JEGYZŐKÖNYV
A Képviselő-testület 2015. december 1-i üléséről.
Időpontja: 2015. december 1. 17:00 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
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
Vargáné Szabó Gabriella intézményvezető
Horákné Kaczur Tímea intézményvezető
Kovács Katalin
Kovács Jánosné intézményvezető
Orosné Dávid Ildikó intézményvezető
Huszár Péter Bence Ráckevei Járási Hivatal
Jáger Gyula Eurout Kft. (FIDIC mérnök)
Széles László Eurout Kft. (FIDIC mérnök)
Dr. Fábián Miklós
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 7 fő van jelen. A testületi ülés
határozatképes. Sok szeretettel köszöntöm a megjelent intézményvezetőket és Huszár Péter
Bence járási hivatalvezető urat, aki ismételten megtisztelt bennünket jelenlétével. Sok
szeretettel köszöntöm a FIDIC mérnök képviseletében megjelent Széles László és Jáger Gyula
urakat is. Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre teszek javaslatot. Varga Ilona és dr. Galambos
Eszter 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
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A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
338/2015.(XII.01.) 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 dr. Galambos Eszter személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja dr. Galambos Eszter képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
339/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja dr. Galambos Eszter képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A nyílt ülés napirendi pontok tekintetében kiegészíteni valóm nincsen. Kérdés, észrevétel vane? 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. november 3-i ülés határozatainak végrehajtása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
2. Beszámolók
Előterjesztők: dr. Répás József polgármester
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Vargáné Szabó Gabriella TICS vezető
Soós Zsoltné jegyző
3. Ivóvíz beruházással kapcsolatos vállalkozói követelés ügyében döntéshozatal
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
4. 2016. évre vonatkozó fizetési kötelezettségeket tartalmazó rendeletek, szabályzatok
felülvizsgálata
- helyi adók
- mezőőri díjak
- közterület-használati díjak
- piaci díjtételek
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
5. Településüzemeltetési feladatokra kiírandó közbeszerzési eljárás megindítása
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a. bírálóbizottság megválasztása
b. indító anyag elfogadása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
6. Rendezési terv módosítása során hozott határozatok felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
7. 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
8. Belső ellenőrzési stratégiai terv elfogadása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
9. Folyószámlahitel iránti kérelem
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
10. Közbeszerzési és beszerzési szabályzat elfogadása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
11. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
12. Vagyonrendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
13. Alapító okiratok módosítása
- Polgármesteri Hivatal
- Központi Konyha
- Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság
14. Döntés Pest megye önálló NUTS2 régióvá válásáról
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
15. Tájékoztatás pályázat benyújtásáról testvértelepülési kapcsolatok ápolására
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
16. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
340/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. A 2015. november 3-i ülés határozatainak végrehajtása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
2. Beszámolók
Előterjesztők: dr. Répás József polgármester
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Vargáné Szabó Gabriella TICS vezető
Soós Zsoltné jegyző
3. Ivóvíz beruházással kapcsolatos vállalkozói követelés ügyében döntéshozatal
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
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4. 2016. évre vonatkozó fizetési kötelezettségeket tartalmazó rendeletek, szabályzatok
felülvizsgálata
- helyi adók
- mezőőri díjak
- közterület-használati díjak
- piaci díjtételek
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
5. Településüzemeltetési feladatokra kiírandó közbeszerzési eljárás megindítása
a. bírálóbizottság megválasztása
b. indító anyag elfogadása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
6. Rendezési terv módosítása során hozott határozatok felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
7. 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
8. Belső ellenőrzési stratégiai terv elfogadása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
9. Folyószámlahitel iránti kérelem
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
10. Közbeszerzési és beszerzési szabályzat elfogadása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
11. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
12. Vagyonrendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
13. Alapító okiratok módosítása
- Polgármesteri Hivatal
- Központi Konyha
- Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság
14. Döntés Pest megye önálló NUTS2 régióvá válásáról
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
15. Tájékoztatás pályázat benyújtásáról testvértelepülési kapcsolatok ápolására
Előterjesztő: dr. Répás József polgármester
16. 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: a 2015. november 3-i ülés határozatainak végrehajtása.
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a végrehajtásról szóló beszámolót elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
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Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző
képviselő-testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
341/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző
képviselő-testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
2. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)
-

polgármesteri beszámoló

Dr. Répás József
Rátérünk a 2. napirendi pontra: beszámolók. Első a polgármesteri beszámoló. Kérdés,
észrevétel van-e?
Vella Zoltán
Szeretném megkérdezni, hogy a DPMV Zrt-vel folytatott egyeztetésen, illetve a LEADER
Egyesület tájékoztatóján mi történt?
Dr. Répás József
A DPMV Zrt. vonatkozásában volt egy sikertelen közgyűlés, amelynek révén javasoltam,
hogy a polgármesterek számára egy informális megbeszélés keretében üljünk össze, és
próbáljuk meg azt összerakni, hogyan tudjuk ezt a társaságot hatékonyabban működtetni. A
működőképesség vonatkozásában ez a 90 %-os rész szavazati arány sajnos
működésképtelenné teszi a társaságot, tekintettel arra, hogy három nagy részvényes van
pillanatnyilag benne. Bármelyik nagy részvényes tudja blokkolni a rendszer működését. Volt
már egy előzetes összeülés Gyálon, ahol abban maradtunk, hogy fogalmazzunk meg
javaslatokat, hogy hogyan lehetne ezt gördülékenyebbé tenni. Mi is tettünk javaslatokat,
melyeket kiküldünk majd a képviselő-testület irányába. Megtárgyalja a testület, és egy
egységes álláspontot alakít majd ki. Azt javasoltam, hogy a 90 % helyett 66 %-os részvételi és
kétharmados szavazati arány legyen. A többi önkormányzat nem tudom, mit javasolt, lesz még
december közepén egy megbeszélés, ahol összegezzük ezeket. Abból lesz egy egységes
előterjesztés, amelyet meg fogják kapni az önkormányzatok.
Vella Zoltán
Van-e arra mód és lehetőség, hogy Kiskunlacháza Önkormányzat nevében nem csak ez a
kétharmados javaslat menjen be, hanem esetleg még egy-két javaslat, amelyet meg tudunk
majd fogalmazni?
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Dr. Répás József
Van rá lehetőség, leírjátok, én pedig továbbítom.
Vella Zoltán
Az igazgatóság, a menedzsment és a felügyelőbizottság szétválasztását szeretném javasolni.
Dr. Répás József
A LEADER vonatkozásában: a Felső Homokhátság keretében egyesült a ráckevei és a dabasi
térség. Ezen a megbeszélésen elhangzott, hogy van 300.000.000.-Ft, abból arányosan mennyi
jut a civil szervezetek, sportszervezetek, vállalkozások és önkormányzatok részére. A stratégia
kidolgozása most van folyamatban, hamarosan elfogadásra kerül. Hogy pénzzel mikor lesz
feltöltve, és mikor lehet kiírni az első pályázatokat, nem tudni, talán jövő tavasszal. A 10
önkormányzat részére 60-70.000.000.-Ft jut, a korábbi évekhez képest sokkal több, de
arányaiban jóval kevesebb ez az összeg. Másnak kérdése, észrevétele van-e? Ha nincs, aki a
polgármesteri beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Répás József
polgármester beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
342/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Répás
József polgármester beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
-

pénzügyi osztályvezető beszámoló

Dr. Répás József
Következő a pénzügyi beszámoló. Kérdés, észrevétel van-e?
17:10 Dr. Répás József kiment a teremből.
Varga Ilona
A finanszírozási ütemtervben van egy 2.473 e Ft OEP finanszírozás, ez az összeg a
kiadásoknál a béreknél jelentkezik?
Pénzes Andrásné
Igen, és a védőnői szolgálat dologi kiadásaiban. A bérekben is van, amely a védőnői
szolgálathoz tartozik.
Vella Zoltán
Az adóbevételeknek az alakulása a tervezettek szerint van az Önkormányzatnál?

