JEGYZŐKÖNYV
Készült: Közmeghallgatás a Képviselő-testület 2015. november 27-i üléséről a kiskunlacházi
Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár Színháztermében.
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
Jáger Gyula Eurout Kft. (FIDIC mérnök)
Borbély Máté Penta Kft.
Dóka Gábor RSD Vt.
Lak Gergely RSD Vt.
Fejős László Ráckevei Rendőrkapitányság
Balázs Csaba Ráckevei Rendőrkapitányság
Lócskai István Kunépszolg Kft. ügyvezető igazgató
kiskunlacházi lakosok, kb. 50-60 fő
Bajczárné Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető
Dr. Répás József
Tisztelt hölgyeim és uraim, mindenkit sok szeretettel köszöntök a mai lakossági fórumunkon,
a közmeghallgatáson. Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 8 fő van jelen.
Foki Vilmos távol, nem jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. A testületi ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre teszek javaslatot. Tóth Imre és Németh
Mihály alpolgármester urakat javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek. Aki Tóth Imre
alpolgármester úr 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 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
335/2015.(XI.27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Tóth Imre alpolgármester személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Dr. Répás József
Aki Németh Mihály alpolgármester úr 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
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került
336/2015. (XI.27.) 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
Három napirendi pont lesz, amelyről ma beszélünk. 1. napirendi pont: polgármesteri
tájékoztató. 2. napirendi pont: két alpolgármester úr tájékoztatója, a két beruházásról. 3.
napirendi pont: a lakosság részéről érkezett kérdések. 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. Polgármester általános tájékoztatója
2. Projektkoordinátorok tájékoztatói
3. Lakossági kérdések
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
337/2015. (XI.27.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Polgármester általános tájékoztatója
2. Projektkoordinátorok tájékoztatói
3. Lakossági kérdések
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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1. napirend

Polgármester általános tájékoztatója
Dr. Répás József
Egy általános tájékoztatót szeretnék tartani a pénzügyi fejlesztési kérésekről. A beszámolót
azzal kezdeném, hogy az Önkormányzat miből gazdálkodik, milyen bevételei vannak, illetve
ezzel szemben milyen kiadásai. Az Önkormányzat egyes szakfeladatokra mekkora összeget
fordít, mennyire stabil az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodása.
Dr. Répás József polgármester úr tájékoztatja a lakosságot az Önkormányzat pénzügyi
helyzetéről és az RSD projektről, beruházásról (a projektoros kivetítés anyaga a
jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
2. napirend

Projektkoordinátorok tájékoztatói
-

Tóth Imre tájékoztatója a szennyvízberuházásról (a tájékoztató alatt képes illusztráció
kerül vetítésre a beruházásról)

Tóth Imre
Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Azt hiszem, egy olyan beruházás végéről tudok
beszámolni, amelyet mindannyian, a település összes lakója megszenvedett, tapasztalhatta egy
ilyen nagy beruházás minden hátrányát is. Két és fél év telt el, amíg megvalósítottuk, de ez
negyed század történelme Kiskunlacházának. A régi telep soha nem kapott működési
engedélyt, gyakorlatilag ott már nem működött semmi. Az új telep kétszer 750 m3/nap
kapacitású, a Duna-parti terület szennyvizének a fogadására is kész. A technológia nyílván
sokat fejlődött az elmúlt 20 év alatt. A régi részek mind kicserélésre kerültek, ez is egy siker.
Van egy havária tározó, amely 1500 m3-es. Az előző projektben az szerepelt, hogy ezt a
tározót fel kell újítani. Szerencsénk volt, hogy a régit nem lehetett felújítani, újat kellett
építeni helyette. Fontosabb időpontok és adatok: a próbaüzem kezdete 2014. szeptember 8., a
próbaüzem vége 2015. április 9. A műszaki átadás időpontja 2015. április 23. A garanciális
időszak kezdete 2015. május 8., vége 2020. május 7. Öt év garancia van rá. A
komposztálótelep kapacitása 1500 t/év. Nyomóvezeték 2808 méter, 20.177,5 méter
gravitációs vezeték, bekötővezeték 7665 méter. Ráköthető ingatlanok száma:1431 db.
