Jegyzőkönyv
A Képviselő-testület 2012. október 17-i rendkívüli nyílt üléséről
Időpontja: 2012. október 17., 18.50. órai kezdettel
Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint
Pénzes Andrásné pénzügyi vezető
Dr. Répás József
Mindenkit szeretettel köszöntök mai rendkívüli ülésünk alkalmával. A Képviselő-testület
tagjai közül nyolc fő van jelen, távol van Foki Vilmos képviselő úr, tehát ülésünk
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítők személyére teszek javaslatot. Petőné Horváth Éva
képviselő asszonyt és Balogh Zoltán képviselő urat javaslom. Kérem, hogy aki elfogadja
Petőné Horváth Éva személyét, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
439/2012. (X. 17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja Petőné Horváth Éva képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Kérem, hogy aki Balogh Zoltán személyét elfogadja, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
7 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
440/2012. (X. 17.) határozat
Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hitelesítőnek elfogadja Balogh Zoltán képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

jegyzőkönyv

Dr. Répás József
A napirendek a következők lennének:
1. Adósságmegújító hitel felvételével kapcsolatos döntéshozatal
2. Egyebek
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati
fordulójához való csatlakozás.
Kérdés, észrevétel van-e?
Dr. Galambos Eszter
A Kunépszolg Kft-t ügyeit mikor fogjuk tárgyalni?
Dr. Répás József
Október 29-én lesz testületi ülés. Ha nincs más kérdés, kérem, hogy aki a napirendi pontokat
elfogadja, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
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8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
441/2012. (X. 17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirendi
pontokat az alábbiak szerint:
1. Adósságmegújító hitel felvétele
Előadó: dr. Répás József
Gerecz Attila , PÜF elnöke
2. Egyebek
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati
fordulójához való csatlakozás
Előadó: dr. Répás József
Gerecz Attila , PÜF elnöke
1. napirend
dr. Répás József
Az adósságmegújító hitellel kapcsolatos előterjesztés következik, amit előzőleg alaposan
megtárgyaltunk a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülésen. Van-e kérdés?
Dr. Szabó Attila
Pénzes Andrásné pénzügyi vezető az előterjesztésben azt írta, hogy nagyon szigorúan vesszük
ezeket a dolgokat, behajtjuk a kinlévőségeket, de a hivatal átszervezésével az a személyi
állomány aki ezt biztosítani fogja, az megmaradt az Önkormányzatnál vagy kell esetleg újabb
munkaerővel bővíteni? Maradt-e bértömeg az átszervezéssel?
Soós Zsoltné
Az átszervezés nem érinti az adósságbehajtási feladatok elvégzését. Ez a jogkör nem került át
a járáshoz, tehát az adós kolléganők maradnak. Nyolc-kilenc kolléga bére és két nyugdíjba
vonuló kolléga bére marad meg, de akik a Hivatalban maradnak nem annyi létszámra kapjuk
meg az állami támogatást, hanem kevesebbre, ezt ki kell majd egészíteni a költségvetésből,
viszont ennél kevesebb fővel nem tudjuk ellátni a feladatokat.
Dr. Szabó Attila
Azt szerettem volna javasolni, hogy ha marad pénz, bővítsük ki az adócsoportot, hogy ezek a
bevételek biztosabban teljesüljenek.
Soós Zsoltné
Nem marad meg pénzünk, hanem többet kell hozzátennünk, mert kevesebb lesz a támogatás.
Megmondják, hogy szerintük ennyi létszámmal el tudjuk látni a feladatot, annyi pénzt
kapunk, 2-3 embert számoltunk, akiknek a bérét ki kell gazdálkodnunk.
Pénzes Andrásné
Az eddigi normatíva sem úgy működött, hogy állami támogatásból működtettük a Hivatalt,
hanem eddig is tettünk ehhez saját forrást.
Dr. Répás József
Úgy néz ki, hogy 19 fő kollégára kapunk állami támogatást, na most ennél sokkal többen
dolgoznak a Hivatal keretein belül, a TICS dolgozói is a mi rendszerünkben vannak és a
mezőőrök. A fő vérveszteség igazán az Igazgatási Osztályt érte az átszervezés révén, nem is
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annyira a Pénzügyön, hanem az Igazgatási osztályon lesz olyan hiány, hogy esetleg, ha
szükséges, valakit fel kell venni. Legkorábban december végén tudunk számokat mondani, ha
a központi költségvetés elfogadásra kerül, akkor tudunk többet mondani e tekintetben.
Dr. Szabó Attila
Most jelentősen megnőtt a Hivatal munkája az 1 Ha alatti gazdasági területek mezőőri
járulékának beszedése miatt. Mikor van a befizetések határideje, készültek-e bevallások,
odafigyel-e a polgármester úr arra, hogy ezek a pénzek időben beérkezzenek és ne maradjon
ebben az évben is több millió forintos kintlévőség?
Dr. Répás József
A polgármester igyekszik mindenre odafigyelni – erre is. Mint minden adóbevallás
tekintetében, a gazdák elkészítik az adóbevallásokat. Ha ez nem készül el, elég nehéz feladat
ezek feltárása kollégáim részéről. Ezt több fórumon is elmondtuk, de tervezek novemberben
egy olyan agrárfórumot, ahol ismét elmondjuk: nagyon fontos, hogy ezek a bevallások és