6

Pénzes Andrásné
A szeptember 30-i zárás alapján készített többletbevételeink alakulása azon a szinten van,
hogy 39-40.000.000 Ft-os többletbevétel van.
17:12 Dr. Répás József visszajött a terembe.
Pénzes Andrásné
Ennek az az oka, hogy alultervezés történt az év elején. A gépjárműadókban illetve a
kommunális adókban bevételkiesés van, azt kompenzálja a többletbevétel, Ott sem lesz az a
mértékű, azoknál is magasabb lesz a teljesítés, később ott is elérjük a 100 %-os előirányzott
összeget.
Vella Zoltán
Tapasztaljuk a bizottsági illetve testületi üléseken, hogy jelentős számú kolléga itt van velünk
a késő esti órákban is. Tervezi-e a Hivatal ezeknek a kötelező feladatokon túli plusz
munkáknak a díjazását?
Soós Zsoltné
Túlórát fizetünk, jutalomkeret is van a költségvetésben. Minden évben a képviselő-testület
megszavazza, ki is osztjuk. Év közben, tavasszal, a köztisztviselői napon fizetünk. Ha van
megtakarításunk, akkor azt valamilyen közös programra fordítjuk. Ezt is egyfajta jutalomnak
tekintjük, hogy egy közös program van a Hivatal dolgozóival.
Dr. Répás József
Másnak kérdése, észrevétele van-e? Ha nincs, aki a pénzügyi beszámolót elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának
Andrásné pénzügyi osztályvezető beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

Képviselő-testülete

elfogadja

Pénzes

A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
343/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pénzes
Andrásné pénzügyi osztályvezető beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
-

igazgatási és jogi osztályvezető beszámoló

Dr. Répás József
Következő az igazgatási és jogi osztályvezető beszámoló. Megkérdezem dr. Sződi Károly
urat, ki kívánja-e egészíteni a beszámolót?
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Dr. Sződi Károly
Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni a beszámolót.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e?
Varga Ilona
Horákné Kaczur Tímeával voltál egy megbeszélésen a Ráckevei Polgármesteri Hivatalban.
Mi történt a megbeszélésen?
Dr. Sződi Károly
Nem hivatalos egyeztetés volt a polgármesterek részére. Főleg finanszírozási kérdésekről
szólt, a létrehozandó családsegítő és gyermekjóléti központtal kapcsolatban. Van egy igény,
hogy az önkormányzatok járuljanak hozzá a költségekhez.
Varga Ilona
Mennyiben fogja befolyásolni a településünk család- és gyermekjóléti szolgálatát?
Dr. Sződi Károly
Részben kevesebb, részben más lesz a feladatköre a mi szolgálatunknak.
Varga Ilona
Változás történik a létszám tekintetében?
Horákné Kaczur Tímea
Egy ember már elment, és egy ember el fog menni, teljesen önszántából, úgy gondolta
változtatni szeretne. Kevesebben leszünk. Azt még nem tudom, hogy kell-e felvenni valakit.
Dr. Répás József
Másnak kérdése, észrevétele van-e? Ha nincs, aki az osztályvezetői beszámolót elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Sződi Károly
igazgatási és jogi osztályvezető beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
344/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Sződi
Károly igazgatási és jogi osztályvezető beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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-

TICS vezető beszámoló

Dr. Répás József
Következő a TICS vezető beszámoló. Megkérdezem Vargáné Szabó Gabriellát ki kívánja-e
egészíteni a beszámolót?
Vargáné Szabó Gabriella
Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni a beszámolót.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e?
Varga Ilona
A gyermekorvosi rendelő és a GYEJÓ takarítónője 4 órában dolgozik. Képtelenség 4 órában
rendesen kitakarítani. Van-e erre a költségvetésben lehetőség, hogy ezt tudjuk támogatni?
Vargáné Szabó Gabriella
Úgy gondolom, a 6 óra elegendő lenne.
Dr. Répás József
Be fogjuk építeni a 2016. évi költségvetésbe.
Varga Ilona
A Munkácsy téren lévő kandelábereket a közvilágításról lekötötték. Ez mit jelent?
Vargáné Szabó Gabriella
Kértünk be árajánlatot, hogy hogyan tudnánk ezt helyreállítani. Állítólag valamilyen zárlat
lehet, és a közvilágítást is tönkre tette.
Dr. Répás József
Többször jeleztük ezt a problémát az ELMŰ Zrt-nek, akik nem foglalkoztak vele, ezért
döntöttünk úgy, hogy Puskás Tamással megcsináltatjuk.
Mózes Zsolt
Az ügyeleten lévő kazánnal kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy milyen probléma van
azzal? Állandóan leáll a fűtés.
Vargáné Szabó Gabriella
Szétválasztották, pont azért, hogy ne legyen probléma a fűtéssel, mégis sokszor elfolyik a víz.
A hiba okát még nem találták meg, hogy miért csökken le ennyire a nyomás.
Dr. Répás József
Korábban egy központi kazánról ment az orvosi rendelő fűtése, és egy csövön vittük át a hőt
az ügyeletre. Ezt leválasztottuk, teljesen önálló rendszerre került át. Önálló rendszere van
teljesen a labornak, a fizikónak és az ügyeleti szolgálatnak.
Vella Zoltán
A 2016. évi költségvetés tervezésének megkezdésénél egy intézményi bejárást szeretnénk
tartani a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsággal, illetve TICS vezetőjével, megszólítva az
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intézményvezetőket, hogy milyen műszaki gondok, problémák vannak. Ezek összeírásával,
beárazásával egy költségvetési alapot tudnánk képezni.
Dr. Répás József
A Bizottság megnézheti, semmi akadálya. Bekértük már ezeket az adatokat.
Vella Zoltán
Van-e lehetőség arra, hogy a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság kapjon egy karbantartási
munkatervet intézményekre lebontva? Melyik hónapban milyen feladatok vannak, akár az
őszi, tavaszi karbantartások, villámvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálatok, stb.
Dr. Répás József
Rendben, a TICS vezető asszony el fogja készíteni. Másnak kérdése, észrevétel van-e? Ha
nincs, aki elfogadja a TICS vezetői beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Vargáné Szabó
Gabriella, a Település- és Intézményfenntartó Csoport vezetőjének beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
345/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Vargáné Szabó
Gabriella, a Település- és Intézményfenntartó Csoport vezetőjének beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
-

