
A Képviselő-testület 2018. május 22-i ülésének határozatai 

 

121/2018.(V.22.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének elfogadja Tóth Imre alpolgármester személyét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

122/2018. (V.22.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének elfogadja Varga Ilona képviselő személyét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

123/2018. (V.22.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés napirendi 

pontjait az alábbiak szerint: 

1. A 2018. évi útjavítási munkákra vonatkozó ajánlatok elbírálása, a nyertes ajánlattevő 

kiválasztása 

Előadó: dr. Répás József polgármester 

Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

2. A DPMV Zrt. 2018. május 23-i közgyűlése napirendjeinek tárgyalása, a polgármester 

részére nyújtandó felhatalmazások adása 

Előadó: dr. Répás József polgármester 

Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

3. A KUNÉPSZOLG Kft. 2018. május 23-i közgyűlése napirendjeinek tárgyalása, az 

alpolgármester részére nyújtandó felhatalmazások adása 

Előadó: dr. Répás József polgármester 

Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

4. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek bemutatásáról szóló határozat módosítása 

Előadó: dr. Répás József polgármester 

Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

5. Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére benyújtandó 

pályázathoz önrész meghatározása 

Előadó: dr. Répás József polgármester 

6. Döntés a 1020 hrsz-ú ingatlan megosztása ügyében 

Előadó: dr. Répás József polgármester 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

124/2018. (V.22.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

- a „Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat útjavítási munkái 2018” beszerzést 

eredményesnek nyilvánítja, a beszerzés nyertesének a Sziget-Szilárd Kft-t hirdeti ki; 

- a DIVENIRE Kft. és az RBM Úttechnika Kft. ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja; 

- felhatalmazza a polgármestert a nyertessel a kivitelezésre irányuló szerződés megkötésére. 

Felelős: Dr. Répás József polgármester 

Határidő: 2018. május 31. 

 

 

125/2018. (V.22.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Répás József 

polgármestert, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2018. május 23-án tartandó 

közgyűlésén az 1. napirend vonatkozásában fogadja el a következő javaslatot: 



„A közgyűlés …. db igen szavazattal, …. ellenszavazat és ….. tartózkodás szavazattal az írásbeli 

előterjesztéssel egyezően a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság valamint a könyvvizsgáló jelentése 

figyelembevételével a 2017. december 31. fordulónapra elkészített mérleget – amelyben az eszközök és 

források egyező végösszege 14.632.812 e FT, az adózott eredménye 19.565e Ft  nyereség – és az ezen 

üzleti évre vonatkozó eredménykimutatást, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az 

egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletet, továbbá az üzleti jelentést elfogadja. 

A részvénytársaság közgyűlése 19.565e Ft  adózott eredményt eredménytartalékba helyezi. 

A közgyűlés egyhangúlag úgy határoz, hogy az igazgatóság tagjait a Ptk. 3:117. § rendelkezései szerint 

felmentvényben részesíti, mivel az igazgatóság tagjai a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján 

jártak el, az igazgatóság tevékenységét ennek megfelelően látta el.” 

Határidő: 2018. május 23. 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

126/2018. (V.22.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Répás József 

polgármestert, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2018. május 23-án tartandó 

közgyűlésén a 2. napirend vonatkozásában ne fogadja el a következő javaslatot: 

„A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 11/2018.(III.27.) számú Felügyelő Bizottság  határozata 

alapján 3 igen szavazattal elfogadta az elnök-vezérigazgató, a műszaki igazgató és a gazdasági igazgató 

önértékelő jelentését, mely az alábbi pontokból áll: 

a.) A Zrt. 2017. évben bekövetkezett eredményes működtetése – 40%-os súllyal (költségnövelő 

törvényváltozások ellenére) - Teljesítve 

b.) Az energetikai rendszer felülvizsgálatára vonatkozó MSZ EN ISO 50.001: 2012 szabvány 

bevezetése és auditálása – 30%-os súllyal - Teljesítve 

c.) A nyári csúcsfogyasztásra történő felkészülés sikeressége hatóságok megállapításai szerint – 30 

%-os súllyal - Teljesítve 

A Felügyelőbizottság az önértékelések alapján javasolja a 2017. évi prémium kifizetését. Tudomásul 

vette, hogy az Igazgatóság a 2017-es évben nem változtat a prémium kifizetésének eljárás rendjén. 