befizetések megtörténjenek. Mert ha ezek nem történnek meg olyan mértékben, akkor el kell
gondolkodnunk azon, hogy ezt a fajta szolgáltatást fenntartjuk-e vagy sem. Szükséges és
fontos, mert a külterületen is így egy bizonyos közbiztonságot nyújt a mezőőri szolgálat, de
senki sem várhatja el, hogy más adóbevételekből finanszírozzuk azt a rendszert, aminek
elvileg 70-80 %-ban önfenntartónak kellene válni. Ha ez nem történik meg, akkor azt
gondolom, hogy nem várható el, hogy ez a rendszer fennmaradjon, pláne úgy, hogy a 2013.
éves költségvetés elég feszített lesz. Bízom benne, hogy a gazdák ezt megértik. A Mi
Újságunkban is benne lesz egy felhívás, remélem, hogy a gazdák ezt megértik, ténylegesen a
mezőőri szolgálat működése függ ettől.
Pénzes Andrásné
Nagyon sok bevallás érkezett, kötegesen állnak, kolléganőm már egy számítógépes
rendszerbe felvitte, a programot kell úgy javítani, hogy egy gombnyomásra határozatot is
tudjunk készíteni. Ez a mi saját integrált ügyviteli programunk egy modulját kaptuk így meg.
Adminisztratívan azért sok, mert 2013. év elején nem biztos, hogy ugyan az a föld használója,
mint 2012-ben volt.
Dr. Szabó Attila
Volt már ebből konfliktus?
Pénzes Andrásné
Ezeket a változásokat mindig figyelni és módosítani kell. Ha ezeket a határozatokat kiküldjük,
akkor keletkezhetnek konfliktusok.
Dr. Szabó Attila
Azért kérdeztem ezeket, hogy szükség van-e a 20 millió Ft-os hitel felvételére?
Dr. Répás József
60 millió Ft-ból már 40 millió Ft-ot „kinyögtünk”, így kell megközelíteni ezt. Pozitív
eredmény ahhoz képest, ahogy év elején láttuk a dolgokat. Kérem, hogy aki az
adósságmegújító hitellel kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjen.
6 fő igen szavazat, 2 fő ellenszavazat, tartózkodás nem volt.
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442/2012. (X. 17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi
likvid hitel visszafizetésére adósságmegújító hitelt vesz igénybe.
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy
− Az adósságmegújító hitelhez a Kormány hozzájárulását kérje, az erre vonatkozó
kérelmet nyújtsa be,
− az adósságmegújító hitelre vonatkozóan a hitelszerződés érdekében eljárjon, és a 20
millió Ft összegű, 3 éves futamidejű adósságmegújító hitelszerződést aláírja az
Önkormányzat képviseletében.
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra,
hogy az igénybe vett adósságmegújító hitelt és járadékait a hitel futamidejének éveiben éves
költségvetésének összeállításakor minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és
jóváhagyja, valamint az ebből adódó tőke-és kamatfizetési kötelezettségének eleget tesz.
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az Önkormányzat költségvetési bevételeit,
ezen belül elsősorban a saját bevételeket, az állami hozzájárulásokat és egyéb támogatásokat
ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos
államháztartási jogszabályokat.
Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, a 2356
és a 911/6 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanain a hitel és járadékai
erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is az OTP Bank Nyrt
számára első helyi jelzálogot alapítson.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a fenti ingatlanok forgalomképesek, felettük korlátlanul
rendelkezik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP
Bank Nyrt-nél, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a
hivatkozott ingatlanokra zálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a
Földhivatalnál a jelzálog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határozatok: 2012. október 19.
Felelős: dr. Répás József polgármester
2. napirend
dr. Répás József
Egyebek – Bursa Hungarica pályázat. Elnök úré a szó.
Gerecz Attila
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs,
kérem, hogy aki támogatja a bizottság javaslatát, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
443/2012. (X. 17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
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1. Csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójához,
2. a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a
települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el,
3. kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a
pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx
Internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti
4. nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a
pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott
nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a kiírás feltételeivel.
Határidő: 2012. október 26.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
Dr. Répás József
Megköszönöm a részvételt, a testületi ülést bezárom.
A testületi ülés vége: 19.15. h.
Kmf.

Dr. Répás József
polgármester

Soós Zsoltné
jegyző

Petőné Horváth Éva
képviselő
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Balogh Zoltán
képviselő