jegyzői beszámoló

Dr. Répás József
Következő a jegyzői beszámoló. Megkérdezem Soós Zsoltnét, ki kívánja-e egészíteni a
beszámolót?
Soós Zsoltné
Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni a beszámolót.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e?
Varga Ilona
A Synlab Kft. képviselőjével való beszélgetésről szeretném, ha egy kis tájékoztatót kapnánk.
Soós Zsoltné
Régóta húzódik ez a dolog. Az első közreműködői szervezés tervezetet áprilisban küldtük át a
Synlab Kft-nek. Két irányban kapnánk a működési engedélyt. Ha a Synlab Kft-nek, feladatátadási szerződéssel átadjuk a feladatot, akkor a J1-es finanszírozást ők kapják, itt vérvételi
helyként működik a labor. Ha közreműködői szerződést kötünk a Synlab Kft-vel, akkor az
Önkormányzat kapja a J1-es működési engedélyt, és ennek megfelelően az OEP
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finanszírozást is. Elküldtük ezt a szerződéstervezetet. A Synlab Kft. képviselői azt mondták,
hogy a közreműködői szerződést választanák inkább. A feltételeket ők biztosítják, de a
működési engedélyt mi kapjuk, azáltal, hogy az ő feltételeik megfelelnek a J1-esnek. Úgy
tudjuk benyújtani az ÁNTSZ-hez a működési engedély iránti kérelmet, ha megvan ez a
közreműködői szerződés, utána a működési engedélyt az OEP-hez, és akkor kapjuk a
finanszírozást. A megbeszélés november 17-én volt, akkor azt ígérték 1-2 héten belül
jelentkezni fognak, hogy megtárgyalják felsőbb szinten a vezetőséggel ezt a szerződéstervezetet. Úgy néz ki ez lesz az irány, a Synlab Kft. közreműködőként fog részt venni ebben,
és J1-es működési engedélyünk lesz, a megfelelő finanszírozással.
Varga Ilona
Egy fő dolgozik a laborban. Megfelelően el tudja végezni ezt a munkát egyedül?
Soós Zsoltné
Nem igazán. Reggel 9 óra után el kell indulnia a Synlab Kft-hez, mert oda bizonyos időn
belül be kell érkezni a mintákkal. Ha nagyon sok a beteg, meg kell húzni egy vizsgálati
számra vonatkozó határt. Húsz fő maximum, amelyet el tud látni, az utóbbi időben azonban
megnőtt a betegek száma. Vagy sorszámos rendszer lenne, vagy kellene még egy asszisztens a
laborba. Egyedül nehéz ellátni ezt a feladatot.
Dr. Répás József
Az, hogy helyben van, gyorsan megvan az eredmény, nagy előny, orvosaink is előszeretettel
élnek ezzel. Az is szóba került, hogy bizonyos típusú vizsgálatok esetében, amelyek
speciálisak, nem itt vennék le a vért, hanem szaklaborban. Nehéz bekorlátozni, hogy az
orvosok milyen céllal kérik a vérvizsgálatot. Valóban, hogy itt van, helyben van, ki is
használják a betegek, az orvosok. Azon kell elgondolkodni, hogy szükséges lenne még egy
kollégát felvenni. Kiskunlacháza egészségügyi ellátórendszerének egyik nagyon szilárd és
biztos pontja ez a labor. Ezzel nem szabad visszalépni és visszavenni, mert szinte jobban
működik, mint akármelyik. Megnézzük majd a költségvetés tárgyalásakor, hogy mekkora
összeget jelentene, hogyan férne bele még egy kolléga. Az, hogy milyen speciális
vizsgálatokat lehetne folytatni, ebbe nem igazán mennék bele, nem vagyok szakember.
Vella Zoltán
Bízzuk ezt az orvosokra, jobb félni, mint megijedni. Úgy gondolom én is, ezt meg kell tartani,
a környékhez képest elég jól működik ez a labor. Amennyiben megérkezik az OEP-től a
támogatást, elég nagy lélegzetvétel lesz. Ebből tudnánk finanszírozni, anyagi erőből a másik
kolléga alkalmazását.
17:32 Erdélyiné Horváth Terézia megérkezett.
Dr. Galambos Eszter
A betöltetlen gyermekorvosi praxissal kapcsolatban kérdezném, mi a helyzet? Volt érdeklődő
a hirdetésre? Ha nem volt érdeklődő, akkor mikorra tudjuk összeállítani a közalkalmazotti
státuszban történő foglalkoztatást tartalmazó kiírást? Előrelépés kellene, mert szemmel
látható, hogy ebben a dologban még nincs megoldás.
Soós Zsoltné
A következő ülésre előkészítjük.
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Dr. Répás József
Másnak kérdése, észrevétele van-e? Ha nincs, aki a jegyzői beszámolót elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné
jegyző beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
346/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné
jegyző beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
3. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 3. napirendi pontra: ivóvíz beruházással kapcsolatos vállalkozói követelés
ügyében döntéshozatal. Még egyszer köszöntöm az Eurout Kft. megjelent képviselőit. A
közreműködő szervezet felé egy változás bejelentéssel éltünk. Az ivóvíz projektünk
véghatáridejét jelen pillanatban november 30-át kezdeményeztük december 31-re módosítani.
A jogszabályok szerint lehetőség van a módosításra. Ez a hétfői nap folyamán beérkezett a
közreműködő szervezethez. Bízom benne, hogy pozitív választ fogunk kapni.
Magyarországon nagyon sok projekt befejezési határideje csúszásban van. A Kormány
döntése érdekében lehetőség van a korábbi november 30-i határidőt december 31-re kitolni, és
a pénzügyi elszámolást 2016. január 15-ig megejteni. Erre már több projekt esetében konkrét
döntés született. Ennek érdekében fogalmazódott meg ez az előterjesztés. Műszaki, szakmai
tartalma a Kiskunlacházán zajló, vége fele járó ivóvízminőség-javító projektünk eredményes
befejezése érdekében való döntéshozatalt tartalmazza. Kérdés, észrevétel van-e?
Vella Zoltán
Látom, hogy a 7. számú vállalkozói követelésben szépen fel van sorolva a három határidő
módosítás, és ahhoz kapcsolódik három póthatáridő is. Az összes módosítási, vállalkozói
követelésnél előre nem láthatóság volt az indok. Szeretném megkérni Széles László urat, hogy
foglalja össze, mi okozta ezeket az előre nem látható indokokat, és mi erre a reakció
műszakilag?
Széles László
Köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehetünk ezen az ülésen kollégámmal. Szeretném
elmondani, hogy a projekt mérnök, műszaki feladatait látjuk el a közbeszerzéstől illetve a
vállalkozói szerződéstől kezdődően. Kezdettől fogva azon vagyunk, hogy a projekt sikeresen
befejeződjön, hogy szabályosan, szerződés szerint, és egyéb előírásoknak megfelelően
történjen. Ma már ez az ivóvízprojekt ott tart, hogy a víztisztítási technológia, amely ennek a
projektnek a keretében megvalósult, működik, azon keresztül történik a település vízellátása.
A projektből a kivitelezői teljesítés szinte már kész van, de vannak bizonyos feladatok,
amelyet a kivitelezőnek el kell végeznie, ehhez kapcsolódik a legutolsó határidő módosítás is.
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Annak érdekében, hogy amikor a kivitelező befejezi és átadja az üzemeltetőnek a teljes
létesítményt üzemeltetésre, biztosan ne legyenek fennakadások, ezért kérte, hogy ezt az
időszakot – amikor tesztüzem folyik – hosszabbítsuk meg. Ez lesz az utolsó határidő
módosítás. Előtte volt valóban három határidő módosítás, mind a háromnak megvolt az
indoka. Kezdődött ez a projekt a tervezéssel. Az első határidő módosítás a vállalkozó által
elkészített tervekhez kapcsolódik. Az engedélyt be kellett nyújtani, de annak idején a vízügyi
hatóságoknál folyamatos átszervezés volt. az ez által keletkezett késedelmek okozták a
határidő módosítást. A második határidő módosítás oka, hogy a vállalkozói ütemezés szerint
több kútfelújítás is sorra került, de az egyik kút felújítása során volt egy időszak, amikor a
víznél enyhén sárga elszíneződés jelentkezett. Ez nem okozott egészségügyi problémát, de
kellemetlen volt mindenkinek, és ez miatt kellett egy olyan lépést tenni, hogy a vállalkozó
ütemtervét módosítani kellett. A harmadik határidő módosítás oka az volt, hogy a vállalkozó
által benyújtott számla kifizetése késedelemre került, ez volt az indok, és ez a szerződéses
feltételrendszer lehetővé teszi, hogy erre határidő haladékot kérjen.
Vella Zoltán
Elmondhatjuk, hogy minden egyes határidő, póthatáridő módosítást a közreműködő szervezet
jóváhagyott.
17:45 Foki Vilmos megérkezett.
Vella Zoltán
Mind műszakilag, mind közbeszerzés jogilag, mind polgárjogilag, az összes határidő
módosítás védhető, szabályos, és az Európai Unió utóellenőrzése keretében nem kerülünk
olyan helyzetbe, hogy vissza kelljen fizetni ezt a pénzt? Ennyi előre nem láthatóság okán ez a
december 10-ei póthatáridő a mai ismetereink tartható-e, ami még nem teljesült, várhatóan
december 10-ig befejeződik?
Dr. Répás József
November 20-án volt egy ellenőrzés az NFM részéről, amely azzal zárult, hogy a projekt
előrehaladásának üteme a tervezettnek megfelelően történik.
Széles László
A vállalkozónak a szerződésben rögzített kötelezettsége és elemi érdeke, hogy mindent
befejezzen és elvégezze a munkát. Nem gondolom, hogy a mai helyzetből kiindulva, ezt ne
tudnánk teljesíteni.
Dr. Répás József
Másnak kérdése, észrevétele van-e? Ha nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
347/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a
Kiskunlacháza ivóvízminőség-javító projekt megvalósításához szükséges tervek elkészítése és
építési munkák elvégzése a FIDIC „sárga” könyv alapján c. szerződéses megállapodásban
rögzített megvalósítási időtartam 2015. december 10-ig történő meghosszabbításához,
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egyúttal felhatalmazza a polgármestert a „Megvalósítás időtartama felülvizsgálata és pontos
meghatározása vonatkozásában” készült jegyzőkönyv aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Köszönöm szépen mérnök uraknak, hogy eljöttek. Tóth Imre alpolgármester urat megkérem,
kísérje ki a vendégeket.
17:55 Széles László és Jáger Gyula távoztak.
Tóth Imre kikísérte a vendégeket.
4. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 4. napirendi pontra: 2016. évre vonatkozó fizetési kötelezettségeket tartalmazó
rendeletek, szabályzatok felülvizsgálata.
17:56 Németh Mihály kiment a teremből.
Dr. Répás József
Javaslom, hogy a díjtételeken ne változtassunk, se emelés, se csökkentés tekintetében. Azt
látom, nagyon jól beállt ez a rendszer, amelyet felállítottunk. A fizetési morál is jól áll, a
beszedett adónemek tekintetében az állampolgárok részéről a szabályok ismerete illetve
alkalmazása is egyre inkább jellemző. A szeptember 30-ai időszak vonatkozásában elég jól
teljesültek az adóbevételek, a vártnál jobban. Ez azért örvendetes, mert egy sokkal stabilabb
és biztonságosabb pénzügyi tervezést tesz lehetővé a 2016. esztendőre vonatkoztatva. Így a
korábban megfogalmazott elképzelések megvalósulásának a realitása is tud nőni.
-

