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A Képviselő-testület 2016. február 19-i üléséről.
Időpontja: 2016. február 19. 16:00 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak:
Dr. Répás József polgármester
Tóth Imre alpolgármester
Németh Mihály alpolgármester
Dr. Galambos Eszter 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
Pánczél Károly országgyűlési képviselő
Sáriné Kátai Ildikó intézményvezető
Kollár Péterné intézményvezető-helyettes
Vendég: 13 fő
Bajczárné Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető
Dr. Répás József
Mindenkit sok szeretettel köszöntök a mai rendkívüli képviselő-testületi ülés alkalmából.
Külön szeretettel köszöntöm Pánczél Károly országgyűlési képviselő urat, aki elfogadta
meghívásomat és eljött a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésre. Köszönöm szépen. Sok
szeretettel köszöntöm a megjelent pedagógusokat, érdeklődő állampolgárokat. A mai
rendkívüli képviselő-testületi ülésnek alapvetően két fontos napirendi pontja van. Egyik: a
Vörösmarty úti iskolával kapcsolatos döntések meghozatala a jövőt illetően. Másik: most
megnyíló pályázati lehetőség a Munkácsy téren lévő művelődési központ felújítása
apropójából. Többször foglalkoztunk már ezzel a kérdéssel. A vidékfejlesztési operatív
keretében nyílik lehetőség, közösség terek, épületek külső rekonstrukciójára, melyek
közösségi funkciót látnak el, és ezeknek a külső felújítását uniós forrásból lehet finanszírozni.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 7 fő van jelen, a testületi ülés
határozatképes. Varga Ilona jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, családi okok miatt.
Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre teszek javaslatot. Tóth Imre és Németh Mihály
alpolgármester urakat javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek. Aki Tóth Imre 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 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.

1

51/2016.(II.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Tóth Imre alpolgármester személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki Németh Mihály 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 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
52/2016. (II.19.) 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
Két napirendi pontról lenne szó, kiegészíteni nem kívánom. Kérdés, észrevétel van-e?
Vella Zoltán
Egyebekben szeretnék szólni.
Dr. Répás József
Másnak kérdése, észrevétele van-e? Ha nincs, aki a nyílt ülés napirendi pontjait elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Tájékoztató a Vörösmarty úti iskolával kapcsolatos felújítási munkák
előkészítésének jelenlegi állásáról, ezen belül javaslat beszerzési eljárás
megindítására az intézmény felújítására vonatkozó megvalósulási terv és műszaki
dokumentáció összeállítása ügyében
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Meghívott:
Pánczél Károly országgyűlési képviselő
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
2. Javaslattétel „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére – Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés” (kódszám: VP-6-7.4.1.1-16) felhívás kapcsán benyújtandó
pályázatra vonatkozóan
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
53/2016. (II.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Tájékoztató a Vörösmarty úti iskolával kapcsolatos felújítási munkák
előkészítésének jelenlegi állásáról, ezen belül javaslat beszerzési eljárás
megindítására az intézmény felújítására vonatkozó megvalósulási terv és műszaki
dokumentáció összeállítása ügyében
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Meghívott:
Pánczél Károly országgyűlési képviselő
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
2. Javaslattétel „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére – Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés” (kódszám: VP-6-7.4.1.1-16) felhívás kapcsán benyújtandó
pályázatra vonatkozóan
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
1. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk az 1. napirendi pontra: tájékoztató a Vörösmarty úti iskolával kapcsolatos felújítási
munkák előkészítésének jelenlegi állásáról, ezen belül javaslat beszerzési eljárás
megindítására az intézmény felújítására vonatkozó megvalósulási terv és műszaki
dokumentáció összeállítása ügyében. A Vörösmarty úti iskola több mint 40 évvel ezelőtt
épült. Közösségi összefogásból, részben a szülők, részben akkor még Magyarországon
ideiglenesen állomásozó szovjet katonák, illetve a lacházi repülőtéren szolgálatot teljesítő
légiezred munkabrigádjának a közreműködésével. Igen vegyes összetételű, és ennek
eredményeképpen nem biztos, hogy a legjobb szerkezeti megoldással felépült épületről van
szó. Abban az időben nagyon pozitív dolog volt, hogy Kiskunlacházán, közösségi
összefogással egy oktatási intézmény felépült. Másfél évvel ezelőtt, ezen ciklus induló
időpontjában a képviselő-testület elfogadott egy 5 éves gazdasági fejlesztési programot,
amelynek egy sarkalatos pontja volt, hogy ebben a ciklusban szeretnénk elkezdeni a
közintézményeink felújítását. Szeretnénk előre lépni, hiszen minden közintézményünk korát
tekintve megérett arra, hogy kisebb-nagyobb felújítás elinduljon. Ezek közé tartoznak az
oktatási intézmények, azon belül természetesen az általános iskoláink, a Vörösmarty úti iskola
is részét képezi ennek a programnak. Sajnálatos, hogy ennek apropójából kell ma beszélnünk.
