JEGYZŐKÖNYV
A Képviselő-testület 2016. április 5-i üléséről.
Időpontja: 2016. április 5. 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 TICS vezető
Nemes Nagy Anita intézményvezető
Horákné Kaczur Tímea intézményvezető
Kovács Jánosné intézményvezető
Orosné Dávid Ildikó intézményvezető
Gyovai Margit A Mi Újságunk főszerkesztője
Herman Ákos pályázó
Érdeklődök: 7 fő
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. Távol Foki Vilmos és Dr. Galambos Eszter képviselők. Jegyzőkönyv
hitelesítő személyekre teszek javaslatot. Németh Mihály alpolgármester urat és Mózes Zsolt
képviselő urat javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek. 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.
83/2016.(IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Németh Mihály alpolgármester személyét.
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki Mózes Zsolt személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Mózes Zsolt képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 7 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
84/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Mózes Zsolt képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
17:02 Dr. Galambos Eszter megérkezett.
Dr. Répás József
Mielőtt a napirendi pontokat szavazásra bocsájtanám, két dologról szeretnék szólni. Egyik,
hogy a nyílt ülés napirendi pontjai között szerepel Tóth Imre alpolgármester úr
előterjesztésében, önálló indítványként a polgármester részére jutalom megállapítása.
Szeretném megköszönni Alpolgármester úrnak, hogy gondolt rám, és függetlenül a
szavazástól mindenkinek, aki e mögé a javaslat mögé felsorakozott, a pozitív és támogató
hozzáállást. Kérem Alpolgármester urat, hogy ezt a javaslatát vonja vissza.
17:03 Foki Vilmos megérkezett.
Dr. Répás József
Rendívül megtisztelő maga a javaslat, de köszönöm szépen, nem kívánok vele élni. Eddig is
különböző plusz juttatások nélkül végeztem a munkámat, ez után is anélkül kívánom végezni.
Azt gondolom, elég jutalom nekem, hogy már harmadik alkalommal ülhetek ebben a székben.
Köszönöm szépen. A másik: többen kérdezték, hogy miért nincs napirenden a képviselői
tiszteletdíjak visszavonásáról szóló rendelet. Ezt Mózes Zsolt képviselő úr kezdeményezte. A
Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta ezt a napirendet, de a bizottsági ülésen Mózes Zsolt
képviselő úr visszavonta, ezért a téma aktualitását veszítette. A nyílt ülés napirendi pontjaival
kapcsolatban egy módosító indítványom lenne: a 17. napirendi pontot az A Mi Újságunk
szerkesztőbizottságának létrehozásáról szóló napirendi pont megvitatását javaslom, hogy az 1.
napirendi pont után tárgyaljuk, mert a kettő egymáshoz szervesen illeszkedik. Kérdés,
észrevétel van-e? Ha nincs, aki a nyílt ülés napirendi pontjait elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
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1. Az A Mi Újságunk főszerkesztői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása (a pályázó kérése esetén
zárt ülés)
Előadó:
Tárgyalta:

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

dr. Répás József polgármester
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Emberi Erőforrás Bizottság
Meghívott:
Herman Ákos pályázó
Az A Mi Újságunk szerkesztőbizottságának létrehozása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Emberi Erőforrás Bizottság
Beszámoló a Képviselő-testület 2016. február 19-i, március 1-i és március 23-i ülésein
elfogadott határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Répás József polgármester
Beszámolók
Előadók:
dr. Répás József polgármester
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Vargáné Szabó Gabriella TICS vezető
Soós Zsoltné jegyző
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
2016. évi költségvetés módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
2016. évi igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Rendezési terv módosításával kapcsolatosan
a. a benyújtott kérelmek elbírálása,
b. a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülésén elhangzott javaslatok elfogadása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

10. KISKUNVÍZ Kft. átalakítása
Előadó:

dr. Répás József polgármester
Erdélyiné Horváth Terézia képviselő
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Emberi Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
11. Közreműködői szerződés kötése a Synlab Kft-vel
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Emberi Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
12. 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
13. Szomorúfűz Kft. 2015. évi beszámolója
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
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14. dr. Bóna Zoltán kérelme közterület-használat ügyében
Előadó:
Tárgyalta:

dr. Répás József polgármester
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

15. Pályázat kiírása civil szervezetek támogatására
Előadó:
Tárgyalta:

dr. Répás József polgármester
Emberi Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
16. Útfelújítás beszerzési eljárása ajánlattételi felhívásának elfogadása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
17. Döntés óvoda építésére és felújításra vonatkozó pályázat benyújtásáról
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
18. A Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Emberi Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
19. Kunépszolg Kft. javaslata zöldhulladék elhelyezésének díjairól
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
20. Polgármester részére jutalom megállapítása
Előadó: Tóth Imre alpolgármester
21. Tájékoztatók
- a Magyar Közút tájékoztatója az 51-es főút felújításáról,
- a Magyar Közút tájékoztatója a Strandi út és a Sellő utca egy-egy szakaszának
burkolatjavításával kapcsolatosan,
- Mózes Zsolt képviselő lemondása PÜF tagságról
22. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
85/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Az A Mi Újságunk főszerkesztői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása (a pályázó kérése esetén
zárt ülés)
Előadó:
Tárgyalta:

dr. Répás József polgármester
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Emberi Erőforrás Bizottság
Meghívott:
Herman Ákos pályázó
2. Az A Mi Újságunk szerkesztőbizottságának létrehozása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Emberi Erőforrás Bizottság
3. Beszámoló a Képviselő-testület 2016. február 19-i, március 1-i és március 23-i ülésein
elfogadott határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Répás József polgármester
4. Beszámolók
Előadók:
dr. Répás József polgármester
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5.
6.
7.
8.

9.

Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Vargáné Szabó Gabriella TICS vezető
Soós Zsoltné jegyző
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
2016. évi költségvetés módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
2016. évi igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Rendezési terv módosításával kapcsolatosan
c. a benyújtott kérelmek elbírálása,
d. a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülésén elhangzott javaslatok elfogadása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

10. KISKUNVÍZ Kft. átalakítása
Előadó:

dr. Répás József polgármester
Erdélyiné Horváth Terézia képviselő
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Emberi Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
11. Közreműködői szerződés kötése a Synlab Kft-vel
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Emberi Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
12. 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
13. Szomorúfűz Kft. 2015. évi beszámolója
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

14. dr. Bóna Zoltán kérelme közterület-használat ügyében
Előadó:
Tárgyalta:

dr. Répás József polgármester
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