helyi adók

Dr. Répás József
A helyi adókról szóló rendelet vonatkozásában van-e kérdés, észrevétel?
18:00 Németh Mihály és Tóth Imre visszajöttek a terembe.
Dr. Répás József
Ha nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
348/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a többször
módosított 19/2013. (XI.28.) helyi adókról szóló rendeletét nem módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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-

mezőőri díjak

Dr. Répás József
Következő a mezőőri járulék mértéke. A fizetési morál nagyon jól beállt a gazdák esetében is.
Elmondhatjuk, hogy majdnem önfenntartó a mezőőri szolgálat a befizetések révén. Komoly
eredmény, hogy egy jól működő és hatékony mezőőri szolgálatunk van. Kérdés, észrevétel
van-e? Ha nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
349/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mezőőri járulék mértékét
2016. évre vonatkozóan nem módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
-

közterület-használati díjak

Dr. Répás József
Következő a közterület-használati díjakkal kapcsolatos előterjesztés. Kérdés, észrevétel vane? Ha nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
350/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. évre
nem módosítja a 16/2010. (XI.05..) rendeletében elfogadott közterület használati díj
mértékeket.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
-

piaci díjtételek

Dr. Répás József
Következnek a piaci díjtételek. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a határozati
javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
351/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016.
évben nem módosítja a Piac üzemeltetési szabályzatban meghatározott piaci díjtételeket.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
5. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk az 5. napirendi pontra: településüzemeltetési feladatokra kiírandó közbeszerzési
eljárás megindítása. Két határozati javaslat van előttünk, amelyről döntenünk kell. Mindkét
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esetben név szerinti szavazás szükséges. A kiírás tartalmát műszaki, pénzügyi, jogi
szempontból a beérkezett javaslatok figyelembevételével állítottuk össze.
-

bírálóbizottság megválasztása

Dr. Répás József
Első a bírálóbizottság megválasztása. Kérdés, észrevétel van-e?
Mózes Zsolt
A 2. határozati javaslatban három cég szerepel. Szeretnék még egy céget javasolni, hogy az
ajánlattételi felhívást részükre is küldjük meg: Gép-Liget Kft. Dunaharaszti, Somogyvári
Gyula utca 27.
Dr. Répás József
Másnak kérdése, észrevétele van-e a bírálóbizottság vonatkozásában? Ha nincs, 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 6. számú melléklete.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
352/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a településüzemeltetési
feladatok ellátójának kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás Bírálóbizottságának
szavazati joggal rendelkező tagjaivá Vargáné Szabó Gabriella és Gábor Szilvia
csoportvezetőket, Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezetőt, dr. Czukor János hivatalos
közbeszerzési tanácsadót és dr. Sződi Károlyt osztályvezetőt választja, egyúttal tanácskozási
jogú tagokként Németh Mihály és Tóth Imre alpolgármestereket delegálja a bíráló
bizottságba.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
-