Elsődlegesen a vakolatleválásra gondolok. A tornateremben meglévő repedés nem újkeletű
dolog, régóta jelen van, erről az Önkormányzat tudott, tervbe is vettük ebben az esztendőben,
hogy a tornaterem vonatkozásában statikai megerősítést szeretnénk megvalósítani. Ezután
történt az az eset, hogy a tantermi részben, az egyik tanteremben – délután, amikor a
gyerekek, már nem voltak a tanteremben - 2 négyzetméteren a vakolat a vasbeton panelről
levált. Ennek eredményeképpen az iskola tanári gárdájával, iskolaigazgatójával, igazgató3

helyettes asszonnyal és a fenntartóval együtt arra a megállapításra jutottunk, hogy most már
az iskola egészét tekintve kell gondolkodnunk komplex, átfogó felújítási munkálatokról.
Annak érdekében, hogy bár ez a balesetveszély kialakult, de később nehogy személyi sérülés
történjen, a gyerekek és a pedagógusok biztonsága érdekében a gyerekek oktatását három
helyszínen valósítja meg az iskola: a Munkácsy úti iskola épületében, a Gárdonyi úti
iskolában illetve a művelődési központban. Az átállás zökkenőmentes volt, sikerült megfelelő
tantermi szobák kialakítását biztosítani. A gyerekek oktatása, nevelése zavartalanul folyik.
Köszönöm a pedagógusok aktív, segítő közreműködését. Lépéseket kellett eszközölnünk,
hogy hogyan kellene az iskolát megmenteni, felújítani, újra átadni a gyerekeknek olyan
módon, hogy a XXI. századi igényeknek megfelelő legyen, biztosítsa a megfelelő színvonalú
képzést. Köszönöm szépen képviselő úrnak, hogy a csütörtöki vakolatleválás után már
másnap itt volt Kiskunlacházán, és tudtunk beszélni arról, milyen lépéseket kellene tenni
annak érdekében, hogy megfelelő kormányzati források bevonásával (lehet pályázati pénz,
lehet konkrét direkt döntés is) az iskola tekintetében akár részleges, akár teljes körű, általános
érvényű felújítást meg tudjuk valósítani. Arról, hogy ez hogyan és milyen módon lehetséges,
képviselő úr is fog néhány szót a jelenlévőknek mondani. Azt gondolom, az első és
legfontosabb dolog nekünk, mint tulajdonosnak, hogy az előkészítő munkálatokat minél
hamarabb meg tudjuk indítani. A teljes körű felmérések, a komplett engedély és
tervdokumentáció összeállítása, a felújítási munkálatok ütemezése tekintetében lépjünk.
Megfelelő szakemberek bevonásával az iskola egésze tekintetében ezek a dokumentációk
elkészüljenek, összeálljanak minél hamarabb. Ez fogja ténylegesen igazolni és bizonyítani azt,
hogy milyen munkálatokat kell végezni, ténylegesen mi a költsége. Ha teljes körű felújításról
beszélünk, akkor nem csak magára az iskolára gondolunk, hanem szeretnénk az ingatlanon
belül egyéb munkálatok elvégzését is megvalósítani. Gondolok itt a csapadékvíz elvezetésére.
Nincs olyan belső vízelvezető rendszer, amely ezt megfelelő módon tudná kezelni. A komplex
felújítás természetesen ennek a feladatnak az elvégzésére is kiterjedne. Ami még nagyon
fontos: egy széleskörű összefogásra van szükség, nemcsak a képviselő-testület tekintetében,
hanem a pedagógusok tekintetében is. A megfelelő kommunikáció kifelé a szülők felé, akik
nap mint nap érdeklődnek, mi lesz, meddig kell a gyerekeket ide járatni, ide hordani. Ez is
megoldódott. Egyrészt a szülők be tudják vinni a gyermekeket, másrészt az Önkormányzat
saját kisbuszával a gyerekek szállítását biztosítja reggelente. Ennyit szerettem volna
elöljáróban elmondani, képviselő úrnak szeretném átadni a szót.