15. Pályázat kiírása civil szervezetek támogatására
Előadó:
Tárgyalta:

dr. Répás József polgármester
Emberi Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
16. Útfelújítás beszerzési eljárása ajánlattételi felhívásának elfogadása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
17. Döntés óvoda építésére és felújításra vonatkozó pályázat benyújtásáról
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Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
18. A Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Emberi Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
19. Kunépszolg Kft. javaslata zöldhulladék elhelyezésének díjairól
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
20. Polgármester részére jutalom megállapítása
Előadó: Tóth Imre alpolgármester
21. Tájékoztatók
- a Magyar Közút tájékoztatója az 51-es főút felújításáról,
- a Magyar Közút tájékoztatója a Strandi út és a Sellő utca egy-egy szakaszának
burkolatjavításával kapcsolatosan,
- Mózes Zsolt képviselő lemondása PÜF tagságról
22. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
1. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk az A Mi Újságunk főszerkesztői álláshelyre kiírt pályázat elbírálására. Két embert
szeretnék köszönteni. Az egyik Gyovai Margit asszony, aki az A Mi Újságunk
főszerkesztőjeként hosszú-hosszú évekig dolgozott Önkormányzatunk keretében a helyi
kulturális és közélet alakításában, valamint Herman Ákos urat, aki a főszerkesztői álláshelyre
nyújtotta be pályázatát. Mielőtt rátérnénk a főszerkesztői álláshelyre kiírt pályázat
megvitatására, engedje meg a tisztelt Képviselő-testület, hogy mindannyiunk nevében
megköszönjem Gyovai Margit asszonynak az a több éves áldozatos munkát, amelyet
Kiskunlacházán folytatott az újság főszerkesztőjeként. Ez sok jó mellett néha
kellemetlenségekkel is párosult. Azt gondolom, az ő irányításával az A Mi Újságunk egy új
szint kapott, megújult, igyekezett valóban közösségformáló szeretettel betölteni községünk
életét. Őszinte és tiszta szívből kívánom neki, hogy az új életében, az új munkahelyén
számítását megtalálja, és talán több elismerésben és szeretetben legyen része, mint
Kiskunlacházán volt. Egy csokor virágot szeretnék átadni a képviselő-testület nevében.
Az első napirendi pont tekintetében megkérdezem Herman Ákos urat, hogy zárt vagy nyílt
ülés keretében kéri tárgyalni pályázatát?
Herman Ákos
Nyílt ülés keretében.
Dr. Répás József
Köszönöm. Az A Mi Újságunk lap főszerkesztői álláshelyére kiírt Önkormányzatunk egy
pályázatot február 9-ével, amelyre egy pályázó nyújtott be időben, a tartalmi feltételeknek
megfelelően pályázatot: Herman Ákos úr. A Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint az Emberi
Erőforrás Bizottság is tárgyalta mind jogi, mind szakmai szempontból véleményezte, illetve
meghallgatta az egyetlen pályázót, Herman Ákost. Megkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság
elnök asszonyát mondja el a bizottság állásfoglalását.
Dr. Galambos Eszter
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A Jogi és Ügyrendi Bizottság szakmai és formai szempontból véleményezte, az egyetlen egy
pályázat érvényes. Herman Ákost a főszerkesztővé történő kinevezését a Bizottság támogatja.
Dr. Répás József
Az Emberi Erőforrás Bizottság elnök asszonyát kérdezem.
Erdélyiné Horváth Terézia
Az Emberi Erőforrás Bizottság is tárgyalta az egyetlen jelentkező pályázatát. Pozitív
észrevételeket tettünk, biztatjuk a főszerkesztő munkájának az elvégzésével. Kérdésünkre
kimerítő választ kaptunk, előzetesen is beszélgettünk az elképzelésekről. A bizottság a
főszerkesztői kinevezését támogatja.
Dr. Répás József
Megkérdezem Herman Ákost, hogy ki kívánja-e egészíteni a pályázatát?
Herman Ákos
Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e a pályázó felé? Nincs. Örülök annak, hogy egy fiatalember pályázott
erre a tisztségre, amely azt gondolom, komoly kihívás elé állít mindenkit, aki egy
főszerkesztői állást próbál betölteni. Egy újság mindig törekszik a függetlenségre, a
pártatlanságra, de jól tudjuk, független és a pártatlan újságírás nem létezik. Azt gondolom,
ennek a lapnak elsősorban „Kiskunlacháza-pártinak” kell lennie, Kiskunlacháza érdekeit kell
képviselnie. Lacháza lakosságának objektív, tárgyilagos tájékoztatást kell nyújtani, és minden
olyan értéket, amely eddig esetleg nem került feltárásra, azokat igyekezzünk minél
gyorsabban, minél hatékonyabban feltárni, bemutatni, megismertetni a széles
közvéleménnyel. Kiskunlacházán nagyon sok érték van még, amely ilyen szempontból
feltárásra és bemutatásra szorul. Bízom benne, hogy főszerkesztő úr - amennyiben a
képviselő-testület bizalmát megkapja - vezetésével az irány helyes és jó lesz, és valóban egy
új lendületet fog tudni kapni az A Mi Újságunk. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
86/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az A Mi Újságunk c.
helyi lap főszerkesztői feladatinak ellátásával 2016. április 6. napjától Herman Ákos 2340
Kiskunlacháza, Kazinczy u. 1. szám alatti lakost bízza meg, bruttó 200.000.-Ft/hó megbízási
díjért. A megbízott által ellátandó feladatok: főszerkesztés, tördelő szerkesztés,
hirdetésszervezés, lapterjesztés, cikkírás.
Határidő: 2016. április 6.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Gratulálok, legyen elég erő, kitartás ennek a feladatnak az ellátásához.
2. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)