indító anyag elfogadása

Dr. Répás József
Következő az indító anyag elfogadása. Érkezett egy javaslat a dunaharaszti Gép-Liget Kft.
meghívására. Kérdés, észrevétel van-e?
Vella Zoltán
Az lenne a kérésem, hogy az ajánlott árakon további megrendelés szülessen a kivitelezővel
vagy a szolgáltatóval kapcsolatban. Látom az ajánlati felhívásban, hogy minden egyes
teljesítésről, részletes teljesítésigazolási dokumentációt kell készíteni a feladatok
végrehajtásáról. Ezt a teljesítési dokumentációt megismerheti a bizottság illetve a képviselőtestület minden egyes ellátott feladatot követően? Fényképes dokumentációt tartalmaz? Lehete fényképeket is kérni?
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Dr. Répás József
Nincs semmi akadálya. Az illetékes bizottság meg fogja kapni negyedéves összesítésben,
szöveges, fényképes, dokumentációval.
Vella Zoltán
Nem feltétlenül kell beletenni az ajánlattételi felhívásba, de ha van rá lehetőség, miért ne,
hogy az ajánlattevő igénybe tudja venni a meteorológiai szolgálatnak az előrejelzését. Így rá
lehet készülni egy-két nappal előre a nagyobb mennyiségű esőre, hóra.
Dr. Sződi Károly
Bele lehet tenni az ajánlati felhívásba, hogy köteles igénybe venni illetve monitorozni,
fizessen erre elő.
Dr. Répás József
Másnak, kérdése, észrevétele van-e? Ha nincs, 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 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
353/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a településüzemeltetési
feladatok ellátásra vonatkozó eljárást az eljárási rendben foglaltak és a Kbt. 115. § szerint
megindítja és a felhívást megküldi a következő szervezeteknek:
- DÉSZOLG Dunamenti Építő és Szolgáltató Kft. 2457 Adony, Dózsa Gy. u. 64.
- Kunépszolg Kft. 2340 Kiskunlacháza, Völgyi dűlő 165.
- Ráckevei Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 14.
- DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft. 2330 Dunaharaszti, Fő u. 152.
- Taksony Településüzemeltető és Fejlesztő Közhasznú Társaság 2335 Taksony,
Wesselényi Miklós u. 21/A.
- Gép-Liget Kft. 2330 Dunaharaszti, Somogyvári Gyula u. 27.
Az eljárási rend a határozat mellékletét képezi.
Határidő: 2015. december 3.
Felelős: dr. Répás József polgármester
18:14 Dr. Sződi Károly kiment a teremből.
6. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 6. napirendi pontra: rendezési terv módosítása során hozott határozatok
felülvizsgálata. Korábban a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság már tárgyalta, új határozati
javaslatok kerültek a bizottság illetve a képviselő-testület elé. A Pestterv Kft. részéről érkezett
szakértői vélemény után maga a Kft. javasolta ismételten felülvizsgálni, településszerkezeti
praktikussági szempontok alapján.
18:15 Varga Ilona kiment a teremből.
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Dr. Répás József
Az első javaslat a 4. sz. kérelem: Őrsi Kálmán, Németh Róbert, Králl Béla ingatlanjaik
vonatkozásában. A képviselő-testület fenntartja a 305/2011.(IX.05.) számú határozatában
foglaltakat. Farmgazdálkodási átsorolás legyen a korábban javasolt Mk-2-es helyett. Kérdés,
észrevétel van-e?
18:16 Dr. Sződi Károly visszajött a terembe.
Vella Zoltán
Bízom abban, hogy mind a támogató, mind pedig az elutasító döntésünk mögött, olyan
alátámasztás van, amely után nem került Kiskunlacháza ismét nehéz helyzetbe. Látom, hogy a
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság kérésének megfelelően Polgármester úr megfogalmazta a
konkrét döntési javaslatait. Remélhetőleg jó döntést tudunk hozni. Finanszírozzák az
érdekeltek a felmerülő költségeket?
Soós Zsoltné
Igen, a határozati javaslatban benne van: „a felmerülő költségeket a kérelmezőnek kell
vállalniuk.”
18:17 Varga Ilona visszajött.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki támogatja a határozati javaslatot, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
354/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fenntartja
305/2011.(IX.05.) számú határozatában foglaltakat és továbbra is támogatja Németh Róbert és
Őrsi Kálmán 0451/9, 0458/26 helyrajzi számokra vonatkozó kérelmét a következő
kiegészítéssel: a jelenleg Mk-2 kertes mezőgazdasági övezet besorolású területek övezet
besorolását az ingatlanok sajátosságai miatt a környező övezetekhez jobban igazodó
farmgazdálkodással kapcsolatos övezetre módosítja. A felmerülő költségeket a kérelmezőknek
kell vállalniuk, és a részleteket illetően településrendezési szerződést kell kötniük az
Önkormányzattal.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a 8. sz. kérelem: a Zöldfa utca és a Móricz Zsigmond utca közötti utcanyitás,
amelyet nem támogat az Önkormányzat. Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
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355/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem
támogatja fehér Zoltán és társainak a Zöldfa utca és a Móricz Zs. u közötti utcanyitásra és ott
telkek kialakítására vonatkozó kérelmét, mert az utcanyitás jelentős közműfejlesztési terheket
jelentene, valamint a telektömb felosztása viszonylag kis (550-700 m2 területű) telkeket
eredményezne.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
18:30 Mózes Zsolt kiment a teremből.
Dr. Répás József
Következő a 14; 15 sz. kérelem: Művelődési ház mögötti településközpont kialakítása, melyet
az Önkormányzat támogatja.
18:31 Mózes Zsolt visszajött a terembe.
Vella Zoltán
Ez a településszerkezeti terv módosítása, ennek van még egy lépése, a szabályozási terv.
Rengeteg szakhatósági közreműködő van. Elképzelhető, hogy most itt támogatjuk, és mégsem
engedik a szakhatóságok?
Soós Zsoltné
El szeretném mondani, hogy ezek a határozatok gyakorlatilag még szándéknyilatkozatok.
Jogkövetkezménye majd annak a döntésnek lesz, amikor ezt rendeleti formában elfogadja a
képviselő-testület a rendezési tervet. Az már egy jogszabály, annak lehet jogkövetkezménye.
Dr. Répás József
Másnak kérdése, észrevétele van-e? Ha nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
356/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
támogatja a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Munkácsy iskola mögötti
településközpont kialakítását a Toldi utca és a Báthory utca közötti területen azzal, hogy a
tervezett kialakítás illeszkedjen a jelenlegi településközponthoz, és biztosítsa annak
növekedését, fejlődését. Az övezeti átsorolást a Településrendezési Terv és HÉSZ
módosításának tervezési programpontjába felveszi.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a 16 sz. kérelem: Sziráki Mihály mezőgazdasági övezetből ipari övezetté történő
átsorolását támogatja az Önkormányzat. Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
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A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 fő ellenszavazat mellett elfogadásra
került.
357/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja
Sziráki Mihálynak a 0612/2 helyrajzi számú ingatlan mezőgazdasági övezetből ipari övezetté
történő átsorolását A területet Kiskunlacháza Településrendezési Terv és HÉSZ módosításának
tervezési programpontjai közé felveszi. A felmerülő költségeket a kérelmezőnek kell vállalnia,
és a részleteket illetően településrendezési szerződést kell kötnie az Önkormányzattal.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a 17 sz. kérelem: Újvári Béla és társai. Ez az Alsó-Dunasor mögötti utca és
teleksor vonatkozásában. A képviselő-testület visszavonja a 306/2011.(IX.05.) számú
határozatát és nem támogatja a kérelmet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás, 1 fő ellenszavazat mellett elfogadásra került.
358/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
306/2011. (IX.05.) számú határozatát visszavonja és nem támogatja Újvári Béla és társainak a
0168/32-70 hrsz-ú ingatlanok mezőgazdasági területből üdülőterületi övezetbe történő
besorolására vonatkozó kérelmét. A Gyümölcsös utca mögött már szabályozott, újonnan
kialakított üdülőterület sem került megvalósításra, így nincs realitása az Alsó-Dunasor
mögötti újabb utca és teleksor(ok) létrehozásának.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a 19; 36 sz. kérelem: Őrsi Kálmán kérelme a Völgyi-dűlő vonatkozásában. A
képviselő-testület visszavonja a 221/2011.(VI.22.) számú határozatát és nem támogatja a
kérelmet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, 3 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
359/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a 221/2011.
(VI. 22.) sz. határozatát visszavonja, és nem támogatja Őrsi Kálmánnak a 0296/7 hrsz-ú
ingatlan erdő területből különleges területbe történő átsorolására vonatkozó kérelmét, a
következő okok miatt: közvetlenül a lakóövezet mellett tó kialakítása nem lenne kedvező,
valamint település közigazgatási területén jelentős tófelület alakult már ki bányászati
tevékenységek miatt.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