Forgalomelterelés 39 db volt. Soha nem volt olyan, hogy Kiskunlacházán nem lehetett volna
közlekedni, kígyózó sorok nem voltak. Meg kellett szokni, nyílván ez is kultúra kérdése.
Megköszönöm a Polgárőrség segítségét, nagyon sokszor segített Bujdosó Katalin, ő volt az
egyik legnagyobb segítségem ebben az időszakban. 2014. második felében nagyon sok eső
esett, nehéz időszak volt. Volt, amikor 1100 db csáp működött, hogy a talajvizet ki tudják
szivattyúzni. A Rákóczi úti parkolónál az üzletsorok előtt részen elég nagy probléma volt. A
kivitelezőt hiába kértük, kezdje el hamarabb, hogy idő legyen rá. Sajnos nem kezdték el
időben, nem maradt rá elég idő, siettek, nem volt elegendő a víztelenítés. Nem száraz talajba
rakták le a csöveket, hanem eléggé vizes volt a talaj, ezért a cső megsüllyedt és az akna
megdőlt. Egy 30 méteres szakaszt újra kellett csinálni. A pénzügyi összegzés: a projektet
kezdtük 2.153.000.000.-Ft-tal, a kapott támogatási összeg: 1.825.000.000.-Ft, a szükséges
önerő 322.000.000.-Ft lett volna. 400.000.000.-Ft-os hitelkerettel kalkuláltunk, mert van
olyan rész, amely nem támogatható. Olyan ingatlanoknak a közművesítését nem támogatja az
unió, nem számolható el, ahol a ráköthető ingatlanok száma kevés. Nem engedi az elő3

közművesítést, ilyen volt az Alma utca. Az elején 85 %-os volt a támogatási intenzitás.
Először 96.579.198.-Ft-os tartalékkerettel számoltunk. Hogy ennek mi a jelentősége? 2013.
évben nyertünk 43.000.000.-Ft-os támogatást, így a 322.000.000.-Ft-os önerő már csökkent. A
támogatás intenzitása először 85 % volt, amelyet 96 %-ra tudtuk feltornázni. Jó hír még, hogy
az idén kaptunk további 59.690.000.-Ft-os önerő támogatást Mivel nagyon sok támogatásban
részesült a település, ezért hitelre nem volt szükség. A tényleges önerő 18.350.000.-Ft,
ennyibe került Kiskunlacházának a szennyvízberuházás kivitelezési része. Ebből nem
számolható el az Alma utcai rész, saját erőből kellett kifizetnünk, ez 13.000.000.-Ft volt. A
tervezés során nem vették figyelembe, hogy a régi meglévő hálózattal kapcsolatban, a
Rákóczi úton van 10 db ingatlan, amelyek kimaradtak az eredeti projektből. Vannak olyan
aknák, ahol annak idején nem épült meg a nyomóvezeték, ezeket pótoltuk a kiegészítő
beruházás keretében. Most további 21 ingatlan ráköthető még. A kiegészítő beruházással,
amely már be is fejeződött, ezeknek az átadása is megtörtént. Nagyon szépen köszönöm a
FIDIC mérnök stábnak, Széles László főmérnöknek, Jáger Gyula és Soltész László mérnök
uraknak. Köszönöm a Hivatal vezetőségének Soós Zsoltné jegyzőnek, Pénzes Andrásné
pénzügyi osztályvezetőnek, dr. Sződi Károly igazgatási osztályvezetőnek és Gábor
Szilviának, aki nagyon sokat segített, hogy a projekt megvalósulhasson. Köszönöm még
azoknak a képviselőknek, akik segítették ezt a munkát. dr. Fábián Miklós és Németh Mihály
alpolgármester úrnak, és dr. Vancsura Tamás volt képviselő úrnak, aki sokat segített ennek az
embert próbáló feladat elvégzésében. Végezetül köszönöm dr. Répás József polgármester
úrnak, hogy mindvégig bízott bennem és azt gondolom e bizalom nélkül sokkal nehezebb lett
volna minden. Működjön ez a beruházás még sok-sok évig mindannyiunk javára. Köszönöm
szépen a figyelmüket.