Pánczél Károly
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt képviselő-testület, igazgatóasszony,
kedves pedagógus kollégák és érdeklődök, akik itt vannak a testületi ülésen. Legyünk hálásak,
hogy senkinek nem lett baja az iskolában, mert mégis csak a gyerekek, és rajtuk kívül az ott
dolgozók a legfontosabbak, az ő személyi épségük. Előbb-utóbb kellett volna beszélnünk a
felújításról, most ez a mennyezetleszakadás abszolút időszerűvé tette. Kész szerencse, hogy
az épületben, csak a farsangi próbán résztvevők voltak bent és a takarító személyzet, és hogy
személyi sérülés nem történt. Két részre bontanám én is a teendőket. Lehet azt gondolni, hogy
egy gyorsjavítás szinte kidobott pénznek, vagy feleslegesnek tűnik, de azt gondolom,
mindenféleképpen meg kell tenni, hogy az épület használható legyen. A hosszú távú megoldás
valóban egy teljes felújítás, az még évekbe telhet. Azt is el fogom mondani, hogy miért.
Amelyre most lehetőségünk van: a Belügyminisztérium által pár héten belül kiírnak egy
pályázatot, úgynevezett „kis BM” pályázatot, amelyben van maximum 15 millió forint
útfelújításra, 20 millió forint sportpályára vagy 30 millió forint maximális összeg intézmény
felújításra. Polgármester úr is kereste a Belügyminisztériumot, jómagam is beszéltem
Pogácsás Tibor önkormányzatokért felelős államtitkárral, aki mindkettőnknek megígérte már
segítségét a kiskunlacházi Vörösmarty úti általános iskolaügyben. Az ígéret az, hogy egy
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szabályosan benyújtott pályázat esetén Kiskunlacháza az erre szükséges pénzt meg fogja
kapni, hogy vissza lehessen költözni minél előbb az iskolába, folytatódhasson a munka. Azt,
hogy pontosan mekkora összegre fog pályázni az Önkormányzat, nyilvánvaló, az arra hivatott
szakemberek, mondják meg, hogy milyen munkát kell ott elvégezni. A hosszútávú
felújításhoz egy komoly tervezőmunkára van szükség. Akár közbeszerzést kell kiírni
tervezőre, azok leírják a feladatokat, hogy az alap megerősítésétől kezdve a vizes
létesítmények felújításáig, a teljes épületgépészet, nyílászárócsere, burkolatok, mit kell ott
elvégezni, és az alapján készülhet egy tervezői árbecslés. Akkor fogjuk tudni, hogy ez mibe
fog kerülni. Ennek a forrásai lehet egy egyedi kormányzati döntés, intézmény felújításra.
Most megnyíltak azért új lehetőségek, a valamikori közép-magyarországi régió a decemberi
kormánydöntéssel szét lett szedve Budapestre és Pest megyére. Ez még nem jelenti azt, hogy
holnaptól Pest megyének vannak fejlesztési forrásai, mert ez sajnos majd csak a 2021 utáni
időszakra vonatkozik, mert 2014-2021 között már az Unió elfogadta a 7 éves költségvetését.
Pest megye egy csodálatosan gazdag régió, tehát szinte semmilyen fejlesztési pénzre nem
számíthatunk. Ez az ára annak, hogy az elmúlt években Budapest még pénzhez juthatott. A
Kormányban is látják, hogy ez így nincs jól, mert ez egyáltalán nem egy gazdag régió,
különösen nem Pest megyének a peremrészei, ezért a napokban folynak arról tárgyalások,
hogy Pest megye hazai forrásból milyen összegű fejlesztési pénzekhez juthatna. Ebben egyegy település életében a legkülönbözőbb célokat lehet majd megjelölni: belterületi utaktól
kezdve a csapadékvíz elvezetéséig, intézmény-felújítás, turizmus, vízparti területek
rendbetétele, tehát sok olyan fontos cél van, amely egyébként Kiskunlacházára pontosan
ráilleszthető. Ebben hamarosan döntés lesz, és ezt azért mondom el, mert ebben is van
intézmény felújítás, vélhetően sok milliárd forint, akár ide is be tudjuk ezt tenni. Mire
elkészülnek a tervek, mire azok engedélyeztetve lesznek, mire megtörténik egy kivitelezőnek
a kiválasztása, szintén egy közbeszerzés által, az bizony könnyen lehet, hogy a 2017 év lesz.
