Jegyzőkönyv
A Képviselő-testület 2013. május 13-i rendkívüli nyílt üléséről

Időpontja: 2013. május 13. 19:08 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint
Pénzes Andrásné pénzügyi vezető
Dr. Sződi Károly osztályvezető
Dr. Fábián Miklós
Tisztelt Képviselő-társaim, köszönöm szépen néhány perc türelmeteket. Rendkívüli testülti
ülés keretében köszöntelek benneteket. Polgármester úr egyéb irányú elfoglaltsága miatt a mai
ülést én vezetem le. Megállapítom, hogy a testület határozatképes, Foki Vilmos, Gerecz Attila
és Balogh Zoltán képviselőurak hiányoznak. Jegyzőkönyv hitelesítők személyére teszek
javaslatot, Petőné Horváth Éva képviselő asszonyt és dr. Szabó Attila képviselő urat javaslom
jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Dr. Fábián Miklós
Aki elfogadja Petőné Horváth Éva képviselő asszony személyét, kérem, jelezze.
5 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
136/2013. (V. 13.) határozat
Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hitelesítőnek elfogadja Petőné Horváth Éva képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

jegyzőkönyv

Dr. Fábián Miklós
Aki elfogadja dr. Szabó Attila képviselő úr személyét, kérem, jelezze.
5 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
137/2013. (V. 13.) határozat
Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hitelesítőnek elfogadja Dr. Szabó Attila képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

jegyzőkönyv

Dr. Fábián Miklós
A rendkívüli ülés napirendi pontjaival gondolom, mindenki tisztában van. Az első két ponthoz
egy harmadik napirendi pont is jön, melyhez helyszíni kiosztásban került mindenkihez az
anyag. Ez a közútkezelő részére lenne egy banki letét biztosítása, az útfelbontásokkal
kapcsolatos esetleges útproblémák helyreállítására egy letétet kérnek. Menet közben tartunk
majd néhány perc szünetet, hogy minden képviselő társam át tudja tanulmányozni. A
napirendi pontok a következők lennének (Alpolgármester úr hangosan felolvassa a napirendi
pontokat.) Van-e valakinek megjegyzése a napirendi pontokhoz?
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dr. Vancsura Tamás
Véletlenül van, hogy az 1. napirendi pontban a 2013/2015-ös időszakokra vonatkozik, illetve
a 2. pontban a 2013/2014-esre?
dr. Sződi Károly
Ez így van tervezve.
Dr. Fábián Miklós
Egyéb megjegyzés? Ha nincs, aki a napirendi pontokat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezni szíveskedjék.
5 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
138/2013. (V. 13.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirendi
pontokat az alábbiak szerint:
1. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata intézményei részére 2013/2015-ös
időszakban földgáz vásárlására kiírandó közbeszerzések ajánlati felhívásának
jóváhagyása
2. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata intézményei részére 2013/2014-es
időszakban villamos energia vásárlására kiírandó közbeszerzések ajánlati
felhívásának jóváhagyása
3. Banki letét biztosítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
1. és 2. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Dr. Fábián Miklós
Kiegészítő információra valaki igényt tart-e az 1. és a 2. napirendi pontokkal kapcsolatban?
dr. Sződi Károly
Összefoglalnám: az 1. napirend a földgázvásárlás azért volt 2013/2015, mert a tervezett
beszerzési időszak 2013. augusztus 1-jétől 2015. július 1-jéig, az úgynevezett gázévhez
igazodóan kerülne beszerzésre. Mindösszesen 153.648 m3 gáz beszerzése van tervezve a
kettő nagy fogyasztónál 20 m3/h fogyasztónál, ez a Konyha és a Művelődési Központ. A
villamos energiánál pedig 2014. december 31-ig az önkormányzat és az összes intézmény, ott
274.745 kWh van tervezve általános felhasználásra villamos energiában, valamint 532.613
kWh az éjjeli közvilágítás tervezett mennyisége. A becsült értéke az eljárásnak most jelenleg
150 Ft/m3 a földgáznál, és 22 Ft az általános, valamint 18 Ft a közvilágítási energia kW ára.
Van egy ütemterv, és ezek az időszakok.
dr. Vancsura Tamás
Köszönöm szépen.
Soós Zsoltné
Csak röviden szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban
szerepel, hogy a megbízott Sourcing Kft. készítette el az ajánlati felhívásokat. A megbízást a
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság adta, mivel a közbeszerzési értékhatárt nem éri el. Ezért az ő