Dr. Répás József
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Következő a 20; 54 sz. kérelem: Őrsi Kálmán kérelme. Ez egy ipari területté történő átsorolást
jelent, mezőgazdasági területből. Ezt azzal az indokkal vonjuk vissza, hogy rengeteg üres
ipari területünk van. Valamilyen szinten az Önkormányzat területeinek potenciális
hasznosítási lehetőségét is gátolja. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
360/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
432/2011. (XI. 24.) számú határozatát visszavonja, és nem támogatja Őrsi Kálmánnak a
0631/20 hrsz-ú ingatlan mezőgazdasági területből ipari területbe történő átsorolására
vonatkozó kérelmét, a következő okok miatt: a terület infrastruktúrájának biztosítása jelentős
költségekkel járna, településrendezési szempontok miatt az iparterületek kialakítása pedig
egységes tömbben lenne kedvezőbb.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
18:40 Foki Vilmos kiment a teremből.
Dr. Répás József
Következő a 21 sz. kérelem: Őrsi Kálmán mezőgazdasági területből lakóterületbe történő
átsorolási kérelme. A képviselő-testület a 223/2011.(VI.22.) számú határozatát visszavonja, és
nem támogatja. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, 2 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
361/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
223/2011. (VI. 22.) számú határozatát visszavonja, és nem támogatja Őrsi Kálmánnak a
0682/107 hrsz-ú ingatlan mezőgazdasági területből lakó területbe történő átsorolására
vonatkozó kérelmét, a következő okok miatt: a Bankházi lakóterület növelése nem lenne
kedvező.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a 33. sz. kérelem: Lakos Andrea kérelmező. Hasonló okokból nem támogatja az
Önkormányzat a kérelmet. Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
362/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem
támogatja Lakos Andreának a 0643/6 hrsz-ú hrsz-ú ingatlan mezőgazdasági övezetből ipari
övezetbe történő sorolására vonatkozó kérelmét, mert telek kis mérete miatt további telkeket
kellene átsorolni (a Kinizsi utca kanyarulatig), és a tervezett iparterület közvetlenül határos
lenne a lakóövezettel.
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Határidő: azonnal.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő az 56 sz. kérelem: Bécsi László mezőgazdasági területből ipari területbe kéri az
átsorolást. A képviselő-testület a 377/2011.(XI.07.) számú határozatát visszavonja, és nem
támogatja. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás, 1 fő ellenszavazat mellett elfogadásra került.
363/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
377/2011. (XI. 07.) számú határozatát visszavonja és nem támogatja Bécsi Lászlónak a 08/35
hrsz-ú ingatlan mezőgazdasági övezetből ipari övezetbe történő átsorolására vonatkozó
kérelmét, a következő okok miatt: a terület infrastruktúrájának biztosítása jelentős költséggel
járna, településrendezési szempontok miatt az iparterületek kialakítása egységes tömbben
lenne kedvezőbb.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
18:44 Foki Vilmos visszajött a terembe.
Dr. Répás József
Következő az 57 sz. kérelem: Detrich László, Detrich Levente mezőgazdasági övezetből ipari
övezetbe kérik az átsorolást. A képviselő-testület a 378/2011.(XI.07.) számú határozatát
visszavonja, és nem támogatja. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás, 1 fő ellenszavazat mellett elfogadásra került.
364/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
378/2011. (XI. 07.) sz. határozatát visszavonja és nem támogatja Detrich Lászlónak és Detrich
Leventének a 08/36 hrsz-ú ingatlan mezőgazdasági övezetből ipari övezetbe történő
átsorolására vonatkozó kérelmét, a következő okok miatt: a terület infrastruktúrájának
biztosítása jelentős költséggel járna, településrendezési szempontok miatt az iparterületek
kialakítása egységes tömbben lenne kedvezőbb.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
18:45 Dr. Sződi Károly visszajött a terembe.
Dr. Répás József
Következő a volt szovjet laktanya területe: Gksz besorolás helyett Gip átsorolása
vonatkozásában. Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
365/2015. (XII.01.) határozat
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Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a volt szovjet
laktanya önkormányzati tulajdonban lévő részén ipari-gazdasági övezet kialakítását
kezdeményezi. A Képviselő-testület felkéri a Tervezőt, hogy minél nagyobb iparterület
kerüljön kialakításra, valamint a szabályozási terv vegye figyelembe a már meglévő utakat és
telekadottságokat is.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a településközpont kialakítása az 51. sz. út központi részén, a Rákóczi út és a
Határ út között lévő településközpontot foglalja magába. Aki a határozati javaslatot támogatja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 5 fő igen szavazattal, 3 fő tartózkodás, 1 fő ellenszavazat mellett elfogadásra került.
366/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dózsa
György út mindkét oldalán, a Rákóczi út és a Határ út között lévő lakóterületeket
településközpont övezetbe sorolja át, a városias fejlődés előmozdítása érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a településközpont kialakítása a Kossuth L. utca központi részén, a Református
templom és a Bercsényi utca között lévő településközpontot foglalja magába. Aki a határozati
javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás, 1 fő ellenszavazat mellett elfogadásra került.
367/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal épülete körüli településközpont építési övezetet
kiterjeszti a Kossuth L. út mindkét oldalán, a Református templom és Bercsényi utca közötti
részre, az itt lévő lakóövezetet településközpont övezetbe sorolja át, a területen található
jelentős számú kereskedelmi és egyéb nem lakó funkciójú épület miatt.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a Lasselsberger Kft. bányakérelme: az első határozati javaslat arról szól, hogy
támogatjuk a bánya bővítését, amennyiben a bányavállalkozók megszerzik a földtulajdonosok
erre vonatkozó többségi beleegyezését. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 4 fő igen szavazattal, 2 fő tartózkodás, 3 fő ellenszavazat mellett nem került
elfogadásra.
368/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem
támogatja a Lasselsberger Hungária Kft kérelmét a Kiskunlacháza Kiskunlacháza XII. és
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XVIII. homok- és kavicsbánya bővítésére vonatkozóan akkor sem, ha a földtulajdonosok
többségi beleegyezését megszerzi.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a 2. számú határozati javaslat, amely arról szól, hogy támogatjuk a Lasselsberger
Hungária Kft. kérelmét a bővítésre vonatkozóan, mert a XII. bánya bővítése már részben
megvalósult, a XVIII. bánya telkei nagy részben bányatelkek. A rendezési tervnek az erre a
területre vonatkozó költségét a kérelmezőnek kell viselni.
Vella Zoltán
Tulajdonosi hozzájáruláshoz kötünk valamit, amelyet a jogszabály előír. Mi van akkor, ha
megveszi, akkor mit ér ez a határozat?
Dr. Répás József
Számon kértek a képviselő-testülettől az érintett ingatlantulajdonosok, hogy a miért nem védi
meg az ő érdekeiket. Több egyeztetést lefolytattunk.
Vella Zoltán
Mi az érdekük?
Dr. Répás József
Nem akarnak bányát azon a területen.
Dr. Galambos Eszter
Egy részük nem akar.
Dr. Répás József