A mostani BM pályázatból használhatóvá kell tenni az iskolát azért, hogy 2017-2018. évben
ott egy olyan nagy felújítás történjen, hogy tényleg elmondhassuk: a XXI. század iskolájaként
néz majd ki a Vörösmarty úti iskolaépület. Sajnos az elmúlt évtizedekben ezen az épületen
nagy felújítás nem történt, ide jutott, hogy alapzattól a tetőig egy teljes felújításra szorul. Lesz
egy márciusi pályázat, arra kérem Polgármester urat, az Önkormányzatot, hogy ezzel a
lehetőséggel éljenek. Hozzá lehet jutni egy olyan forráshoz, amellyel gyorsan rendbe lehet
tenni az épületet, és utána közösen igyekezzünk megszerezni azt a nem tudjuk mekkora
összeget - vélhetően több százmilliós lehet -, amely egy teljes felújításhoz kell. Egy másik
ügyet is felhoznék, elsősorban a testület felé. Tavaly kezdtük el a munkát az 51-es út felújítása
ügyében. Véget ért a nagy beruházás, a csatornahálózat megvalósult Kiskunlacházán. Az 51es út - bár helyenként helyre lett állítva – töredezett, néhol kátyús, vízelvezetése sem
tökéletesen megoldott. Tavaly a Magyar Kormány 900 millió forintot biztosított az 51-es út
Kiskunlacháza belterületén lévő jelentős szakaszának a felújításához. A Magyar Közút Zrt.
mire elvégezte a tervezést, mire több körben megtörtént a kivitelezőnek a kiválasztása, addig
eltelt 2015. Ma olyan stádiumban van a dolog, hogy megvan a kivitelező, csak a szerződést
kell vele aláírni. A probléma az, hogy bár a pénz is megvan hozzá, csak az még 2015. évre
volt tervezve. Technikai döntéseket kellene meghozni, költségvetést kell módosítani, mert ez
az egész ország tekintetében egy 50 milliárdos tétel, amelyben mi is benne vagyunk ezzel a
900 millióval. Ma is beszéltem a Megyei Közút igazgatójával, ezt a döntést várja, és akkor alá
tudja írni a szerződést. Ahogy jön a jó idő, végre ez a felújítás is megtörténhet.
Dr. Répás József
Köszönöm szépen képviselő úr hozzászólását. Kérdés, észrevétel van-e? Nincs.
Polgármester úr felolvassa az 1. számú határozati javaslatot.
Aki elfogadja az 1. számú határozati javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
54/2016.(II.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vörösmarty úti
általános iskola épületének kritikus állapotára tekintettel kéri Magyarország Kormányának
segítéségét abban, hogy az épületben történő tanítás mielőbbi megkezdése, az ott tanuló közel
200 gyermek XXI. századi körülmények közötti oktatásának biztosítása érdekében –
tekintettel az Önkormányzat szűkös anyagi forrásaira – nyújtson soron kívüli pénzügyi
segítséget a felújítási munkák finanszírozására. A Képviselő-testület felkéri Pánczél Károly
országgyűlési képviselő urat arra, hogy a fentiekben megfogalmazott kérést soron kívül
juttassa el a szükséges fórumokra annak érdekében, hogy az mielőbb a döntéshozók elé
kerüljön.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A 2. számú határozati javaslat már egy konkrét lépés az ügy előremenetele érdekében.
Polgármester úr felolvassa a határozati javaslatot.
Ezek olyan cégek, amelyek rendelkeznek a szükséges minősítéssel, képesítéssel ahhoz, hogy
ilyen volumenű tervdokumentációt össze tudjanak állítani. Aki ezt a javaslatot elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
55/2016.(II.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Vörösmarty úti általános iskola felújításának jelen határozat mellékletét képező tervezési
ajánlattételi felhívását elfogadja és az ajánlattételi felhívást az alábbi tervező cégek részére
megküldi:
• Grafit Bt. - 6090 Kunszentmiklós, Baky E. u. 8.