-

Németh Mihály tájékoztatója az ivóvízminőség-javító projektről (a tájékoztató alatt
képes illusztráció kerül vetítésre a beruházásról)

Németh Mihály
Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit. Köszönöm, hogy elfogadták
meghívásunkat. 2014. október 28. óta kísérem figyelemmel, mint projektkoordinátor az
ivóvízminőség-javító projekt munkálatait. A beruházás támogatási szerződésében szereplő
tervezett bekerülési költség összesen 791.109.285.-Ft. Támogatási intenzitás 83 %. A
maradékot a Belügyminisztérium önerő alapból pályáztuk és nyertük meg. A kivitelezést egy
4 tagú konzorcium végezte, a VABI-2013 Konzorcium: Vertikál Zrt., Aquaplus Kft., Bern Zrt,
Inwatech Kft. Egyéb résztvevők is voltak: Kaveczki Terv Kft. (projekt koordinátor), Eurout
Kft. (FIDIC mérnök), Aletheia Multimédia Kft., Ipanema Kft., Aquaport Kft. (hálózat
épülettervező), Hidrofilt Kft. (szűréstechnológia), Novus 90 Kft. (víztorony), Merito Trend
Kft., Mozbau Kft., PVCS Kft., és számos egyéb alvállalkozó cég. A beruházásra az előírt
arzén határérték - 2009 decemberig 50 mikrogramm/liter, 2012. december 25-ig átmenetileg
20 mikrogramm/liter, jelenleg 10 mikrogramm/liter -, betartása miatt volt szükség. A projekt
tartalma: Kiskunlacháza ivóvíz minőségének javítása Bankházán és Kiskunlacháza
üdülőterületén, a szükséges összekötő és gerincvezeték kiépítése Bankházán, valamint az
üdülőterületi és a Gábor Áron utcai víztorony összekötése. A tervek szerint a technológia
automatikus, önműködő, folyamatos üzemmódban, távfelügyelettel fog működni. A projekt
keretében megvalósításra kerülő fontosabb projektelemek Kiskunlacháza belterületén: 1 db új
víztorony gyártása és felállítása a Temető utcai telepen, a régi víztorony elbontása - ez
remélhetőleg holnap fog megtörténni a vízmű telepen -, új technológiai épület építése, a régi
épület felújítása, víztisztító szűrő technológiai telepítése az új épületbe, dekantáló (pihentető),
nyersvíz, tisztított víztározó medencék építése, mélyfúrású kút készítése a Toldi utcai telepen,
a Temető utcában kútfelújítás, a Toldi utcai új kút összekötése az új víztoronnyal, belterületi
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gerinchálózat felújítása, 6500 méter gerincvezeték, 260 házi bekötés, hálózat tisztítás, mosatás
szivacsos technológiával. Az üdülőterületen: az üdülőterületi és a Temető utcai víztornyokat
összekötő gerincvezeték kiépítése 3220 méter hosszan. Az üdülőterületi víztorony az eredeti
tervek szerint felújításra került volna, de a műszaki állapot felmérése után a vállalkozó
javasolta egy másik felújított víztorony felállítását. Ennek felállítása meg is történt. Kettő
darab üdülőterületen meglévő kút megszüntetése történt, ebből egy üzemelt. Hálózattisztítás,
mosatás szivacsos technológiával. Bankházán a Bankházára vezető távvezeték kiépítése, a
településrészen lévő gerincvezeték kiépítése 2900 méter hosszan, házi bekötés beállások
készítése (45 db). A felsoroltakon kívül több, a projektelemekhez kapcsolódó építési és
szerelési munka is elvégzésre került (út- és kerítésépítés, villamos teljesítménybővítés,
kábelfektetés, automatizálás). A projektben résztvevő szervezetek kéthetente, szükség szerint
heti rendszerességgel tartottak és tartanak egyeztetéseket a beruházás előrehaladásával
kapcsolatban. A kivitelezői szerződés 2014. augusztusában került aláírásra, ezután kezdődött
az engedélyes tervek elkészítése, illetve ezután indult meg az engedélyeztetési eljárás.