Dr. Répás József
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Rátérünk az A Mi Újságunk szerkesztőbizottságának létrehozására. A hatályos sajtótörvény
értelmében főszerkesztő mellett egy szerkesztőbizottság is működik, aki munkájával segíti,
magának a főszerkesztőnek a munkáját. A szerkesztőbizottságnak a főszerkesztő is tagja. Az
Emberi Erőforrás Bizottság több fordulóban tárgyalta.
Erdélyiné Horváth Terézia
Az Emberi Erőforrás Bizottság valóban több alkalommal tárgyalta. Attól tettük függővé,
illetve addig halasztottuk el a főszerkesztői bizottság felállítását, ameddig nem választunk
főszerkesztőt. Mivel Herman Ákos pályázata tartalmazza, hogy ő szeretne fiatalokat bevonni
a szerkesztői munkájába, illetve megfelelő szakembereket választani, megadnám neki a
bizalmat. A Bizottság azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a főszerkesztő választhassa
meg a szerkesztőbizottságot.
Dr. Répás József
Megkérdezem főszerkesztő urat - ismered a javasolt személyeket -, az itt felsorolt személyek
vonatkozásában mi a véleményed, el tudod képzelni a munkát velük?
Herman Ákos
El tudom velük képzelni a munkát. Azt kellene tisztázni, hogy a főszerkesztőnek és a
szerkesztőbizottságnak, milyen feladatai, milyen jogkörei lesznek az újság szerkesztését
illetően? Az Etikai Kódexbe, amely már megvan, a pályázat is tartalmazza, szerintem abba
bele kellene foglalni.
Dr. Répás József
Azt gondolom, ennek nincsen akadálya. A szerkesztőbizottsággal tulajdonképpen egy
mellérendelt viszonyban van a főszerkesztő. A felelős kiadót terheli egyfajta plusz felelősség,
amelyet a törvény egyértelműen és világosan szabályoz, a felelőssége, mint olyan, pontosítva
áll a törvényben. Ezekről a személyekről, akik mindenki előtt ismertek, döntsünk, hogy az
újság minél előbb teljes körű, teljes formában el tudjon indulni.
Dr. Galambos Eszter
Továbbra is a Press-Print Kft. végzi a nyomdai tevékenységet?
Dr. Répás József
Igen.
Dr. Galambos Eszter
Alpolgármester úrtól kérdezem, összeférhető-e, hogy annak az újságnak a
szerkesztőbizottsági tagja, amelyet az ő Kft-je nyomtat? Ha jól tudom, ügyvezetője is vagy.
Tóth Imre
Teljesen más tevékenység a szerkesztőbizottsági feladatkör és a nyomdai tevékenység.
Vella Zoltán
Etikusnak tartja Alpolgármester úr a szerkesztőbizottsági tagságot?
Tóth Imre
Felkértek erre a feladatra.
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Foki Vilmos
Ez testületi hatáskör, hogy a szerkesztőbizottságról szavazunk?
Dr. Répás József
A tulajdonos az Önkormányzat. Azt gondolom, nem a főszerkesztő feladata a
szerkesztőbizottság összeállítása. A tulajdonos feladata javasolni szerkesztőbizottságot.
Erdélyiné Horváth Terézia
Nem tudjuk a szerkesztőbizottság tagjainak a hatáskörét, részben én sem. Milyen kiválasztás
alapján kerültek be a tagok, és milyen szerepet töltünk be konkrétan Herman Ákos mellett?
Dr. Répás József
A szerkesztőbizottság feladata elsődlegesen, hogy a beküldött anyagot összeállítja, valamilyen
területet lefednek a tagok. A szerkesztőbizottság munkájával segíti magának a
főszerkesztőnek a munkáját. Nem kell túl bonyolult dolgokra gondolni, nem egy országos
napilapról van szó, ahol rendszeresen, minden héten vagy naponta szerkesztőbizottsági
üléseket tartunk. Havi egyszeri kiadású újságról van szó. Egyértelműen segítő munkáról van
szó. Az, hogy személyre, szerkesztőbizottsági tagokra lebontva mi a feladat, szerintem a
sajtótörvény, a vonatkozó jogszabályok egyértelműen megmondják. Ha a tulajdonos létrehoz
egy újságot, megválasztja a főszerkesztőt, létrehozza a szerkesztőbizottságot, és azok hoznak
létre valamit. A szerkesztőbizottság és a főszerkesztő együttesen kell, hogy működjön, mert a
nélkül nem létezik. A főszerkesztő feladata sokkal nagyobb súllyal van jelen, hiszen ő az
újság főszerkesztője. A szerkesztőbizottság tagjai pedig, saját egyéni tudásukat teszik mellé.
Erdélyiné Horváth Terézia
Tisztán szeretnék látni, ha elvállalok egy feladatot, akkor képes legyek annak megfelelni.
Rovatokhoz anyagot gyűjteni, vagy az anyagot átnézni, vagy szakmai segítséget nyújtani?
Konkrétan mi a szerkesztőbizottság feladata?
17:20 Varga Ilona kiment a teremből.
Tóth Imre
Azt gondolom, a sajtótörvény szerint a felelős szerkesztő felel azért, ami megjelenik. Az
anyagi felelősség a kiadóé, tartalmi részéért a felelős szerkesztő felel. A szerkesztőbizottság
ülésén eldől, hogy hogyan képzelik, vannak írásos elképzelések, hogy Herman Ákos milyen
arculatot szeretne. A kiadó megkér 4-5 embert, javasol tagokat a szerkesztőbizottságba. Az,
hogy milyen lesz az újság, nyilván az ő elképzelése. Nem hiszem, hogy az lenne a kérdés,
hogy a szerkesztőbizottság tagjai szembe menjenek a szerkesztővel, vagy bármilyen vita
legyen. A képviselő-testület egy évig foglalkozott az etikai kódex-el, hogy legyen összeállítva.
Most már eldőlt az is, hogy ki lesz az új főszerkesztő. Herman Ákos kijelentette, hogy
egyetért Polgármester úr előterjesztésével, a szerkesztőbizottsági tagok tekintetében. Úgy
kerültem bele, hogy szerepel a nevem, nem én kértem. Semmiféle olyan dolog nincs ebben,
amely bármit akadályozna. Ha bárki úgy érzi, hogy nem akarja vállalni a feladatot, nem
vállalja el. Bármikor abbahagyhatja.
Foki Vilmos
A politikamentességet nem tudjuk úgy megadni ennek az újságnak, ha eleve két képviselő
szerepel benne. Vegyük ki a képviselőket (úgy lenne etikus) a szerkesztőbizottságból, és a
többiekről szavazzunk. Úgy gondolom, legalább egy kis sanszot adunk ennek az újságnak,
amely normálisan, objektíven dolgozhatna. Ha a szerkesztőbizottság kialakul, azt Herman
Ákos bővíthesse. Egy képviselő attól még írhat cikket, írhat véleményt, ezzel a település felé
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is egy olyan üzenetet kapna, hogy egy objektív tájékoztató, normális települési újságnak a
lehetőségét biztosítja.

Dr. Répás József
A magam részéről támogatom képviselő úr javaslatát. Akkor a két képviselő tagról ne
döntsünk, de ne zárjuk ki annak lehetőségét, hogy később belekerülhessenek, a többi
személyről szavazzunk. Aki ezt a javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az A Mi Újságunk c. helyi
lap szerkesztőbizottságába nem választ képviselő-testületi tagot.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
87/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az A Mi Újságunk c.
helyi lap szerkesztőbizottságába nem választ képviselő-testületi tagot.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki Herman Ákos urat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
88/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az A Mi Újságunk c.
helyi lap szerkesztőbizottságának tagjává választja Herman Ákos főszerkesztőt. A bizottsági
tag feladatát díjazás nélkül látja el.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki Soós Zsoltné jegyző asszonyt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
89/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az A Mi Újságunk c.
helyi lap szerkesztőbizottságának tagjává választja Soós Zsoltné felelős kiadót. A bizottsági
tag feladatát díjazás nélkül látja el.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
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Aki Nemes Nagy Anita igazgató asszonyt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.