• Bodzán Építész Kft. - 2300 Ráckeve Kossuth L. 99.
• UNITERV Kft. – 1062 Budapest, Lendvay u. 15.
• F-Design Stúdió – 2220 Vecsés, Damjanich u. 48.
• TERRABER-93 Bt.- 1047 Budapest, Perényi Zs. u. 62.
• Karsádi és Fia Bt. – 2316 Tököl, Duna u. 5/7.
Határidő: 2016. február 22.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A 3. számú határozati javaslat.
Polgármester úr felolvassa a határozati javaslatot.
Képviselő úr már említette, hogy valószínűsíthetően ha a Belügyminisztérium önkormányzati
államtitkársága által kiírt pályázaton indulunk, és ott támogatást kapunk, akkor a részleges
felújítással kell kezdeni annak érdekében, hogy a tanítás minél hamarabb megkezdődhessen.
Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy az
általános felújításhoz szükséges pénzügyi forrást elő fogjuk tudni teremteni. Aki támogatja a
javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
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56/2016.(II.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 30-ig dönt
arról, hogy a rendelkezésre álló információk alapján a Vörösmarty úti általános iskola teljes
körű vagy részleges felújítása valósuljon-e meg.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: dr. Répás József polgármester
2. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 2. napirendi pontra: javaslattétel „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának
és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés”
(kódszám: VP-6-7.4.1.1-16) felhívás kapcsán benyújtandó pályázatra vonatkozóan. Egy
pályázatot nyújtunk be a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár felújítása tárgyában. Ez a
Vidékfejlesztési Operatív Program keretében megnyíló pályázati lehetőség. Az elmúlt két
hónapban elég sok pályázati kiírás jelent meg, amely nagyon jó lehetőséget tartalmaz, csak
mindig volt egy utolsó mondat: „kivéve Pest megyei települések”. Ez az első olyan pályázati
kiírás, amelyben hál’ Istennek nincs ez az utolsó mondat, így Kiskunlacháza is pályázhat. A
szükséges előkészítő munkálatokat már megkezdtük, a szaktárca illetékes helyettes
államtitkárával már egyeztettünk, illetve Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ebben a
kérdéskörben a tárgyalást megtette, átbeszéltük ezt a lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy egy 75
%-os támogatás intenzitású pályázatra van lehetőség, maximum 50 millió forint az elnyerhető
támogatási összeg. A pénzügyi bizottság ülésén abban maradtunk, hogy bruttó 66 millió
forintos keretösszegű felújítási pályázatot állítunk össze és ezt nyújtjuk be. Ez a Művelődési
Központ tetőszerkezetének a felújítását, nyílászárócseréket és külső homlokzati szigetelést
foglal valószínű magába. Itt is el kell kezdeni a tervezési dokumentáció elkészítését, és
pontosan meghatározni, hogy ténylegesen egyes munkanemek, egyes felújítási fázisok milyen
forintösszegeket foglalnak magukba. Ez a bruttó 66 millió forint összeg nem csak kizárólag
effektív építési munkát jelent, hiszen uniós pályázatról van szó, benne foglaltatnak a tervezési
költség, a menedzsment költségei, a műszaki ellenőr költségek, egyebek. Olyan
adminisztratív költségek is, amelyek a munka megvalósulását segítik. Igyekszünk ezzel
kapcsolatban is egy konkrét összeállítást elkészíteni, tudnunk kell, hogy a bruttó 66 millió
forintban ténylegesen mennyi az, amely az építési beruházási munkálatokat fogja lefedni.
Elsődlegesen ez a határozati javaslat arra szolgál, hogy megkezdjük a pályázat előkészítését,
hiszen március 28-ától lehet ezeket a pályázatokat benyújtani. Az is tény, hogy 26,9 milliárd
forint van rá, amely elsőre soknak tűnhet, de jól tudjuk, hogy a vidéki Magyarország
településeinek biztos, hogy mindegyike tud olyan épületet megjelölni, felmutatni, amely ilyen
értelemben felújításra szorul. Valószínűsíthetően többszörös túljelentkezés lesz. Bízom benne,
hogy sikerül egy nagyon jó pályázatot összeraknunk, bízom benne, hogy a szükséges segítség
is meglesz. Kérem képviselő úr segítő közreműködését, támogatását, aki jól ismeri ezt a
művelődési házat. Kérdés, észrevétel van-e? Nincs.