Legkorábban 2015. január 23-án a technológiai épület építési engedélye került kiadásra. Az
üdülőterületi kutak eltömedékelésének vízjogi engedélye 2015. február 25-én került kiadásra,
az új kút létesítésének engedélye 2015. március 5-én, a tisztítási technológia létesítésének
engedélye szintén 2015. március 5-én, a hálózat rekonstrukció vízjogi engedélye 2015.
március 26-án került kiadásra. A dátumokból látszik, hogy a kivitelezői szerződés aláírása és
az utolsó vízjogi engedély kiadása között 7 hónap telt el a beruházásra rendelkezésre álló 11
eredeti hónapból. Ekkor látszott, hogy a munka nem fejezhető be az eredeti 2015. július 21-i
időpontra. A vállalkozó több követelést is benyújtott (engedélyek késedelmes kiadására való
hivatkozással), melyeket a mérnök szervezet elbírált, és egy kivétellel elfogadott. A
vállalkozói számlák kifizetésének lassúsága miatt is volt vállalkozói követelés. A kifizetés
lassúságának következtében a vállalkozó a munka intenzitását csökkentette. A vállalkozói
követelések mind határidő módosítással jártak. Rendkívül sok egyéb probléma nehezítette és
hátráltatta a munkálatokat, melyek ugyan nem eredményeztek vállalkozói követelést, de
megkeserítették az építők és a falu lakóinak mindennapjait (csőtörés, telefon és internet
kábelszakadás, gázcsőátvágás, folyamatos esőzés, vízminőségi problémák). Az
ivóvízminőség-javító projektet előreláthatólag 2015. december 15-én fogjuk lezárni. A
pénzügyi lezárása, az elszámolások ezután történnek majd meg 2015. december 31-ig. Erre
akkor van lehetőség, ha a beruházás rendeltetésszerűen működni tud, nincs olyan hiányosság,
amely ebben akadályozná. Várhatóan a beruházás részét nem képező helyreállítási
munkálatok egy része későbbi időszakra tolódhat, amely az időjárás függvénye. November
20-án a közreműködő szervezet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közműfejlesztési és
Hulladékgazdálkodási Végrehajtási Főosztályának Ivóvíz Kezelési Osztálya helyszíni
ellenőrzést tartott, melyről jegyzőkönyv készült. Megállapították, hogy a beruházás eddig a
Támogatási Szerződésben, valamint a módosításokban foglaltak szerint valósult meg. A
helyszíni bejárás során, melyről fotódokumentáció készült, megállapításra került, hogy a
létesítmények a tervekben és engedélyekben foglaltak szerint valósultak meg.
Dr. Répás József
Köszönöm szépen a két alpolgármester úrnak, a részletes tájékoztatót. Néhány közérdekű
információt szeretnék még Önökkel megosztani az 51-es főút Kiskunlacháza belterületi
szakaszának felújításával kapcsolatban. Azt a tájékoztatást kaptam a Pest Megyei Közút
igazgatójától, hogy sajnálattal tájékoztat bennünket: ez a felújítás 2016. tavaszára tolódik át.
Nemcsak Kiskunlacházán, hanem mind a 19 megyében az őszi felújításokat tavaszra tették át.
Ennek egyetlen egy oka van: a pályázati kiírás a közbeszerzési törvénynek megfelelően
megtörtént, azonban a potenciális pályázók részéről annyi kérdés érkezett, amelynek a
megválaszolása a közbeszerzési törvény vonatkozó rendelkezései szerint több időt vett
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igénybe. A szerződések aláírása várhatóan e hónap végén, jövő hónap elején fog megtörténni,
télen pedig nem lehet aszfaltozási munkálatokat végezni. A kiskunlacházi belterületi lakosokat
érinti a szennyvízrákötés. A DPMV Zrt. műszaki igazgatójával egyeztettünk, hogy a
szennyvízrákötés lehetőségét meghosszabbítjuk 2015. december 31-ig. 2016. február 28-ig
mindenkinek kötelessége a rákötést megoldani és biztosítani.
