
A Képviselő-testület 2019. január 21-i ülésének határozatai 

 

 

 

5/2019.(I.21.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének elfogadja Mózes Zsolt képviselő személyét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

6/2019. (I.21.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt jegyzőkönyv 

hitelesítőjének elfogadja dr. Galambos Eszter képviselő személyét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

7/2019. (I.21.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés 

napirendi pontját az alábbiak szerint: 

1. A mezőőri álláshelyre kiírt pályázat elbírálása 

Előadó:  dr. Répás József polgármester 

Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

Meghívott: Győri Ferenc pályázó 

(A napirend a pályázó nyilatkozatának megfelelően nyílt vagy zárt ülésen kerül 

megtárgyalásra) 

2. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása  

Előadó:  dr. Répás József polgármester 

3. A Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítása  

Előadó:  dr. Répás József polgármester 

Tárgyalta: Emberi Erőforrás Bizottság 

4. A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről szóló 9/2014.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó:  dr. Répás József polgármester 

Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

5. Pályázat benyújtása a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek 

fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megyében” 

című kiírásra 

Előadó : dr. Répás József polgármester 

Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

6. Pályázat benyújtása „kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” című kiírásra 

Előadó:  dr. Répás József polgármester 

7. Döntés a településrendezési terv és a HÉSZ módosítása munkafolyamatainak 

folytatásáról 

Előadó:  dr. Répás József polgármester 

Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

 

 



8/2019. (I.21.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (1) bekezdése 

szerinti jogkörében eljárva Győri Ferenc 2340 Kiskunlacháza, Lehár F. u. 71. szám alatti lakost 

3 hónapos próbaidő kikötésével határozatlan időre közalkalmazottnak nevezi ki, mezőőri 

munkakörbe. A közalkalmazott illetménye a Kjt. előírásai szerint kerül megállapításra. 

Határidő: 2019. február 5. 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

9/2019. (I.21.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Petőfi 

Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítását, mely jelen határozat 

mellékletét képezi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

10/2019. (I.21.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 

be a Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési 

vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén kiírásra, 

PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámra.  

A pályázattal érintett ingatlanok: Kiskunlacháza, 732/3, 1449, 1686, 2057, 2239, 2247, 2257, 

2258, 2272, 2346, 2364, 2432, 2436, 2437, 5439, 5417, 5458, 5459, 5461,5480, 5502, 6301/1, 

6320, 6336, 0136/1, 0307, 0317, 0318/19, 0416, 2107/1, 2184/1, 2412, 2419, 2446, 2447, 2516, 

5503/2, 5503/3 helyrajzi számok. 

A beruházás teljes összege: 373.383.585.-Ft, igényelt támogatás 300.000.000.-Ft, a vállalt 

önrész 73.383.585.-Ft. A pályázat önrészét az 73.383.585.-Ft-ot az Önkormányzat a 2019. és 

2020. évi költségvetésében biztosítja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

11/2019. (I.21.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt a 

belügyminiszter által kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására kiírt pályázatra. 

Az igényelt támogatási összeg 8.295.400.-Ft. 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a 2019. évre az illetményalapot a Magyarország 2019. évi 

központi költségvetéséről szóló 2018. évi I. törvényben rögzítetthez képest legalább 20%-kal 

emelt összegben, azaz legalább 46.380.-Ft-ban állapítja meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

12/2019. (I.21.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete úgy határoz, hogy 

a 113/2013. (IV. 29.) számú határozattal összhangban Kiskunlacháza Nagyközség hatályos 

településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 

felülvizsgálata és módosítása településrendezési tervezési munkálatait a tervmódosításhoz 

eddig beérkezett módosítási igények befogadásának lezárásával egyidejűleg tovább kell 

folytatni. Ezzel összhangban felkéri a PESTTERV Kft-t a korábban megkezdett munka 

folytatására. 



A településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv felülvizsgálata és 

módosítása során a PESTTERV Kft-vel 2013-ban megkötött 1054-es projekt nyilvántartási 

számú tervezési szerződésben rögzített, továbbá az egyéb időközben megkötendő 

településrendezési szerződésekben rögzített tervezési feladatok elvégzése szükséges. 

A 358/2010.(IX.04) számú határozattal elfogadott hatályos településfejlesztési koncepció 

változtatás nélkül jelenleg is mindenben aktuális, korszerűsítése változtatása nem szükséges. 

Amennyiben valamely okból a tervezés során később mégis időszerűvé válna a hatályos 

településfejlesztési koncepció módosítása, vagy új koncepció elkészítése, akkor azt új 

képviselő-testületi döntés alapján a hatályos jogszabályoknak megfelelő formában és 

tartalommal kell majd elkészíttetni. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

 

 