90/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az A Mi Újságunk c.
helyi lap szerkesztőbizottságának tagjává választja Nemes Nagy Anita igazgatót. A bizottsági
tag feladatát díjazás nélkül látja el.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki Jáki Rékát elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
91/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az A Mi Újságunk c.
helyi lap szerkesztőbizottságának tagjává választja Jáki Rékát, a Ráckevei Újság
főszerkesztőjét.. A bizottsági tag feladatát díjazás nélkül látja el.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
3. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk: Beszámoló a Képviselő-testület 2016. február 19-i, március 1-i és március 23-i
ülésein elfogadott határozatok végrehajtásáról. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki
elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
92/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2016. február
19-i, a március 1-i és a március 23-i ülésen született határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
4. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a beszámolókra. Első a polgármesteri beszámoló. Annyi kiegészítést tennék, hogy
az április 1-i dátum kimaradt a beszámolómról. Ekkor voltam Budapesten, ahol Szabó
Istvánnal, a Pest Megyei Közgyűlés elnökével, illetve a Pest Megyei Nonprofit Kft. illetékes
munkatársával egyeztettünk a benyújtandó óvoda pályázatunkkal kapcsolatban. Alaposan
átbeszéltük, hogy milyen kritériumok és szempontok szerint kívánja a megye ezt a
rendelkezésére álló, az igényekhez képest elég szűkös forrást felhasználni. Mindhárom
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épületrészt felújítjuk, ez volt az egyik javaslat. A másik javaslat, hogy két részt újítunk fel, és
a peregi óvoda helyett új óvodát építünk. A harmadik javaslat, hogy a peregi óvoda helyett
egy új óvodát és egy bölcsődét közösen. Elmondták a szakértők, hogy a pályázat során
szeretnék ezt a pénzt, minél jobban, arányosan a települések között felosztani. Elsődlegesen
ott, ahol nagyon komoly igény mutatkozik a férőhelyek bővítésére, az óvodások esetében,
valamint az új szempontok a bölcsőde tekintetébe, arra fókuszálni, és azokat támogatásban
részesíteni. Elmondták azt is, hogy három különböző telephelyre nem lehet pályázni. Sajnos
nem tudnak pályázati támogatást adni, amely nem egy plusz új óvoda építése révén, plusz
férőhelyes bővítést jelent, hanem egy meglévő régi helyett építünk egy újat. Így a harmadik
megoldás is értelemszerűen annulálta magát. Abban maradtunk – akkor van esélyünk - a
pénzügyi szűkös források ismeretében, ha egy telephelyre pályázunk. Az adott telephelyen,
ahol szükséges és jogszabályi kötelezettség jelen van, azokat megvalósítjuk. Jelen pillanatban
ez a Lacházi „B” óvoda. A belső felújításokra pályáznánk, egy tornaszoba építésére, mellé
építenénk egy bölcsődei csoportszobát és az óvodai játékok kicserélésére is pályáznánk. Így
komplexen. Ezen az ingatlanon van lehetőség ténylegesen fejleszteni, bővíteni. A
beépítettsége az ingatlannak igen alacsony a megengedetthez képest. Komplex pályázattal,
egy telephellyel tudnánk egy pályázatot benyújtani. Ennek van jelen pillanatban esélye, hogy
a szükséges pontozási szempontokat is figyelembe véve, eséllyel tudunk indulni. Elmondták,
hogy Pest megyére jut egy korábban előirányzott 215 milliárd Ft, amely a nemzetgazdasági
miniszter által már jóváhagyásra került, csak várjuk, hogy a Kormány áprilisi ülésén
jóváhagyja ezt a keretösszeget. Beépítették azt, hogy lehet óvodai épületek korszerűsítésére,
felújítására pályázni. Lesznek ilyen pályázati lehetőségek, és akkor fogjuk majd tudni a peregi
óvodát betenni ebbe a konstrukcióba. Elmondta elnök úr, hogy Lacháza kérésére tekintettel
lesz külön felszíni csapadékvíz elvezetésére keretösszeg is beállítva. Így nyújtanánk be akkor
a pályázatunkat. Ugyanígy tájékoztatásképpen el szeretném mondani, hogy a művelődési
központ vonatkozásában elkészültek azok a dokumentációk, amely alapján próbálnánk
összerakni a költségvetést, hogy tudjunk a Vidékfejlesztési Operatív Program keretében
pályázni. Maximum 50 millió Ft-ot lehet, a többit az Önkormányzatnak - amennyiben
többletköltség van - kell mellé tenni. A tervezők a pályázati szempontok figyelembevételével
kihozták azt a minimális költségkalkulációt, amelyet ez a felújítás kerülne. Ez körülbelül
bruttó 150 millió Ft. Ez azt jelenti, hogy a művelődési központhoz 100 millió Ft-ot hozzá
kellene tennünk önerőként, ezért a Vidékfejlesztési Operatív Programban nem tudjuk
benyújtani. Megnyílt most a Pest megyei települések számára a KEHOP környezetenergetikai
felújításokra vonatkozó operatív program, amelyre 50 millió Ft-tól 250 millió Ft-ig lehet
pályázni. Ebbe a pályázati konstrukcióba belefér a művelődési központ ez irányú felújítása.
Ha nézzük ezt a 150 millió Ft-ot, ez körülbelül nekünk 25-30 millió Ft-os önerőt jelentene. A
tető felújításában vannak olyan dolgok, melyeket nem támogat a pályázat, de több olyan
dolog is van benne, amely elszámolható. Ha a két pályázatot összevetjük, akkor az egyik
oldalon jelentkezik egy 100 milliós, a másik oldalon 25-30 millió Ft-os önerő. Ennek a
kidolgozott részét meg fogja kapni a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság. Tehát módosítanánk,
nem a Vidékfejlesztési Operatív Program keretében nyújtanánk be a pályázatunkat, hanem a
KEHOP-ba, de hogy a Vidékfejlesztési Program se maradjon ki, ne hagyjuk elveszni ezt a
lehetőséget, a Községháza, mint településképet meghatározó épület felújítását nyújtanánk be.
Erre van lehetőség. Sőt tekintettel arra, hogy műemlék jellegű épület, bizonyos szabályok a
számításoknál, pontozásoknál nem jelentkeznek olyan szigorral, mint egyébként. Ennek a
kidolgozását is megkezdjük, és ezt is megkapja a pénzügyi bizottság, illetve képviselőtestület. Kérdés, észrevétel van-e?
Vella Zoltán
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A művelődési ház felújításával kapcsolatban mi az oka ennek a komoly költségvetési
eltérésének? Főépítész úr, Jegyző asszony határozottan állította, hogy a Polgármesteri Hivatal
megvizsgálta, konkrétan említették a becsült összegeket. Ott már mondtam, ha csak a
négyzetmétert nézzük, ez nagyon szerény összeg. Ezek szerint ez a becslés rossz volt, még
rosszabb állapotban van a tető? Mi az oka a duplájára nőtt költségvetésnek?
Dr. Répás József
A tető 38 %-át lefedi az épület külső homlokzat részének, és 25 %-ot meghaladó aránynál
olyan plusz kötelmek jelentkeznek az egyéb szerkezeti beépítettség szempontjából, a
gépészet, az energetika tekintetében, amelyet meg kell csinálni ahhoz, hogy ezeket a
fűtésparamétereket tudjuk biztosítani. Ezért ugrott meg így a költsége.
Vella Zoltán
A KEHOP kiírásnál nem kötelező összekötni megújuló energiával?
Dr. Répás József
Nincs egyértelmű válasz erre. Előzetesen annyit mondtak, nem biztos, hogy kell, de
elképzelhető, hogy van egy ilyen kitétel. Nagyon friss még. Másnak kérdése, észrevétele vane? 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 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
93/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Répás
József polgármester beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a pénzügyi osztályvezető beszámolója. Megkérdezem Pénzes Andrásnét, ki
kívánja-e egészíteni a beszámolót.
Pénzes Andrásné
Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni a beszámolót.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2016. március 25ei fordulónappal készített tájékoztatót az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről.
Határidő: azonnal
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Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
94/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2016. március 25ei fordulónappal készített tájékoztatót az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő igazgatási és jogi osztályvezető beszámolója. Megkérdezem dr. Sződi Károlyt, ki
kívánja-e egészíteni a beszámolót.
Dr. Sződi Károly
Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni a beszámolót.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a beszámolót, 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 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
95/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Sződi
Károly igazgatási és jogi osztályvezető beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a TICS vezető beszámolója. 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? Ha nincs, aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Vargáné Szabó
Gabriella, a Település- és Intézményfenntartó Csoport vezetőjének beszámolóját.
Határidő: azonnal
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Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
96/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Vargáné Szabó
Gabriella, a Település- és Intézményfenntartó Csoport vezetőjének beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a jegyzői beszámoló. Megkérdezem Soós Zsoltnét, hogy ki kívánja-e egészíteni a
beszámolót.
Soós Zsoltné
Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni a beszámolót.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a beszámolót, 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.
97/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné
jegyző beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
5. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására. A Jogi és Ügyrendi Bizottság
tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előttünk fekvő
javaslatot.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e?
Vella Zoltán
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Jól ismert a képviselő-testület előtt, hogy 90 %-ban én készítettem ezt az SzMSz tervezetet.
Nagyon szépen köszönöm, hogy a képviselő-testület illetve a Jogi és Ügyrendi Bizottság
támogatta, és bekerülhet a Kiskunlacháza Nagyközség SzMSz-ébe ez a javaslat. Bízom
abban, hogy ez által iktatott, aláírt, és részletes jogi és szakmai előterjesztéseket fog tudni
kapni a bizottság, illetve a képviselő-testület.