A beruházási folyamat 2007. évben, nyolc évvel ezelőtt kezdődött el. Akkori két
képviselőtársamnak szeretném megköszönni a munkáját, akik annak idején nagyon sokat
dolgoztak ebben: Józan Gyula a Településfejlesztési Bizottság elnöke, Fábián József pedig a
Pénzügyi Bizottság elnöke volt 2006. évben kezdtük közösen akkori ciklusunkat. Szeretném
megköszönni a két alpolgármester úrnak is ezt a munkát, kaptak és kapnak érte hidegetmeleget. Sokat gondolkoztam azon, hogy felolvassak-e egy Facebook-os bejegyzést. Úgy
döntöttem, mégis felolvasom, szó szerint. Elnézést kérek előre is azokért a kifejezésekért,
amelyet használni fogok, szó szerint olvasom az írást.
Dr. Répás József felolvassa a Facebook-os bejegyzést a lakosságnak (a bejegyzés szövege a
jegyzőkönyv 2. számú melléklete).
Dr. Répás József
Ez az a színvonal, amelyet néhányan megengednek maguknak. Azt gondolom, hogy egyesek
– ahogy a felolvasásból is kiderül -, csak negatív véleménynyilvánításra képesek. Ehhez én
gratulálok, és további hasonlóan sikeres, önfeledt perceket kívánok, amelyeket ez az írás
okozott nekik.
Köszönöm szépen. A képviselő-testület tagjait felkérem, üljenek a helyükre.
Lakossági kérdések
Dr. Répás József bemutatja a meghívott vendégeket, akik válaszolnak a lakossági kérdésekre.
Dr. Répás József
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Önöké a szó.
Huszty Sándorné
Az RSD beruházással kapcsolatban szeretnék kéréssel fordulni Polgármester úrhoz. Az
adatokat az RSD honlapjáról vettem le. A 7.248.649.900.-Ft nettó összköltséghez
362.436.495.-Ft szükséges, melyből 1.061.125.619.-Ft-ot befizetett a lakosság. A
számadatokból úgy tűnik, hogy 698.693.124.-Ft többletköltség van jelen pillanatban.
Korábban, mint delegált részt vettem néhány megbeszélésen, hogy nem egészen 4 milliárd
forint uniós támogatással indultunk, majd a 118/2014. (III.27.) kormányrendelet szerint
kaptunk az államtól még plusz pénzt.
„Az RSD régiója kiemelt jelentőségű üdülőterület, jelentős természeti értékekkel, országos
természetvédelmi oltalom alatt álló területekkel. Rekreációs értékét nagymértékben növeli
Budapesthez közeli fekvése. Az RSD viszonylag állandó, szabályozott vízszintje és alacsony
áramlási sebessége, amelyek tó jelleget kölcsönöznek a Duna-ágnak.”
Nagyon köszönjük a csatornát, minden egyes kellemetlenségével. Én személy szerint nagyon
örülök neki, vártam rá sokáig. Jelen pillanatban a Sellő u. 24-től a Halászkertig 22 db kátyú
van. Ezeket a kátyúkat a meleg aszfalttal ki lehetett volna javítani, amellyel dolgoztak a Penta
Kft. szakemberei. Köszönöm szépen Borbély Máténak azt az anyagot, amelyet átküldött. A
2.2.1. pontban az szerepel: „A munkálatok befejezése után az igénybevett közúti területet adott esetben beleértve a csapadékvíz-elvezető árkot is-, továbbá az egyéb érintett területeket
(zöldsávot, járdát, stb.) annak tulajdonosa illetve kezelője eltérő rendelkezése hiányában 6

eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani.” Nagyon szeretném, ha helyre lehetne
hozni ezeket a kátyús utakat, ebben kaphatnánk-e segítséget? Előre is megköszönöm, ha
ebben kapunk segítséget.