Nem értették meg, hogy hiába van valakinek bányászati joga, jogosultsága a területen, addig
nem bányászhat, ameddig földhaszonbérleti szerződést nem köt a földtulajdonosokkal.
Vella Zoltán
Tudni kellene azt, hogy miről döntünk. Mivel rendelkezik a Lasselsberger Kft? Rendelkezik-e
koncessziós jogosultsággal vagy nem rendelkezik. A bányaterület be van jegyezve a területre,
vagy nincs bejegyezve.
Soós Zsoltné
Igen, a tulajdoni lap szerint ezek bányatelkek.
Dr. Répás József
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 3 fő igen szavazattal, 4 fő tartózkodás, 2 fő ellenszavazat mellett nem került
elfogadásra.
369/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem
támogatja a Lasselsberger Hungária Kft kérelmét a Kiskunlacháza Kiskunlacháza XII. és
XVIII. homok- és kavicsbánya bővítésére vonatkozóan.
Határidő: azonnal
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Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a Cemex Hungária Építőanyagok Kft. kérelme: itt is már működő bányák vannak.
Az 1. számú határozati javaslat arról szól, hogy támogatjuk a Cemex Kft. kérelmét, mert már
működő bányák vannak. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 3 fő igen szavazattal, 5 fő tartózkodás, 1 fő ellenszavazat mellett nem került
elfogadásra.
370/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem
támogatja a Cemex Hungária Építőanyagok Kft. kérelmét, mivel további bányanyitásokhoz
nem kíván hozzájárulni.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Galambos Eszter
Kerülhetünk-e olyan helyzetbe a bányákkal kapcsolatban, mint a Cser-telkek oda-vissza
minősítgetésénél? Kérem a dunavarsányi helyzetet körbejárni, amely a Lasselsberger Kft. és
Dunavarsány közötti perrel kapcsolatos.
Dr. Répás József
Következő a Duna-parti üdülőterület övezeti besorolásának részleges módosítása. Az 1.
számú határozati javaslat arról szól, hogy az üdülőövezet teljes területét lakóövezetbe
sorolnánk át. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
371/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Duna parti
üdülőövezet teljes területét lakóterület övezetbe sorolja át.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a Völgyi különleges területek bővítése: a 0318/25, 0319/3 és a 0318/19 hrsz-ú
ingatlanokat érinti, sport és turisztikai célú hasznosítást tenne lehetővé. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
372/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Völgyön
lévő 0318/25, 0319/3 és 0318/19 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában különleges besorolású
területet alakít ki, sport és turisztikai célú hasznosítással.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Szünet.
19:10 Dr. Sződi Károly távozott.
7. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 7. napirendi pontra: 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
Vella Zoltán
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tagjai korábban megfogalmaztak egy kérést a képviselőtestület felé, amely egy új belső ellenőr kiválasztására vonatkozott. Számukra nem volt
meggyőző a korábban összeállított jelentés. Módosítása is volt ennek a jelentésnek. Abban
maradtunk, hogy egy-két hónapon belül elkészít a hivatal egy kiírást, hogy referenciával,
stabilabb szakértelemmel rendelkező belső ellenőr beszerzése mennyibe kerülne. Ez nem
történt meg, azóta nem is volt módunk erről a témáról konzultálni. Ezt a belső ellenőrzési
tervet nem tudom támogatni, tartózkodni fogok.
Soós Zsoltné
Szakmai oka van, hogy nem tudod támogatni ezt a belső ellenőrzési tervet, van valami
szakmai indoka? A Hivatal kérése alapján állította össze a belső ellenőr, hogy melyek
legyenek azok az ellenőrzési pontok, melyeket szeretnénk 2016. évben.
Vella Zoltán
Egy belső ellenőrtől bizony elvárható az a szakmai gondosság, hogy a Hivatal által
megfogalmazottakon túlmenően odateszi a szakmai észrevételeit, kiegészíti a szakmai
észrevételeivel. A belső ellenőr pontosan azért van, hogy a munkánkat ellenőrizze. Nem látom
benne azokat a garanciákat, amelyek mindannyiunk védelmét szolgálja, mind a polgármestert,
mind a Hivatalt és mind a képviselő-testületet.
19:15 Erdélyiné Horváth Terézia visszajött a terembe.
Dr. Répás József
Kérem képviselő úrtól, ha van konkrét javaslata, hogy szakmai szempontból mégis mi az,
amely fontos lenne egy ilyen belső ellenőrzési munkában, írja le.
Vella Zoltán
Pontosan tudja ezt a belső ellenőr.
Dr. Répás József
Másnak kérdése, észrevétele van-e? Ha nincs, aki a belső ellenőrzési tervet elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, 3 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
373/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. évi
belső ellenőrzési tervet elfogadja, mely jelen határozat mellékletét képezi.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Répás József polgármester
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8. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 8. napirendi pontra: belső ellenőrzési stratégiai terv elfogadása. Kérdés, észrevétel
van-e? Ha nincs, aki a belső ellenőrzési stratégiai tervet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, 2 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
374/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016-2019.
évekre vonatkozóan elfogadja a belső ellenőrzés stratégiai tervét. A határozat elválaszthatatlan
része a belső ellenőrzés stratégiai terv.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Répás József polgármester
9. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 9. napirendi pontra: folyószámlahitel iránti kérelem. Ez egy biztonsági tartalék az
Önkormányzat számára. Felhasználásra nem került, remélhetőleg nem is fog. Nem várt
esetekben kiadásra, finanszírozására szolgál. Éven belüli hitelről van szó, ezt minden évben,
decemberben fel kell tölteni, vissza kell fizetni, és újra meg kell igényelni. Kérdés, észrevétel
van-e? Ha nincs, aki a elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 fő ellenszavazat mellett elfogadásra
került.
375/2015. (XII.01.) határozat
1. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től
történő folyószámlahitel felvételéről dönt.
A hitel futamidejét és rendelkezésre tartott összegét az alábbiak szerint határozza meg:
- a futamidő 2016. január 4-étől 2016. december 21-éig tart,
- a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 20.000.000.-Ft összeg,
2. A Képviselő-testület – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási
jogszabályokat - hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául felajánlja az
Önkormányzat saját bevételeit, valamint felajánlja a 2013. december 3-án aláírt, 1-208-4200-0029-6 számon megkötött jelzálogszerződéssel alapított, 56834/2013.
számon bejegyzett egyetemes keretbiztosítéki jelzálogjogot, valamint a 2009. július
29-én ÖB 8400 2009 0515/1. számon megkötött jelzálogszerződéssel alapított,
47632/2008. számon bejegyzett egyetemes keretbiztosítéki jelzálogjogot.
3. Adós kötelezettséget vállal jelen összegű folyószámlahitelre kölcsönszerződés és
engedményezési szerződés megkötésére.
4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama
alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve
költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan
az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a
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hitelszerződést és az engedményezési
képviseletében.
Határidő: 2015. december 1.
Felelős: dr. Répás József polgármester