A Felügyelő Bizottság határozatának figyelembe vételével, a Közgyűlés engedélyezi az elnök-

vezérigazgató, a műszaki igazgató és a gazdasági igazgató részére a 2017.-es évre vonatkozó prémium 

kifizetését.” 

Határidő: 2018. május 23. 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

127/2018. (V.22.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Répás József 

polgármestert, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2018. május 23-án tartandó 

közgyűlésén a 3. napirend vonatkozásában ne fogadja el a következő javaslatot: 

„A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 12/2018.(III.27.) számú Felügyelő Bizottság határozata 

alapján egyhangúlag elfogadta a cég hatályos erre vonatkozó szabályai értelmében az elnök-

vezérigazgató, 2018-as prémium céljait, és javasolja a műszaki igazgató és a gazdasági igazgató 

prémium céljait a Közgyűlés elé terjeszteni: 

A prémium kifizetésének feltételei, feladatok meghatározása, súlyozása: 

A Zrt. 2018. évben bekövetkezett eredményes működtetése – 40%-os súllyal (költségnövelő 

törvényváltozások ellenére) 

a.) A számlázási rendszer, és a KIR-MIR-MEBIR ismétlő auditja az ISO 9001, ISO 14001, ISO 

50001, MSZ 28001 szabvány szerint – 30%-os súllyal 

b.) A nyári csúcsfogyasztásra történő felkészülés sikeressége hatóságok megállapításai szerint – 30 

%-os súllyal 

fizethető ki  a vezetők részére. 



A prémiumfeladatok teljesítését a Felügyelő Bizottság ellenőrzi és a 2018. évi mérlegelfogadó 

Közgyűlésen javaslatot tesz a kifizetésre.” 

Határidő: 2018. május 23. 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

128/2018. (V.22.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el azt a javaslatot, 

mely szerint Bukri Sándor úr a megnövekedett többletfeladatokra való tekintettel, az elnök-

vezérigazgató helyettesítéséért az elnök-vezérigazgató és saját bére közötti összeg, mint helyettesítési 

bér kifizetését, kapja meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

129/2018. (V.22.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Répás József 

polgármestert, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2018. május 23-án tartandó 

közgyűlésén a 4. napirend vonatkozásában a fogadja el a következő javaslatot: 

„A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 13/2018.(III.27.) számú Felügyelő Bizottság határozata 

alapján egyhangúlag megszavazta Bukri Sándor Úr részére, a megnövekedett többletfeladatokra való 

tekintettel, az elnök-vezérigazgató helyettesítéséért 50 % bér kifizetését, mivel megbízott 

vezérigazgatóként a saját munkaköre mellett ellátja a vezérigazgató munkakörét is, mely összeg a 

Közgyűlés jóváhagyását követően kerül kifizetésre. 

A Felügyelő Bizottság határozatának figyelembe vételével, a Közgyűlés engedélyezi Bukri Sándor Úr 

részére a helyettesítésért járó bér kifizetését.” 

Határidő: 2018. május 23. 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

130/2018. (V.22.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Répás József 

polgármestert, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2018. május 23-án tartandó 

közgyűlésén az 5. napirend vonatkozásában a fogadja el a következő javaslatot: 

„A közgyűlés …. db igen szavazattal, …. ellenszavazat és ……. tartózkodás szavazattal úgy határoz, 

hogy az igazgatóság által előterjesztett, 2018. évre vonatkozó üzleti tervet jóváhagyja.” 

Határidő: 2018. május 23. 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

131/2018. (V.22.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Répás József 

polgármestert, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2018. május 23-án tartandó 

közgyűlésén a 6. napirend vonatkozásában a fogadja el a következő javaslatot: 

„A közgyűlés ….. db igen szavazattal, … ellenszavazat és ….. tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy 

a felügyelőbizottság munkatervét jóváhagyja.” 

Határidő: 2018. május 23. 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

132/2018. (V.22.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Répás József 

polgármestert, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2018. május 23-án tartandó 

közgyűlésén az 5. napirend vonatkozásában a fogadja el azt javaslatot, mely szerint a közgyűlés Dél-

Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójává 5 évre – 6 hónapos próbaidő megjelölésével 

– Horváth Attilát (sz.: 1962.02.19., lakcím: 2030 Érd, Jegyző u. 86/A.) választja. 