Dr. Répás József
Köszönjük szépen. A Sellő utca kátyúzását még az idén szeretnénk rendezni. Bízom benne,
hogy ebből valóság is lesz, nem csak ígéret, egy jobb minőségű út fog rendelkezésre állni. Az
RSD projekt 99,9 %-os támogatást kapott. Annak idején, amikor elkezdtük, létrehoztuk az
önkormányzati társulás mellett a víziközmű társulatot. Igen jelentős összegek fognak
fennmaradni településenként, és hogy mi legyen ennek a sorsa? Azt javasoltam, hogy ezt az
összeget az ott élő ingatlantulajdonosok beszéljék meg, döntsék el, hogy a befizetett összeggel
mi legyen, esetleg forgassák vissza.
Lak Gerely
Ez a befizetett önerő - amelyet a tulajdonosok befizettek – nem az Önkormányzathoz érkezik.
Az 1 milliárd forintnyi befizetésből, amely beérkezett, a külső beruházás önrészét kellett
biztosítanunk, illetve a belső beruházást, a lakótelkeken az ingatlanokon lévő házi csatorna
bekötések finanszírozását. Minden településen, minden ingatlanon vezetjük pontosan - online
rendszerünk van - az elszámolást, melyik településen, mit fordítottunk rá a munkaterület
tulajdonosainak a telkén belül. A közgyűlés dönt a pénz sorsáról minden esetben. A közgyűlés
2015. februárjában azt a döntést hozta, hogy a házi bekötéseket megvalósítjuk. A befolyt
összeg, mind a 14 településre vonatkozik, a 8400 ingatlan házi bekötését nem kívántuk az
ingatlantulajdonosokra hárítani. Kiskunlacházán 1144 ingatlan van, amely ebben érintett. A
beruházás végén fog kiderülni, hogy mennyi összeg marad fenn. A tervezés során korábban
egy bizonyos méterszámmal számoltak, amely sajnos nem fedte a valóságot. Kiskunlacházán
az átlagbekötések 20 méter körüliek, a tervezett 10 méter helyett, amelyet meg kell
csinálnunk.
Kamrás Gáborné
A Rákóczi úton 10 ingatlannál nincs kiépítve a szennyvízelvezető csonk. Szeretném
megkérdezni, hogy ennek a kiépítése mikorra várható?
Tóth Imre
Már ki van építve, a Rákóczi úti szakasz szennyvízhálózat kivitelezési munkái befejeződtek.
Kamrás Gáborné
Elnézést, ha el vagyok maradva. Anyósomék laknak a Rákóczi út 69. szám alatt. Nem
tájékoztatták a lakókat, hogy bevezették a csonkot, de ezt tisztázni fogom.
Tóth Imre
Biztos megkeresték a tulajdonosokat, alá is kellett írnia egy papírt a rákötésről, a csonk
helyéről.
Varga László
Szeretném megkérdezni, hogy a Kinizsi útnak mi a sorsa? Sokat használják, a
szennyvíztelepet is ezen keresztül lehet megközelíteni. Úgy hallottam, korábban volt róla szó,
hogy felújítják.
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Dr. Répás József
Hamarosan elkezdődik az a négy éves fejlesztési program, amely tartalmazni fogja azokat az
utcákat, amelyeket szeretnénk helyreállítani. Ebben a Kinizsi utca is szerepel, a tisztítótelep és
a komposztálótelep megközelítése miatt, és az ott lakók miatt is szükséges. Valóban a
legrosszabb állapotban lévő útszakaszról van szó. Idáig a beruházások határozták meg
feladataink nagyrészt. Hamarosan el fogjuk tudni kezdeni az utak rendbetételét.
Párhuzamosan kell futtatni a csatornavíz-elvezető rendszer kiépítésével, mert építhetünk
akármilyen szép utat, ha nincs árok, vízelvezetés, szikkasztóárok, az az útszakasz előbb-utóbb
tönkre fog menni. Ezen dolgozunk, hogy ezek a kérdések rendeződjenek, és megoldódjanak.
