, akár
magánszemélynek, akár csoportnak, akár intézménynek. Szeretnék még javaslatot tenni
kimondottan kitüntető oklevélre, a „Hűségért” címmel, ehhez kaptunk 10 nevet, akik alapító
tagok, aktív tagok voltak ebben a gyűjtőmunkában, szeretnénk őket is egy emléklappal
elismerni.
Dr. Répás József
Köszönjük szépen. A bizottság tegye meg javaslatát a képviselő-testületnek. Kérdés,
észrevétel van-e?
Vella Zoltán
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Elnézést a késésért, szerettem volna az ülés elején jelezni, hogy Egyebekben szeretnék kérdést
intézni Tóth Imre alpolgármester úrhoz. Hétvégén többen megtaláltak szennyvízproblémával
kapcsolatban. A panaszok döntő többsége a régi hálózat és az új hálózat összekötésén eredő
probléma. Rákötöttek, valaki csak 1 hétig tudta használni, és már jött vissza a fürdőszobájába
a szennyvíz, valaki csak 2 napig tudta használni, ott a zuhanytálcájába jött vissza a szennyvíz.
Felvettem az üzemigazgatósággal a kapcsolatot, ott azt mondták, amit nem csinált meg a
kivitelező, azt most nekünk karbantartásban meg kell csinálni. Mi erre a megoldás?
Tóth Imre
A szerződésnek nem volt része a régi hálózat felülvizsgálata, mert megépült hálózatra uniós
támogatást nem igényelhetünk. A DPMV Zrt-vel meg van beszélve, van ügyeletük, ellátja ezt
a dolgot, minthogy ebben a problémában is ellátta. A Szécsényi utcában is az történt, hogy
benne volt a vezetékben egy fél tégla. A DPMV Zrt. munkatársainak elmondtam, el kellene
kezdeni azt is figyelni, hogy amikor rákötnek, ellenőrizzék le. Van olyan nyomvezeték, ahol
nem épült meg annak idején, nincs benne szivattyú. A kivitelezőnek az volt a dolga, hogy
ezeket vízzáróvá tegye, szivattyút helyezzen bele és kösse össze. Van, ahol bekötötték a
szivattyút, de az elmenő vezeték nincs meg. Azt tanácsolom, aki a régi vezetékre köt rá, az a
tisztítónyílást ne zárja le, hagyja nyitva a tetejét, és nézzen bele időnként. Nincs más
megoldás, mert tisztán kell, hogy maradjon a cső. Belenéz a csőbe, ha nem duzzad vissza,
akkor jó, ha visszaduzzad, akkor kell rögtön jelezni a diszpécsernek.
Dr. Répás József
A rendszer egésze kezd úgymond kompletten működni. Várható volt, féltünk is ettől, hogy
amikor a régi rendszer össze lesz kötve az új rendszerrel, milyen anomáliák lesznek, pont az
eltérő műszaki tartalom miatt. Most beigazolódott, meg kell oldani, ha tényleg ilyen probléma
adódik, igyekezni kell elhárítani. Mindenkinek köszönöm az aktív közreműködést, az ülést
bezárom.
Az ülés vége: 17:55h.
K.m.f.

dr. Répás József
polgármester

Varga Ilona
képviselő

Soós Zsoltné
jegyző

Erdélyiné Horváth Terézia
képviselő
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