Polgármester úr felolvassa a határozati javaslatot.
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
57/2016.(II.19.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
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fejlesztésére - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című, VP-6-7.4.1.1-16
kódszámú pályázati kiírás 2. célterületére.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy kérjen árajánlatot a pályázati kiírásnak
megfelelő tervdokumentáció elkészítésére. Az épület felújításának tekintetében a Képviselőtestület prioritásként jelöli meg a tetőszerkezet felújítását, a nyílászárók cseréjét, valamint a
homlokzat hőszigetelését. Az ajánlat kérés munkarészenkénti bontásban kerüljön bekérésre.
A Képviselő-testület a szükséges 16,7 millió Ft összegű önerőt a 2016. évi költségvetésben
biztosítja.
A Képviselő-testület a tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó ajánlatkérést az alábbi
cégeknek kéri megküldeni:
• Grafit Bt. - 6090 Kunszentmiklós, Baky E. u. 8.
• Bodzán Építész Kft. - 2300 Ráckeve Kossuth L. 99.
• UNITERV Kft. – 1062 Budapest, Lendvay u. 15.
• F-Design Stúdió – 2220 Vecsés, Damjanich u. 48.
• TERRABER-93 Bt.- 1047 Budapest, Perényi Zs. u. 62.
• Karsádi és Fia Bt. – 2316 Tököl, Duna u. 5/7.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Egyebek
Dr. Répás József
Vella Zoltán képviselő úr kért szót.
Vella Zoltán
Az elmúlt hetekben Kiskunlacházán tömegesen tapasztalt ivóvízminőség esztétikai és
fogyasztási értékének romlásával kapcsolatban a bérletüzemeltetési szerződésünk illetve a
2011. évi CCIX. törvény - viziközműre vonatkozó törvény - szerint élhetünk-e azzal a
jogunkkal a szolgáltató, üzemeltető irányába, hogy felbontható ez a bérleti-üzemetetési
szerződés? Ha jól emlékszem, rendkívüli pontok között szerepel a tömeges fogyasztói
elégedetlenségnek a lehetősége, illetve valamilyen szinten ezt a törvény is említi. Úgy
gondolom, olyan volumenű ivóvízminőség romlás történt Kiskunlacházán, amely megéli azt,
hogy az Önkormányzat, ha nem is feltétlen a szerződés felbontására törekedjen, de
felelősségét a szolgáltatónak jelezze, kapjon egy megkeresést.
Dr. Répás József
Utánanéz a Hivatal, hogy milyen lehetőségek vannak, megkapja majd a képviselő-testület.
Vella Zoltán
Másik kérésem: közintézményeink műszaki állapottól függetlenül úgy gondolom, az sem
feltétlenül méltó, hogy a nemzeti színű lobogók milyen állapotban vannak a
közintézményeinken, finoman fogalmazva kritikusak. Van-e arra lehetőség és mód, hogy a
nemzeti színű lobogókat kicseréljük a közintézményekben, illetve a kiskunlacházi zászlót is
kitehetnénk-e közintézményeinkre. A Polgármesteri Hivatal frontjára a székely zászlót ki
lehetne-e tenni.
Dr. Répás József
Természetesen a nemzeti színű lobogókat folyamatosan cseréljük, ha bármi jelzést kapunk, a
cserének nincsen akadálya. Kiskunlacházi zászló nincs, ha van egy ilyen igény, azt el kell
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készíttetnünk. Fel fogjuk mérni ennek a költségét. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy
eljött, és itt volt ezen a mai rendkívüli testületi ülésen. Örülök, hogy igazgató asszony és
igazgató-helyettes asszony részt vettek az ülésen, a pedagógusok is eljöttek. Lássák azt, hogy
a szándék és az akarat meg van a tekintetben, hogy a Vörösmarty iskola helyzetét minél
hamarabb tudjuk orvosolni. Megteszünk mindent annak érdekében, hogy ez a kialakult
helyzet megszűnjön, és egy minőségi körülmények közötti oktatási helyszínt tudjunk a
gyerekek és az önök számára biztosítani. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt mindenki,
megköszönöm a képviselő-testület tagjainak is a megjelenést, az ülést bezárom.

Az ülés vége: 16:45h.
K.m.f.

Dr. Répás József
polgármester

Tóth Imre
alpolgármester

Soós Zsoltné
jegyző

Németh Mihály
alpolgármester
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