Novákné Fábián Katalin
A Penta Kft. képviselőjétől szeretném megkérdezni, hogy az út burkolatával párhuzamosan ki
lesz-e alakítva még csapadékelvezető árok illetve padka?
Borbély Máté
Jó estét kívánok. Az Alsó-Dunasor felújítása az Önkormányzattal történt egyeztetések alapján
történt meg, azt a nyomvonal nem érintette. A további egyeztetések során egy szikkasztóárkot
készítünk mellé. Ehhez kértük az Önkormányzat segítségét, hogy az árok helyének a kitűzése
ne legyen probléma a lakók részére, ki szeretne, ki nem szeretne árkot, és hol legyen az árok
kiépítve. A jövő hét folyamán el fog kezdődni a munka.
Csiszér Zoltán
Van-e valami biztató azzal kapcsolatban mikorra várható a dunai kerékpárút, valamint a
Kiskunlacháza és Ráckeve közötti kerékpárút kiépítése?
Dr. Répás József
Bízom benne, hogy az RSD mentén hamarosan meg fog épülni. Sajnos Pereg és Lacháza
között a kerékpárút építésével kapcsolatban nem szolgálhatok jó hírrel. Az Önkormányzat
2008-2009 környékén tervezte, hogy megépüljön ez a kerékpárút. A pályázatot meg is nyertük
volna, de 4-5 ingatlantulajdonos ellenállása miatt megbukott, amelyet igazából a mai napig
sem értek. Hogy lesz-e lehetőség kerékpárút kiépítésére, nem tudom. Ha lesz lehetőség, akkor
úgyis a képviselő-testület elé fog kerülni, hogy milyen kondícióval, milyen feltételekkel
tudnánk megcsinálni. Kiskunlacháza és Ráckeve kerékpárútjának vonatkozásában nem tudok
semmiféle pozitív hírrel szolgálni.
Basa László
Örömmel hallottam, hogy az Önkormányzat pénzügyileg jól áll, és a 2016. évet is úgy indítja,
hogy nagyobb beruházásokra lehet szert tenni. A tájékoztatóból hallhattuk, hogy a település
intézményeit is tervezik felújítani (iskolák, óvodák). Azt szeretném kérni a képviselőtestülettől, hogy ha megszavazzák ezt, az legyen leírva, lehetőleg milyen sorrendben, mennyit
szánnak rá, és azt tartsák is be. A művelődési központ és az általános iskola melletti parkot
központjává kellene tenni Kiskunlacházának, szépíteni, fákat ültetni, füvesíteni, virágokat
ültetni, kiemelve, mint Lacháza központját. Az általános iskolától a Munkácsy utca felé
jobban ki kellene világítani, mert nagyon sötét. A sorompón, ha valaki nem figyel, vagy nem
ismeri a környéket, át is eshet. Az lenne a kérésem, hogy a szakközépiskola bejáratánál a
járdát rendbe kellene tenni, hogy ne egy tó legyen ott, hanem rendes parkoló. Másik kérésem
az „A Mi Újságunk”-kal kapcsolatban lenne: meg kellene kicsit újítani. El tudnék képzelni
egy plusz oldalt negyedévenként, megkérdezni a lakosságot, mi lenne az a terület, ahol
másként gondolkoznának vagy bővítenék, netán szeretnék, ha fejlesztenék. Nagyon sajnálom,
hogy a Duna-parton a csónakház nem épült meg. Egy olyan Duna-parttal rendelkezünk, ahol
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ha fejlesztenénk, egy olyan sportcentrumot lehetne ott létrehozni, amelynek csodájára
járnának.
Dr. Répás József
A parkkal kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy készül egy rendezési terv módosítás,
amely már a végső stádiumában van, itt egy igazi városközpont kialakítását tervezzük.
Szeretnénk folytatni ennek a központi résznek a további szépítését, építését, hiszen itt zajlik a
település kulturális közösségi élete. Szeretnék egy ’56-os emlékművet, országzászlót is
szeretnénk, kicsit átalakítani a térnek az arculatát. Idén a „László Napi Vigasságok”
rendezvény is kicsit másképp került kialakításra, sokkal jobb volt, mint a korábbi években.