Dr. Répás József
Eddig is ezt kapta a bizottság, illetve a képviselő-testület. A Hivatal részéről Jegyző asszony
javaslatai is beépítésre kerültek. Azt gondolom, egy jó SzMSz módosítás került összeállításra.
Eddig is, ezután is azon volt és van a Hivatal, hogy jogszerű és stabil működés legyen.
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 5/2016.(IV.06.) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013.(III.18.) önkormányzati
rendelet módosításáról
6. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 2016. évi költségvetés módosítására. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e?
Vella Zoltán
A bizottsági ülésen is elmondtam, most is szeretném megerősíteni a sikerdíjakkal
kapcsolatosan: a sikerdíjas összegek, nagy valószínűséggel módosulni fognak, ha módosulnak
a pályázati költségvetések. Itt majd ismételten lesz egy költségvetés módosítás. El tudom
fogadni, hogy megjelenik egy ilyen költség a pályázatokkal kapcsolatban, sőt támogatom is,
csak a költségvetési technikát nem tudom elfogadni, ezért szavaztam a bizottsági ülésen
„nem”-mel, illetve tartózkodással. Nem tudom ezt elfogadni önerőből, hogy saját
költségvetésből fizessük ki. Minden önkormányzatnál, ahol dolgozom, ezeket a pénzeket a
pályázati költségvetésben számoljuk el. Jelentős arányú költségvetési költségtételek
szerepelnek a pályázati kiírásokban: projektmenedzser, projektmenedzsment, közbeszerzési
tevékenység. Tudjuk nagyon jól, hogy a költségeken felül, még mindig a költségeken belül
támogatja az európai uniós pályázati rendszer. Ebben volt egy drasztikus csökkentés, Lázár
János államtitkár úrnak köszönhetően. Jelentősen csökkentek az elszámolható költségek
arányai, leginkább az 1 milliárd Forint fölötti pályázatok esetében. Az 1 milliárd Forint alatti
pályázatoknál még mindig jelentős mértékűek ezek az elszámolható tételek. Úgy gondolom,
az Aditus Zrt-vel lehet tárgyalni a továbbiakban, nem csak a pályázat előkészítését, beadását,
hanem az egész pályázatot tudják menedzselni, és ezért tisztességes pénz kapnak a pályázati
rendszerben. Ez az egy gondom van a költségvetés módosítással. Luxusnak tartom, hogy saját
forrásból finanszírozzuk a pályázati költségeken felül ezt a tételt. Elfogadom és megértem,
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hogy minden áron meg kell nyerni Kiskunlacházának ezeket a pályázatokat. Az elmúlt 5-6
évben már nem találkoztam olyan önkormányzattal, amely a saját költségén finanszírozta,
hiszen támogatja az Unió ezeket a költségeket valamilyen szinten.
Dr. Répás József
A Pest Megyei Nonprofit Kft. kollégái elmondták - tekintettel arra, hogy szinte minden Pest
megyei önkormányzattal kapcsolatban vannak -, hogy újra előtérbe kerülnek a pályázatíró
cégek. Egyre több önkormányzat vesz igénybe pályázatíró cégeket. Sajnos nem igazán tudjuk
őket más formába bevonni a projekt előkészítésbe, mert a 272/2014-es kormányrendelet a
2014-2020 időszakra kimondja, hogy önkormányzati szféra által lebonyolítandó projektek
esetében a projektmenedzsment kizárólag az önkormányzati szervezetrendszeren belüli
személy, vagy szervezet lehet, illetve 100 %-ban önkormányzati tulajdonú vagy állami
tulajdonú cég. Eléggé bezárulnak ezzel a döntéssel a kapuk. Értem, hogy mit mondtál
korábban. Utána is néztünk, de felhívták a figyelmünket erre. A cél, hogy ezek a költségek is
lehetőség szerint az önkormányzati, állami szférában maradjanak. Nem nagyon van más
lehetőség. Igazából a projektmenedzseri feladat az, amely nagyobb falatot jelent egy projekt
levezénylésében. Tudomásul veszem képviselő úrnak az észrevételét. Azt gondolom, az
Aditus Kft egy jól működő cég, felkészült szakmai csapatról van szó. Bízom benne, hogy
közreműködésükkel sikeresek leszünk. Ezek a pályázatok megérnek annyit, hogy a
sikerdíjakat kifizessük.
Vella Zoltán
Nem azt vitatom, hogy nem kell igénybe venni a szolgáltatásaikat, sőt igénybe kell venni,
ezzel egyet tudok érteni. Mind a művelődési ház esetében, mind az óvoda esetében, belsős
projektmenedzsmentet fogunk alkalmazni, konkrétan a Polgármesteri Hivatal fogja ellátni a
projektmenedzsmenti feladatokat? Mert akkor nem szólok egy árva szót sem.
Dr. Répás József
Azt, hogy hogyan és milyen módon fogjuk megoldani, még nem tudom. Véleményem az,
hogy 2-3 kolléga már benne volt projekt lebonyolításában, közreműködtek. Azt gondolom,
már van akkora szakértelem, hogy meg tudjuk oldani a projekt menedzselését. Ne fussunk
ennyire előre, nyerjük meg előbb a pályázatot. Másnak kérdése, észrevétele van-e? Ha nincs,
aki a költségvetés módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (IV.06.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.
(III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
7. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 2016. évi igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadására. A Jogi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a rendeletet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 7/2016. (IV.06.) önkormányzati
rendelete a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről
8. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk: a talajterhelési díjról szóló rendelet módosítására. A Jogi és Ügyrendi Bizottság
illetve a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság is elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a rendeletet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 8/2016.(IV.06.) önkormányzati
rendelete a talajterhelési díjról szóló 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
9. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a rendezési terv módosításával kapcsolatos kérelmek elbírálására. A mai nap újabb
dokumentumok kerültek feltöltésre. Tudjátok, a bányák esetében kértük, hogy csatolják be azt
a nyilatkozatot, amelyben ténylegesen megegyezés született a magánszemélyekkel. Igazolják
azt, amelyek korábban a bányavállalkozók részéről elhangoztak, hogy a tulajdonosi
megállapodás az adott helyrészen vonatkoztatva megtörtént. Az első a Cemex Hungária Kft.
kérelmeinek bírálata. Kérdés, észrevétel van-e?
Németh Mihály
Azokat a papírokat – mert csak így tudom nevezni -, amelyet beadtak a tulajdonosok, vagy
nem tulajdonosok, én ezt semmiféle bizonyító erőnek, bizonyító erejű dokumentumnak nem
tudom tekinteni. Kértem, hogy adásvételi szerződést vagy bérleti szerződést hozzanak. Ez
nem történt meg, ilyet én is tudtam volna írni.
Dr. Répás József
A határozati javaslatban benne van, majd akkor kell becsatolni ezeket a dokumentumokat, ha
megkötjük a településrendezési szerződést. Aki az 1. határozati javaslatot elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
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A javaslat 4 fő igen szavazattal, 3 fő tartózkodás, 1 fő ellenszavazat mellett nem került
elfogadásra.
98/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem
vonja vissza 370/2015.(XII.01.) számú határozatát.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a 2. határozati javaslat, a XIX. bányatelek vonatkozásában. Az előző képviselőtestület elfogadta és jóváhagyta. Azért kell erről ismételten döntenünk, mert belekerült, hogy
mit kell csatolni a bányavállalkozónak. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság támogatta.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 4 fő igen szavazattal, 3 fő tartózkodás, 1 fő ellenszavazat mellett nem került
elfogadásra.
99/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a
Kiskunlacháza XIX. védnevű bányatelek MÁ1-es övezetből Kb övezetbe történő átsorolását
nem támogatja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a 3. határozati javaslat, mely szerint a XX. bányatelek MÁ1-es övezetből Kb
övezetbe történő átsorolását nem támogatja a képviselő-testület.
Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság támogatta a javaslatot.
Dr. Répás József
Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
100/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a bányaterület
túlzott mértékű kiterjedése miatt a Kiskunlacháza XX. védnevű bányatelek MÁ1-es övezetből
Kb övezetbe történő átsorolását nem támogatja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
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Következő a 4. határozati javaslat: a XXI. bányatelek MÁ1-es övezetből Kb övezetbe történő
átsorolását nem támogatja a képviselő-testület.
Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság támogatta a javaslatot.
Dr. Répás József
Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
101/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a bányaterület
túlzott mértékű kiterjedése miatt a Kiskunlacháza XXI. védnevű bányatelek MÁ1-es
övezetből Kb övezetbe történő átsorolását nem támogatja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Rátérünk a Lasselsberger Kft. kérelmeinek bírálatára. Az 1. határozati javaslat, visszavonó
határozat. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, 2 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
102/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 368/2015.
(XII.01.) és 369/2015.(XII.01.) számú határozatait.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a 2. határozati javaslat: a XI. bányatelek átsorolását támogatja a képviselő-testület.
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság nem támogatta a javaslatot.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 5 fő igen szavazattal, 2 fő tartózkodás, 1 fő ellenszavazat mellett elfogadásra került.
103/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 19/B. §-ában előírtak
szerint a Kiskunlacháza XI. – kavics, kőzetliszt, iszap, vegyes kevert nyersanyagok védnevű
bányatelek MÁ1-es övezetből Kb övezetbe történő átsorolását felveszi a Településrendezési
Terv és a HÉSZ módosításának programpontjai közé. A költségeket a kérelmezőnek kell
viselnie, mellyel kapcsolatosan a részletekről településrendezési szerződést kell kötniük az
20

