JEGYZŐKÖNYV
A Képviselő-testület 2015. október 14-i üléséről.
Időpontja: 2015. október 14. 19:35 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak:
Dr. Répás József polgármester
Tóth Imre alpolgármester
Németh Mihály alpolgármester
Varga Ilona képviselő
Vella Zoltán képviselő
Mózes Zsolt képviselő
Soós Zsoltné jegyző
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
Dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Dr. Fábián Miklós
Szecsei Imréné PÜF kültag
Novákné Fábián Katalin lakos
Bajczárné Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető
Dr. Répás József
Mindenkit sok szeretettel köszöntök a mai rendkívüli képviselő-testületi ülés alkalmából.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 6 fő van jelen. A testületi ülés
határozatképes. Távol Erdélyiné Horváth Terézia, dr. Galambos Eszter és Foki Vilmos
képviselők. Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre teszek javaslatot. Vella Zoltán és Mózes Zsolt
képviselőket javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek. Aki Vella Zoltán személyét elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Vella Zoltán képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
281/2015.(X.14.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Vella Zoltán képviselő személyét.
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
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Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
282/2015. (X.14.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Mózes Zsolt képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A meghívóban szereplő napirendi pontot kiegészíteném a Vodafone Zrt. szerződés
módosításával. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a módosítással a napirendi
pontokat kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Felhatalmazás a DPMV Zrt. közgyűlésén történő szavazásra
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
2. Vodafone Zrt-vel kötött megállapodás módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
283/2015. (X.14.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Felhatalmazás a DPMV Zrt. közgyűlésén történő szavazásra
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
2. Vodafone Zrt-vel kötött megállapodás módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
1. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk az 1. napirendi pontra: felhatalmazás a DPMV Zrt. közgyűlésén történő szavazásra.
A közgyűlés holnap (október 15-én) lesz. Amely kérdésekről szó lesz ezen a közgyűlésen,
elsődlegesen jogtechnikai jellegűek. A Jogi és Ügyrendi Bizottság foglalkozott ezzel a
kérdéssel, és a mellékelt javaslatokat fogalmazta meg. Holnap a közgyűlésen - tekintettel arra,
hogy szemétszedés lesz a kollégákkal a településen - Tóth Imre alpolgármester úr fog
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képviselni engem és az Önkormányzatot. Kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal
kapcsolatosan?
Vella Zoltán
Egy zártkörű részvénytársaság közgyűlésén kizárólag a határidőben kiküldött napirendi
pontokról lehet csak szavazni. A közgyűlésen már módosító javaslat nem hangozhat el. Abban
az esetben, ha elhangzik, akkor nincs rábízva semmi az alpolgármesterre vagy polgármesterre.
Neki csak és kizárólag a jóváhagyott napirendi pontokkal kapcsolatban, az adott
mandátummal rendelkezően lehet szavazni. Ott nem mint magánszemély van jelen a
polgármester, hanem Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának jogán van jelen. Nem
vállalhat kötelezettséget, hiszen az az ő saját kötelezettségvállalása, nem az Önkormányzat
kötelezettségvállalása és nem tehet új nyilatkozatot sem. Csakis kizárólag a Képviselő-testület
által adott mandátum alapján szavazhat.
Dr. Répás József
Egy többtagú zrt. esetében van lehetőség arra, hogy határozati javaslattal kapcsolatban,
amelyet kiküldenek, a tulajdonosok módosítást tehetnek, megváltoztathatják. A napirendi
pontok vonatkozásában van egy kitétel: 24 órán belül kell jelezni, ha módosítást, kiegészítést
kívánnak tenni. A napirendre vonatkozó határozati javaslatok tekintetében lehet, hogy
beszúrnak egy szót, egy mondatot. Alpolgármester úr rendelkezik olyan belátási képességgel,
tudja jól, mi az Önkormányzat érdeke, ennek megfelelően, ha módosító javaslat érkezik,
bármelyik napirendi pont vonatkozásában, el tudja dönteni ő saját maga, hogy az
önkormányzat érdekeit sérti, vagy nem sérti. dr. Galambos Eszter, aki a tanácsadó testület
tagja, részt vesz a közgyűlésen. A demokráciának az alapelve az, hogy a település által
választott polgármester és a választott képviselő-testület azért van megbízva, hogy döntsenek
belátásuk szerint.
Vella Zoltán
Ez mind nagyon jól hangzik, de nem igaz. A Ptk. és a Btk. nagyon is meghatározza azokat a
korlátokat, ameddig terjedhet egy demokrácia vagy jogállam. A polgármester közpénzzel
gazdálkodik, egy részvénytársasági képviselő.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Ha nincs, aki a határozati
javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
284/2015. (X.14.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Répás József
polgármester, hogy a Dél-pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2015. október 15. napján
tartandó közgyűlésén a jelen határozat mellékletét képező határozati javaslatok tekintetében
az alábbiak szerint szavazzon:
- az 1. Határozati javaslatot támogassa.
- a 2. Határozati javaslatot támogassa.
- a 3. Határozati javaslatot támogassa.
- a 4. Határozati javaslatot támogassa.
- az 5. Határozati javaslatot támogassa.
- a 6. Határozati javaslatot támogassa.
- a 7. Határozati javaslatot támogassa.
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Határidő: 2015. október 15.
Felelős: dr. Répás József polgármester
2. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)

Dr. Répás József
Rátérünk a 2. napirendi pontra: Vodafone Zrt-vel kötött megállapodás módosítása. A
határozati javaslat úgy módosul, hogy a testületi ülés előtt a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
ülésén megfogalmazódott. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 5 fő igen szavazattal, tartózkodás, 1 fő ellenszavazat mellett elfogadásra került.
285/2015. (X.14.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vodafone
Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal lefolytatott több
fordulós egyeztető tárgyalás eredményeképpen - tekintettel a folyamatban lévő KEOP
1.3.0/09-11-2012-0028 azonosítószámú Kiskunlacháza Ivóvízminőség-javító projekt
eredményes befejezésére – elfogadja a társaság által tett ajánlatot, az alábbiak szerint:
• az Önkormányzat 2016. január 31-től kezdődően 3 évig (2019. január 31-ig) nem
számol fel bérleti díjat a bázisállomás víztornyon való elhelyezéséért,
• a 2019. január 31. utáni időszakban a futamidő végéig számlázható összeg:
1.675.339.-Ft+ÁFA/év
• a futamidő 2019.12.31-ről 2022.12.31-re módosul (a lejárat után felek a bérleti
szerződés futamidejét közös megegyezéssel meghosszabbíthatják),
• az Önkormányzat az inflációs rátát futamidő végégig, azaz 2022.12.31-ig ne
alkalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Mindenkinek köszönöm az aktív közreműködést, az ülést bezárom.
Az ülés vége: 19:55h.
K.m.f.
dr. Répás József
polgármester

Vella Zoltán
képviselő

Soós Zsoltné
jegyző

Mózes Zsolt
képviselő
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