szerződést

aláírja

az

Önkormányzat

10. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete)
-

Közbeszerzési szabályzat

Dr. Répás József
Rátérünk a 10. napirendi pontra: Közbeszerzési és beszerzési szabályzat elfogadása. Első a
közbeszerzési szabályzat. A Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság által megfogalmazott módosításokkal elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek a közbeszerzési szabályzatot.
Vella Zoltán
Még mindig tartom azt az álláspontomat, hogy dr. Czukor János úr hajlamos egy kicsit
lezserebbül kezelni ezt a témát. Igenis elvárnám tőle azt, hogy a kiskunlacházi fejlesztések
azok tényleg egy szigorú transzparens, átlátható módon legyenek lebonyolítva. Úgy látom,
nem veszi ezt komolyan. Szeretnék januárban, képviselői indítványban beterjeszteni egy új,
konzervatívabb szemléletű közbeszerzési szabályzatot. A kötelező tartalmi elemeket
tartalmazza a jelen közbeszerzési szabályzat. Úgy gondolom, a felelősségi körök el vannak
hanyagolva. Nem sok közbeszerzési van a képviselő-testületnek, de egy nem túl nagy
fejlesztési kerettel rendelkező önkormányzat esetében igen is nagyon meg kell gondolni, hogy
minden forintot hogyan és miképp használunk fel, milyen szerződés szerint. Részemről a
közbeszerzési szabályzat támogatható, azzal a feltétellel, ha önálló képviselői indítvány
keretében, januárban újra tárgyaljuk ezt a témát.
Dr. Répás József
Bármelyik képviselő megteheti az önálló képviselői indítványát, ehhez nem kell engedély.
Meg kell védenem dr. Czukor János urat. Felkészült, jó szakembernek tartom. Szakmailag
mennyire van képben, mennyire van otthon, illetve az általa készített jogi dokumentumok
mennyire helytállóak, jó példa arra, hogy nem mindenki szeret egy közbeszerzési
döntőbizottság elé kerülni - nekünk sikerült egyszer -, meg is nyertük azt az eljárást. Egy
jogvita volt, ahol részben az eljárás jogi dokumentumai alapján is, azok figyelembevételével,
szabályszerűségével a hatályos Kbt. szerint kellett igazolni, saját igazunkat, az eljárás
jogszerűségét, törvényességét. Azt gondolom, dr. Czukor János úr igazolta a felkészültséget.
Elhamarkodott nyilatkozat, képviselő úr részéről - egyszeri találkozás után -, úgy gondolja,
nem felkészült, nem jól végzi a munkáját és hiányos a tudása. Meg kell ismerni dr. Czukor
János urat, dolgozni kell vele, és akkor az ember véleménye úgy gondolom, egészen más lesz.
Évek óta dolgozunk vele, ismerjük, maximálisan megbízunk az ő felkészültségében.
Természetesen képviselő úr elkészítheti saját beadványát, megnézzük, megvizsgáljuk és
véleményezni fogja majd a képviselő-testület.
Vella Zoltán
Nem a szakmai kvalitását kérdőjeleztem meg soha. A településüzemeltetési közbeszerzési
kiírásnál sem a szakmai kvalitását kérdőjeleztem meg. A hozzáállást, amelyet elvárhatna
Kiskunlacháza.
28

Dr. Répás József
Másnak kérdése, észrevétele van-e? Ha nincs, aki a közbeszerzési szabályzatot elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
376/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kiskunlacháza
Nagyközség Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát, a jelen határozat mellékletét
képező tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
-

Beszerzési szabályzat

Dr. Répás József
Következő határozati javaslat a beszerzési szabályzatra vonatkozik. A Jogi és Ügyrendi
Bizottság szintén tárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Kérdés, észrevétel
van-e?
Vella Zoltán
Három beszerzési fajtát különböztetünk meg. Van egy kis értékű beszerzés, van egy egyszerű
és van egy nagy beszerzés. Ez a beszerzési szabályzat teljesen rendben van. A kis beszerzések
esetében, nettó 100.000.-Ft értékű beszerzések tekintetében, nem szükséges több ajánlatot
bekérni. Az egyszerű beszerzések tekintetében 100.000-5.000.000.Ft nettó összeg esetében
minimum három ajánlattevő egyidejűleg történő meghívásával Polgármester úr dönt. A nettó
5.000.000.-Ft fölött a képviselő-testület dönt a beszerzésről. A 4.5 pontban: „Az ajánlattételre
általánosságban 10 munkanapot kell biztosítani, de ettől a beszerzés körülményei alapján el
lehet térni.” Itt szeretném kérni, hogy csak „felfele” lehessen eltérni, „lefele” ne. A 4.4 pont
egészüljön ki azzal, hogy abban az esetben indítható el az ajánlatételi határidő, amikor
megjelent a honlapon. Ez legyen az első nap.
Dr. Répás József
Másnak kérdése, észrevétele van-e? Ha nincs, aki ezzel a kiegészítéssel a beszerzési
szabályzatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
377/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kiskunlacháza
Nagyközség Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatát, a jelen határozat mellékletét képező
tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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11. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 11. napirendi pontra: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. Az előző
szabályzatok vonják maguk után. A Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a rendeletmódosítást, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 21/2015.(XII.02.) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013.(III.18.) önkormányzati
rendelet módosításáról
12. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 12. napirendi pontra: vagyonrendelet módosítása. A Jogi és Ügyrendi Bizottság
szintén tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a rendeletmódosítást, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 22/2015.(XII.02.) önkormányzati
rendelete a Kiskunlacháza nagyközség nemzeti vagyonáról szóló 17/2012.(VII.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
13. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete)
-

Polgármesteri Hivatal

Dr. Répás József
Rátérünk a 13. napirendi pontra: alapító okiratok módosítása. Első a Polgármesteri Hivatal
Alapító okiratának módosítása. A Jogi és Ügyrendi Bizottság mindhárom Alapító okiratának a
módosítását tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság mindhárom alapító okirat módosítását elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
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Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
378/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunlacházi
Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítását, a jelen határozat mellékletét képező
tartalommal.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
-

Központi Konyha

Dr. Répás József
Következő a Központi Konyha alapító okiratának módosítása. Aki elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
379/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Központi
Konyha Alapító okiratának módosítását, a jelen határozat mellékletét képező tartalommal.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
-

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár

Dr. Répás József
Következő a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítása. Aki
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
380/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Petőfi
Művelődési Központ és Könyvtár Alapító okiratának módosítását, a jelen határozat
mellékletét képező tartalommal.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
14. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 14. napirendi pontra: döntés Pest megye önálló NUTS2 régióvá válásáról. A Jogi
és Ügyrendi Bizottság szintén tárgyalta.
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Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
381/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló
NUTS 2es régióvá válását,
2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Pest Megye Önkormányzata
részére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
15. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 15. napirendi pontra: tájékoztatás pályázat benyújtásáról testvértelepülési
kapcsolatok ápolására. Kérdés, észrevétel van-e?
Dr. Galambos Eszter
Lehet, hogy Krasznával tovább fejlődik a kapcsolatunk, de Badacsonytördemic településsel
biztos, hogy nem, mert a „Szürkemarha fesztivál” időpontja van megjelölve a pályázatban a
helyi rendezvényre.
Dr. Répás József
Változás bejelentést teszünk. Badacsonytördemicet nem hanyagoljuk el. Jogos észrevétel.
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a pályázatot, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
382/2015. (XII.01.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a nemzeti
értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének,
megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2015 pályázatra elkészített
"KiskUnikum" című pályázati anyag benyújtását.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Egyebek
Mózes Zsolt
Németh Mihály alpolgármester úrral a mai napon voltunk egy Agrárkamarai előadáson, ahol
elhangzott, hogy a közintézmények felújításával kapcsolatban lesz egy pályázat, 90 %-os
intenzitással. Januárban lesz kiírva.
32

Dr. Répás József
Szeretnénk rá pályázni, a felmérések elkészültek. Az általános iskola és a művelődési ház
tetőszerkezete tekintetében főépítész úr készített egy szakmai felmérést. Másnak kérdése,
észrevétele van-e? Ha nincs, a megbeszélést zárt üléssel folytatjuk, a nyílt ülést bezárom.
Az ülés vége: 19:45h.
K.m.f.

Dr. Répás József
polgármester

Varga Ilona
képviselő

Soós Zsoltné
jegyző

Dr. Galambos Eszter
képviselő
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