Határidő: 2018. május 23. 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

 



133/2018. (V.22.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kunépszolg Kft. 25 %-os 

tulajdonosa, a társaság. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját a megküldött mérleg és eredmény 

kimutatásban foglaltaknak megfelelően elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Tóth Imre alpolgármestert, hogy a Kunépszolg Kft. 2018. május 23-

án tartandó közgyűlésén a jelen határozatban foglaltak szerint szavazzon. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Répás József polgármester 

 

134/2018. (V.22.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kunépszolg Kft. 25 %-os 

tulajdonosa, a társaság. 2018. évi üzleti tervét elfogadja. Az 2018. évi üzleti terv a határozat 

elválaszthatatlan mellékletét képezi.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Tóth Imre alpolgármestert, hogy a Kunépszolg Kft. 2018. május 23-

án tartandó közgyűlésén a jelen határozatban foglaltak szerint szavazzon. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Répás József polgármester 

 

135/2018. (V.22.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2018. (II.14.) számú határozatát a 

következőképpen módosítja: a saját betételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a jelen 

határozat elválaszthatatlan részét képező táblázatban foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Répás József polgármester 

             Soós Zsoltné jegyző 

 

136/2018. (V.22.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár által benyújtandó, a Közgyűjtemények Kollégiuma kiírásában 

megjelent, települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztésére. korszerűsítésére vonatkozó pályázathoz 

szükséges 330.000.-Ft, azaz háromszázharmincezer forint saját forrást az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésében biztosítja az intézmény részére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

137/2018. (V.22.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megindítja a 

szükséges telekalakítási eljárást annak érdekében, hogy az 5101 j. út alatt fekvő Kiskunlacháza 973/1 

hrsz-ú, 1449 hrsz-ú, 260 hrsz-ú és 1020 hrsz-ú ingatlanoknak az országos közút műszaki határán kívül 

eső helyi közút útosztályú járdák és közterületek az Önkormányzat tulajdonába kerüljenek. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

138/2018. (V.22.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbiak 

szerint módosítja a 68/2018. (IV.19.) számú határozatát: 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírás c) Belterületi utak, 

járdák, hidak felújítása alcélra pályázatot nyújt be Kiskunlacháza, Dózsa Gy. úton (1020 hrsz, 

260 hrsz, 1225 hrsz, 1449 hrsz, 973/1 hrsz) a Határ utcától a Móricz Zs. utcáig húzódó  

járdaszakasz felújítására. A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt a pályázat elkészítésére és 

benyújtására. A pályázat önrészét a 19.364.625.- Ft-ot az önkormányzat a 2018. évi 

költségvetésben, a II/1. Beruházások, Járdaépítés” címszó alatt biztosítja. 



Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

139/2018. (V.22.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének elfogadja Tóth Imre alpolgármester személyét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

140/2018. (V.22.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének elfogadja Varga Ilona képviselő személyét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

141/2018. (V.22.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a zárt ülés napirendi 

pontjait az alábbiak szerint: 

1. Katedra-díjak odaítélése 

Előadó: dr. Répás József polgármester 

2. A Halászkert étterem alatti terület meghirdetésére érkezett ajánlatok elbírálása 

Előadó: dr. Répás József polgármester 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

142/2018. (V.22.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kiskunlacháza Katedra” díjat 

adományoz Varsányiné Varga Irénnek, az Érdi Szakképzési Centrum Kiskunlacházi Szakképző Iskolája 

pedagógusának. 

Határidő: 2018. június 6. 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

143/2018. (V.22.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kiskunlacháza Katedra” díjat 

adományoz Hermanné Keresztes Györgyinek, a Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógusának. 

Határidő: 2018. június 6. 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

144/2018. (V.22.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kiskunlacháza Katedra” díjat 

adományoz Szabadosné Horák Irénnek, a Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógusának. 

Határidő: 2018. június 6. 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

145/2018. (V.22.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

tulajdonában lévő, a 69/2017. számú vázrajz szerint kialakításra kerülő 1198 m2 alapterületű, 

3120/6 hrsz-ú ingatlant 6.000.000.-Ft, azaz hatmillió forint vételáron értékesíti Deme József 

(2300 Ráckeve, Dömsödi u. 39.) és dr. Kovács Tibor (2338 Áporka, Sziget sor 98.) részére, a 

határozat mellékletét képező ajánlat szerint. Az értékesítéssel kapcsolatos mindennemű költség 

a vevőket terheli. 



A Képviselő-testület jelen határozatban dönt arról is, hogy megindítja a 69/2017. számú vázrajz 

szerint ingatlanok kialakításához szükséges telekalakítási eljárást. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 
 