Önkormányzattal, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 15. §-a szerinti telepítési
tanulmányterv alapján. A tanulmánytervhez a Képviselő-testület kéri csatolni az érintett
ingatlantulajdonosok hozzájárulásáról szóló nyilatkozatot is.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a 3. határozati javaslat, a XII. bányatelek átsorolásáról szól. A Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság támogatta a javaslatot.
Dr. Répás József
Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 2 fő ellenszavazat mellett elfogadásra
került.
104/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 19/B. §-ában előírtak
szerint Kiskunlacháza XII. – kavics védnevű bányatelek MÁ1-es övezetből Kb övezetbe
történő átsorolását felveszi a Településrendezési Terv és a HÉSZ módosításának
programpontjai közé. A költségeket a kérelmezőnek kell viselnie, mellyel kapcsolatosan a
részletekről településrendezési szerződést kell kötnie az Önkormányzattal, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 15. §-a szerinti telepítési tanulmányterv alapján. A
tanulmánytervhez a Képviselő-testület kéri csatolni az érintett ingatlantulajdonosok
hozzájárulásáról szóló nyilatkozatot is.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a 4. határozati javaslat, a XII. bányatelekbővítés átsorolása. A Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság támogatta a javaslatot.
Dr. Répás József
Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 3 fő igen szavazattal, 4 fő tartózkodás, 1 fő ellenszavazat mellett nem került
elfogadásra került.
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105/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a
Kiskunlacháza XII.-kavics védnevű bányatelekbővítés MÁ1-es övezetből Kb övezetbe történő
átsorolását nem támogatja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester

Dr. Répás József
Következő az 5. határozati javaslat, a XVIII. bányatelek átsorolása. A Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság tárgyalta.
Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság nem támogatta a javaslatot.
Dr. Répás József
Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 3 fő igen szavazattal, 4 fő tartózkodás, 1 fő ellenszavazat mellett nem került
elfogadásra került.
106/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a
Kiskunlacháza XVIII.- homok, kavics védnevű bányatelek MÁ1-es övezetből Kb övezetbe
történő átsorolását nem támogatja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő a 6. határozati javaslat, a XVIII. bányatelekbővítése. A Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság tárgyalta.
Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság nem támogatta a javaslatot.
Dr. Répás József
Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 3 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás, 4 fő ellenszavazat mellett nem került
elfogadásra került.
107/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a
Kiskunlacháza XVIII.- homok, kavics védnevű bányatelekbővítés MÁ1-es övezetből Kb
övezetbe történő átsorolását nem támogatja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
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Rátérünk a Duna-parti javaslatokra. Két határozati javaslat van a rendezési tervvel
kapcsolatban. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság mindkét határozati javaslatot támogatta.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki az első határozati javaslatot támogatja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 7 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
108/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőképpen
módosítja a 371/2015.(XII.01.) számú határozatát: a Duna-parti üdülőövezet teljes területének
lakóövezetbe történő átsorolását felveszi a Településrendezési Terv és a HÉSZ módosításának
programpontjai közé.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki a második határozati javaslatot, a Dózsa György út Határ utca és a Móricz Zsigmond utca
közötti szakasz átsorolását támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
109/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila utca,
valamint a Dózsa György út Határ utca és a Móricz Zsigmond utca közötti szakasza által
határolt terület Vt (településközpont) övezetbe történő átsorolását felveszi a
Településrendezési Terv és a HÉSZ módosításának programpontjai közé.
Határidő: azonnal
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
10. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a KISKUNVÍZ Kft. átalakítására. A Hivatal részéről nem tudunk javasolni személyt
az ügyvezetői posztra, Vargáné Szabó Gabriella nem vállalja az ügyvezető igazgatói feladatok
ellátását. A II. határozati javaslatnál mindenféleképpen szükséges, hogy a képviselő-testület
javasoljon ügyvezetőt.
Dr. Galambos Eszter
Úgy gondolom, ha az egyikről nem tudunk dönteni, akkor a másikról sem lehet dönteni.
Dr. Répás József
Ha a képviselő-testület nem tud javaslatot tenni, akkor levesszük napirendről.
11. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete)
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Dr. Répás József
Rátérünk: a közreműködői szerződés kötésére a Synlab Kft-vel. Az Emberi Erőforrás
Bizottság, illetve a Jogi és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta.
Erdélyiné Horváth Terézia
Az Emberi Erőforrás Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
110/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja jelen határozat
mellékletét képző Közreműködői szerződés megkötését a SYNLAB Hungary Korlátolt
Felelősségű Társasággal (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 53. I. em. 3.), mely alapján a
társaság J1 orvosi diagnosztikai laboratóriumi vizsgálati tevékenységet végez Kiskunlacháza
Nagyközség Önkormányzata számára.
Határidő: 2016. április 8.
Felelős: dr. Répás József polgármester
12. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 2016. évi közbeszerzési terv elfogadására. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
tárgyalta.
Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
111/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata elfogadja 2016. évi közbeszerzési tervét, azt a
honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban közzéteszi. A közbeszerzési terv a határozat
mellékletét képezi.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal
13. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete)