Megvan az az alapvonal, hogy ténylegesen azok az elképzelések, amelyeket felvázoltunk,
azok a ciklus végére valósággá váljanak, és ez a testület úgy tudja zárni 2019. évben a ciklust,
hogy elmondhassa magáról, letett valamit az asztalra. Minden esély megvan erre, ezen
dolgozunk. Az újsággal kapcsolatban: most tervezzük az „A Mi Újságunk” arculatának
megújulását. Az Emberi Erőforrás Bizottság fogja ezt hamarosan tárgyalni.
Dr. Fábián Miklós
Köszönöm szépen a lehetőséget, egyben köszönöm a beszámolókat. Nagyon szép lesz majd
valamikor a Kinizsi utca, de ebben a pillanatban legalább minimális dolgokat tegyünk meg
érte. Egy gyors megoldás kellene, legalább ezen a 4-5 helyen lévő kátyús részt, amely a
legkritikusabb, azt kellene kijavítani. Kérem szépen a képviselő-testületet, valamilyen forrást
biztosítsanak, hogy ebből legyen valami. Másik kérdésem a Zöldfa utcára vonatkozik: a
szennyvízberuházás ott befejeződött? Erre van-e valamilyen megoldás, az időpontban van-e
határidő? Az elszámolást nem befolyásolja a végső elszámolás? A Zöldfa utca vízelvezetése
vonatkozásában van-e valami előrehaladás vagy megoldás?
Dr. Répás József
A Zöldfa utca vízelvezetése nem a beruházás része, ez korábban rosszul kiépített rendszer.
Többször végigjártuk, a tervezés is elkészült, hogyan és milyen módon lehetne megoldani.
Ennek a problémának a megvalósítása átkerül tavaszra. Most a Zöldfa utca útjavítása van
folyamatban. A Zöldfa utca vízelvezetése összetettebb, legkomplikáltabb utca a településen.
Kiskunlacháza esetében nem lehet részekre bontva megoldani a település vízelvezetését,
komplexen szeretnénk kezelni.
Tóth Imre
A Zöldfa utcában az a probléma, hogy a régi vezeték bekötő csonkjai néhány ingatlan esetén
magasan vannak. A tervek elkészültek, de még át kell néznünk őket, mert szeretnénk a
legköltséghatékonyabb megoldást javasolni. Ennek kidolgozása folyamatban van.
Novákné Fábián Katalin
A Duna-parttal kapcsolatban megnyugtató válaszokat kaptunk, köszönjük szépen. Úgy látszik
rendeződni fog a Duna-parton az utak állapota. Remélhetőleg meg is tudjuk óvni az
állapotukat, hosszú távon is. Vajon megtudjuk-e óvni a túlsúlyos gépjárművek,
mezőgazdasági járművek rongálásától is az útjainkat? Minden évben, ősszel és tavasszal
hatalmas traktorok, pótkocsik, monstrumok járják az utakat. Behajtanak az üres telkekre is,
azokat rongálják, birtokháborítást követnek el. Az útjainkat, amelyek végre rendeződnek,
amelyre 40 évet vártunk, ezek a nagy gépek tönkre fogják tenni. Tudunk-e tenni ez ellen
valamit?
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Dr. Répás József
Jogos az észrevétel. Valóban kérdés, hogy az utak ezeket a gépjárműveket elbírják-e.
Jogszabályi előírás, hogy kitiltani munkagépeket egy területről csak akkor lehet, ha más
alternatív útvonal van. Elkezdődött egy egyeztetés a Duna-parton a szántóföld használók
bevonásával, hogy egy alternatív dűlő út kerüljön kialakításra, amely részben
tehermentesítené az érintett területet a mezőgazdasági gépjármű forgalom alól. Ez még a
kezdeti stádiumban van. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs másnak kérdése, mindenkinek,
akik eljöttek, köszönöm, hogy itt voltak. A közmeghallgatást bezárom.
Az ülés vége: 20:15h.
K.m.f.
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