Jegyzőkönyv
A Képviselő-testület 2013. február 25-i rendkívüli nyílt üléséről

Időpontja: 2013. február 25. 17:08 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint
Pénzes Andrásné pénzügyi vezető
Dr. Répás József
Mindenkit szeretettel köszöntök a mai rendes képviselő-testületi ülésen. Megállapítom, hogy
a képviselő-testület tagjai közül 5 fő van jelen, dr. Galambos Eszter, dr. Szabó Attila és
Gerecz Attila jelezték, hogy a mai napon nem tudnak jelen lenni, valamint Tóth Imre
alpolgármester úr is, hogy késve tud csak ideérkezni. Jegyzőkönyv hitelesítők személyére
teszek javaslatot, dr. Fábián Miklós alpolgármester urat és dr. Vancsura Tamás képviselő urat
javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek. Kérem, hogy most mindenki szavazzon.
Aki elfogadja dr. Fábián Miklós alpolgármester úr személyét, kérem, jelezze.
5 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
50/2013. (II. 25.) határozat
Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hitelesítőnek elfogadja Dr. Fábián Miklós alpolgármester személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

jegyzőkönyv

Dr. Répás József
Aki dr. Vancsura Tamás képviselő úr személyét elfogadja, kérem, jelezze.
5 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
51/2013. (II. 25.) határozat
Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hitelesítőnek elfogadja Dr. Vancsura Tamás képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

jegyzőkönyv

Dr. Répás József
Tisztelt képviselő társaim. A meghívóban szereplő napirendi pontot nem kívánom
kiegészíteni. Aki a napirendi pontot elfogadja, az kérem, jelezze.
5 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
52/2013. (II. 25.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirendi
pontokat az alábbiak szerint:
1. Adósságrendezési megállapodás megkötéséhez szükséges döntéshozatal.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Dr. Répás József
Nem kell különösebben kiegészíteni ezt a határozati javaslatot. Ez tulajdonképpen egy sablon,
melyet megkaptunk az Államkincstártól, azzal, hogy ilyen formában kell elfogadni, és
felhatalmazni a polgármestert és a jegyzőt, hogy ezeket a dokumentumokat aláírják. Sok
mindent ehhez nem szeretnék hozzáfűzni. Utolsó pillanatban kaptuk, nagyon rövid a határidő,
ezért lett ez a mai rendkívüli testületi ülés. Kérdés, észrevétel van-e?
Dr. Vancsura Tamás
Hány százalék? A legfontosabb.
Dr. Répás József
Nem tudjuk még mindig. A héten kiderül.
Dr. Vancsura Tamás
Én úgy hallottam 40-70 % között lehetséges.
Pénzes Andrásné
Igen.
Balogh Zoltán
Optimistán 90 %.
Dr. Répás József
Persze lehet különös méltánylást érdemlő esetekben, de ez tudjuk, hogy mit jelent. Aki
támogatja a határozati javaslatot, az kérem, jelezze.
5 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
53/2013. (II. 25.) határozat
1. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az
adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.
2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel
vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez
kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál.
3. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az
önkormányzatot terhelő, az adósságvállalással érintett adósságállománya
átvállalásáról.
4. A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármester és a jegyzőt, hogy:
a) megtegyék a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket,
b) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat
kössék meg.
5. A Képviselő-testület utasítja a polgármester és a jegyzőt, hogy az adósságátvállalással
kapcsolatos intézkedéseikről a soron következő ülésen tájékoztassák a testületet.
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Határidő: 2013. február 28.
Felelős:
dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
Dr. Répás József
Köszönöm mindenkinek az aktív közreműködést, a testületi ülést bezárom.
A testületi ülés vége: 17:12 h.
Kmf.

Dr. Répás József
polgármester

Soós Zsoltné
jegyző

Dr. Fábián Miklós
alpolgármester

Dr. Vancsura Tamás
képviselő
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