Dr. Répás József
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Rátérünk a Szomorúfűz Kft. 2015. évi beszámolójára. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
tárgyalta.
Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. A temetkezési közszolgáltatási díjakat a bizottság nem javasolja módosítani.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e?
Dr. Galambos Eszter
A Szomorúfűz Kft-vel meddig szól a szerződésünk?
Dr. Répás József
A szerződést a Szomorúfűz Kft-vel 20 évre kötöttük. Aki az első határozati javaslatot
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
112/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szomorúfűz
Bt-nek az Önkormányzat tulajdonában lévő temetők 2015. évi üzemeltetési beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki a második határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
113/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem
kívánja módosítani a temetkezési közszolgáltatás díjait.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
14. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk dr. Bóna Zoltán kérelmére, közterület-használat ügyében. A javaslat és az
előzmények ismertek. Kérdés, észrevétel van-e?
Vella Zoltán
Baráti kapcsolat fűz a Bóna családhoz, illetve munkakapcsolat is. Szeretném megkérdezni,
hogy az összeférhetetlenséget megállapítja-e a testület? Ezzel kapcsolatban szeretnék kérni
egy szavazást.
Dr. Répás József
Véleményem szerint nem áll fent összeférhetetlenség. Aki úgy gondolja, hogy az
összeférhetetlenség nem áll fenn, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A javaslat 7 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
114/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vella
Zoltán képviselő úr vonatkozásában, a 14. napirendi pontot illetően nem áll fenn
összeférhetetlenség.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 5 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás, 2 fő ellenszavazat mellett elfogadásra került.
115/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
1. kezdeményezi a Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata 1/1 tulajdonában lévő
3168 hrsz-ú közterület megosztását a jelen határozat mellékletét képező vázrajz
alapján,
2. a telekalakítási eljárás során a 3168 hrsz-ú ingatlanból leválasztott, a 3118/2 hrsz-ú
ingatlannal határos ingatlant forgalomképessé nyilvánítja,
3. a 2. pont szerinti ingatlannal kapcsolatosan értékbecslést készíttet, majd
4. a 3. pont szerinti értékbecslés alapján az ingatlant értékesítésre meghirdeti.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Répás József polgármester
15. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a pályázat kiírására civil szervezetek támogatására vonatkozóan. Az Emberi
Erőforrás Bizottság, illetve a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Erdélyiné Horváth Terézia
Az Emberi Erőforrás Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
116/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki civil
szervezetek támogatására, a jelen határozat mellékletét képező tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
16. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete)

26

Dr. Répás József
Rátérünk az útfelújítás beszerzési eljárása ajánlattételi felhívásának elfogadására. Ezzel
kapcsolatban egy módosító javaslatom került feltöltésre. Az elmúlt egy héten nagyon sokan
kerestek meg a településről, és magam is azt tapasztalom, hogy a panaszok és észrevételek
jogosak. Nagyon sokan kérték, hogy a poros utcák rendbetételére fordítsuk elsődlegesen a
rendelkezésre álló erőforrásainkat. Az a javaslata Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságnak, hogy
mart aszfalttal kezdjük meg az utak helyreállítását, illetve egy hosszabb távon tartós minőségű
útjavítási munkákat indítsunk. Azt gondolom, mindaddig, amíg ilyen lakossági nyomás, jogos
igény jelentkezik a pormentes utak gréderezését illetően, addig aszfaltozással ne
foglalkozzunk. A rendelkezésre álló bruttó 10 millió Ft-ból jelentős mennyiségű utcát tudunk
rendbe tenni. Ez a bruttó 10 millió Ft, nettó 7,8 millió Ft, 10,5 kilométernyi utca rendbetételét
tudja garantálni a tavalyi árakon. A tavalyi évben a beruházások által érintett utcákat maguk a
kivitelező cégek próbálták helyreállítani, de nagyon sok kívánnivalót hagyott maga után az
elvégzett munka. A beruházásokkal nem érintett utcákat egy beszerzés keretében kiválasztott
kft. újította fel. Jó minőségű munkát végeztek, és azok az utcák, ahol a munkát elvégezték,
azok lényegében felújításra nem szorulnak. Elsődlegesen azok az utcák kerülnek fókuszba,
amelyek ilyen minőségi útjavításon nem estek át. A tavalyi ajánlati áron számolva mintegy 10
kilométernyi utcát tudnánk rendbe tenni, az összes poros utcánk 20,4 kilométert fed le.
Javaslatom, hogy ezt a pénzt most ne mart aszfaltos utak építésére fordítsuk - mert nagyon
kevés, 1-2 utcát tudnánk rendbe tenni -, hanem az utak gréderezésére. Ebben a kérdésben
most ne döntsünk. A következő pénzügyi bizottság ülésére előterjesztésre kerül az utak
gréderezésére kiírandó pályázat azzal a műszaki tartalommal, amellyel tavaly is kiírásra
került, és úgy történjen meg ennek a beszerzésnek a lebonyolítása. Megvizsgálnánk a
költségvetésünket, hogy áll, és a rendelkezésre álló ismeretek birtokában, amennyiben plusz
pénzügyi forrásunk van, akkor kezdenénk el azokon az utcákon, ahol szükséges illetve igény
mutatkozik, a mart aszfaltos felújításokat. Az önkormányzati törvényben is benne van, hogy a
közlekedés, a közutak karbantartása, fenntartása önkormányzati feladat.
Vella Zoltán
Én üdvözlöm ezt a módosítási javaslatot, melyet Polgármester úr terjesztett be. Úgy
gondolom, az a normális és helyén való, ha egy Önkormányzat a karbantartásokra helyezi a
hangsúlyt. A tavalyi évben is ezt javasoltam a képviselő-testületnek, hogy első körben, a kora
tavaszi hónapokban gréderezést célszerű elvégezni, ezt követően, ahogy nyitnak az
aszfaltkeverő üzemek, azonnal el kell végezni az utak kátyúzását, ezt követően pedig a meleg,
nyári hónapokban lehet martaszfaltozni. A martaszfaltozásnál figyelembe kell venni a merev
szakmai előírásokat, amelyeket javasoltam a képviselő-testületnek. Kiskunlacháza esetében
meleg, hengerelt aszfaltos útfelújításokról akkor tudunk beszélni, ha tudunk hozzá találni
pályázati forrást. Üdvözlöm azt, hogy Polgármester úr is támogatja és elfogadja azt a műszaki
elképzelést, amelyet tavaly letettem az asztalra. Bizonyítja, hogy ez egy jó és időtálló
gréderezési javaslat volt. Úgy gondolom, a földes utak tisztességes karbantartása
Kiskunlacházán annyit jelent, hogy egy tavaszi és egy őszi gréderezés, ugyanez az utak
megerősítése murvával, és pár év múlva elérhető lesz az az állapot, hogy egy olyan stabil
útalap áll be, amelyet vagy kátyúzni kell, vagy egyszer kell gréderezni. Ezt a javaslatot
támogatni tudom.
Németh Mihály
Átélve azt a sok szidást, és azt a minősítést, amelyet e miatt kapunk naponta, javaslom,
komolyan fontoljuk meg azt, hogy vásároljunk egy grédert. Egy megfelelő minőségű eszközt
6-8 millió Ft-ért lehetne vásárolni, ennek a 10 kilométernek a többszörösét lehetne minden
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évben rendbe tenni. Javaslom, a jövő évi költségvetésbe tegyük ezt bele. Egy éves
útkarbantartási költségre sem lesz szükség, az üzemeltetést majd valahogy megoldjuk.
Dr. Répás József
Ez egy jó javaslat, biztos, hogy a költségeket jelentős mértékben tudná csökkenteni. Kérdés,
észrevétel van-e? Ha nincs, aki a módosító javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
117/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi
költségvetésben közutak fenntartására meghatározott bruttó 10 millió Ft-os előirányzat terhére
a nem pormentesített utak gréderezését valósítja meg. A Képviselő-testület 2016. júniusában
megvizsgálja annak a pénzügyi lehetőségét, hogy még a 2016. év folyamán magasabb
műszaki tartalmú, mart aszfaltos kivitelezésű útjavítási munkák elvégzésére is sor
kerülhessen. A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságot, hogy soron
következő ülésén a gréderezésre vonatkozó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását
véleményezze és tegyen javaslatot a Képviselő-testület felé annak elfogadására.
Határidő: 2016. április 26.
Felelős: dr. Répás József polgármester
17. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a döntésre óvoda építésére és felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról. Egy
módosítás lenne, mert amikor a pénzügyi bizottság tárgyalta, akkor még ezek az információk
nem voltak a birtokunkban.
Vella Zoltán
A határozati javaslatba nem kellene beleírni, hogy mekkora a sikerdíj összege az Aditus Zrtnek?
Soós Zsoltné
Nem tudjuk a támogatási összeget, és annak megfelelő százaléka a sikerdíj összege.
Vella Zoltán
De a százalékot már tudjuk, nem?
Soós Zsoltné
50 millió Ft-ig 5 %, 50-100 millió Ft között 4 %, és 100 millió Ft fölött 3 %.
Vella Zoltán
Az SzMSz módosítási javaslatnál ez egy fontos szempont volt, hogy kerüljön bele minden
esetben a konkrét megbízási összeg, megjelölve a költségvetés forrását.
Dr. Répás József
Beleírjuk, hogy 3 %, mert 100 millió Ft fölött lesz.
Vella Zoltán
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Bízunk abban, hogy meg fogjuk nyerni mindhárom óvoda épületére a Pest megyére
vonatkozó pályázati forrást. A felújításokra égető szükség van, de addig is azt szeretném
kérni, hogy azokat a jelentős statikai repedéseket, jelentős statikai elmozdulásokat, amelyeket
év elején láttunk a bejárás során az épületben, mindenképpen állítsa helyre az Önkormányzat.
Úgy gondolom, függetlenül attól, hogy ott már nem tervez az Önkormányzat óvodát, bízunk a
pályázat sikerében, ezeket a statikai elmozdulásokat mindenképpen meg kellene vizsgáltatni.
Ha a vizsgálat bármilyen beavatkozást ír elő, azt végre kellene hajtani. Az épület legvégén
található csoportszobában fütyül a szél, 6 darab nyílászáró van, cseréljük ki. Vizsgáljuk meg,
mennyi lenne ennek a költsége, és ha látjuk az esélyünket, lehetőségünket a megyei
pályázatnál, akkor eldönthetjük, hogy kicseréljük a nyílászárókat vagy sem. Köszönöm.
Dr. Répás József
A felmérések már elkészültek, a statikus, szakmai véleményét megkapja majd a bizottság.
Másnak, kérdése, észrevétele van-e? Ha nincs, aki támogatja a határozati javaslatot, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
118/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete pályázatot nyújt
be Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése című, VEKOP-6.1.115 számú pályázatra, a következők szerint: a pályázatban Búzavirág Tagóvoda „B” épületének
(2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 6/a.) belső felújítása, egy tornaszobával és egy bölcsődei
szobával történő bővítse, valamint az udvari játékok felújítása szerepeljen. A Képviselőtestület támogatási összegként a fent leírt fejlesztések teljes bekerülési összegét jelöli meg.
A Képviselő-testület a fentieknek megfelelő pályázat megírásával az Aditus Zrt-t bízza meg, a
hatályban lévő keretszerződés alapján, a támogatási összeg 3%-ának megfelelő összegű
sikerdíjért.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
18. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának
módosítására. Technikai jellegű módosító határozat. Az Emberi Erőforrás Bizottság, illetve a
Jogi és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta.
Erdélyiné Horváth Terézia
Az Emberi Erőforrás Bizottság támogatja.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság is támogatja.
Dr. Répás József
Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
119/2016. (IV.05.) határozat
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Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat
mellékletét képező tartalommal módosítja a Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat Alapító Okiratát.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

19. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete)

Dr. Répás József
A következőkben a Kunépszolg Kft. javaslatáról lesz szó, zöldhulladék elhelyezésének
díjaival kapcsolatosan. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta.
Mózes Zsolt
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
120/2016. (IV.05.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a komposztáló telepen
elhelyezhető zöldhulladék átvételi díjait 2016. április 15-től a következők szerint határozza
meg:
- kiskunlacházi ingatlanok esetében 1 tonna/év mennyiségig az átvétel díjmentes,
- kiskunlacházi ingatlanok esetében 1 tonna/év mennyiségig felett 5.-Ft+ÁFA/kg,
- nem kiskunlacházi ingatlanok esetében 5.-Ft+ÁFA/kg,
- gazdasági társaságok esetében 5.-Ft+ÁFA/kg,
- Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata által fenntartott intézményekből és a
közterületekről elszállított zöldhulladék esetében – mennyiségi korlátozás nélkül –
díjmentes.
Határidő: 2016. április 15.
Felelős: dr. Répás József polgármester
20. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a polgármester részére jutalom megállapítására.
Tóth Imre
Nem értek vele egyet, de visszavonom a javaslatom.
21. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete)

Dr. Répás József
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Rátérünk a tájékoztatókra. Az 51-es közút felújítása tekintetében reményeink szerint 2016.
áprilisában a munkaterület átadása megtörténik, és a felújítási munkálatok el tudnak kezdődni.
Tartottunk egy bejárást a Közútkezelő képviselőjének jelenlétében a Duna-parton, hiszen a
Sellő utca rengeteg kívánnivalót hagy maga után. Ennek hatására született az a közútkezelői
döntés, hogy felszólítják a Penta Kft-t, a Sellő utcánál a kátyúzási, helyreállítási munkálatokat
végezze el. Mindenféleképpen egy helyreállítást eszközölnek. Az Önkormányzat is
nyomatékosan kérte ezt a Penta Kft-től. Bízom benne, hogy ennek lesz foganatja. Egysávos,
új szőnyeggel történő ellátásra illetve aszfaltozására jelenleg nincs esély, tekintettel arra, hogy
a Közútnak erre nincs pénzügyi forrása. Az elmúlt héten egyeztetést folytattam Sárosi István
igazgató úrral, valamint az RSD társulat elnökével dr. Kovács Tibor úrral a rácsatlakozási
díjak mértékét illetően. Nincs megállapodás még a lacházi Duna-part tekintetében, hogy
mennyit kell fizetni a rácsatlakozásért. A jelenleg hatályos szabályozás szerint 15.000.Ft+ÁFA összeget kell befizetni. Abban maradtunk, hogy közös levélben fordulunk az
Energetikai Hivatalhoz, amely Önkormányzatunk, az RSD Víziközmű Társulat illetve a
DPMV Zrt. vezérigazgatója ír alá. Ebben kérjük az Energetikai Hivatalt, járuljon hozzá, hogy
a rácsatlakozási díj (15.000.-Ft+ÁFA) csökkenjen le, amelyet a Társulat hitelezne meg az ott
lakott tulajdonosok helyett. Azt gondolom, a Társulat magára tudja ezt vállalni. A
tájékoztatókkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincs, a megbeszélést
zárt üléssel folytatjuk, a nyílt ülést bezárom.
Az ülés vége: 18:35h.
K.m.f.

Dr. Répás József
polgármester

Németh Mihály
alpolgármester

Soós Zsoltné
jegyző

Mózes Zsolt
képviselő
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