2

hatáskörébe tartozott a megbízási szerződésnek az elfogadása, és ez alapján készült el az
ajánlati felhívás.
Dr. Fábián Miklós
Valaki még kíván hozzászólni? Ha nem, akkor, aki a 1. napirendi pont határozati javaslatát
(Alpolgármester úr felolvassa hangosan) elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjék.
5 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
139/2013. (V. 13.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat két
intézménye (Központi Konyha, Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár) részére földgáz
beszerzésére vonatkozó ajánlati felhívást elfogadja. A felhívás a határozat mellékletét képezi.
Felkéri a hirdetmény feladására a megbízott Sourcing Hungary Kft-t.
Határidő: 2013. május 14.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Fábián Miklós
Külön a villamos energia tekintetében, aki a 2. napirendi pont határozati javaslatát
(Alpolgármester úr felolvassa hangosan) elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjék.
5 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
140/2013. (V. 13.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és
intézményeinek villamos energia beszerzésére és közvilágítás vásárlására vonatkozó ajánlati
felhívást elfogadja. A felhívás a határozat mellékletét képezi. Felkéri a hirdetmény feladására
a megbízott Sourcing Hungary Kft-t.
Határidő: 2013. május 14.
Felelős: dr. Répás József polgármester
3. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)
Dr. Fábián Miklós
Kértek pár perc szüntet a helyben kiosztott anyag átolvasására?
dr. Vancsura Tamás
Esetleg aki a tárgyban járatos, kicsit összefoglalja, és akkor nem kell 5 perc.
Soós Zsoltné
A Közútkezelő felé kell ezt a banki letétet teljesítenünk. Van egy megállapodásunk a
Közútkezelővel, a közút felbontását érinti a szennyvízpályázat, és az volt a kérésük, hogy
vagy banki garancia, vagy banki letét formájában kérik a teljesítését a jótállásra. A
bankgarancia igénybevétele elég időigényes lenne, ahhoz is kellene képviselő-testületi döntés,
de ezen kívül ez egy hosszabb folyamat lenne, a banki letét egy egyszerű képviselő-testületi
döntéssel megoldható. Van is ennek egy forrása, ugyanis van az önkormányzat tulajdonában
Optima értékpapír, aminek a nagyságrendje az körülbelül annyi, mint amekkora összeget
letétbe kellene helyeznünk. Ezt felszabadítjuk, a pénzintézetnél eljárunk, és ez az összeg az,
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ami lekötésre kerül. Itt a három határozati javaslat közül a második az, ami fontos a
Közútkezelőnek, a többi pedig a technikai rendezése ezeknek a dolgoknak. Erről szól az egész
előterjesztés röviden.
dr. Galambos Eszter
A letét fog-e kamatozni ez alatt a 3 év alatt legalább egy általános kamattal?
Pénzes Andrásné
Nem.
dr. Szabó Attila
Mely közutakról van szó, mert itt csak számot látok?
Soós Zsoltné
A Rákóczi út és a Bercsényi út.
Dr. Fábián Miklós
Ha másnak nincs kérdése, akkor külön-külön hangosan felolvasom a határozati javaslatokat.
(Alpolgármester úr felolvassa az első határozati javaslatot.)
dr. Szabó Attila
Elnézést, de szeretnék valamit kérdezni Pénzes Andrásnétól: ez az Optima értékpapír most
milyen árfolyamon van?
Pénzes Andrásné
Ezt nem tudjuk, mert mi névértéken tartjuk nyilván, csak akkor tudjuk meg, amikor beváltjuk,
hogy mennyi lesz ennek a kamata. Az Optima egy kockázati pénzpiacon forgatott értékpapír,
és ennek mindig változik a kamata, és erről nem is szoktunk értesítést kapni, csak azt, hogy a
névértéke ennyi és ennyi.
dr. Szabó Attila
Ezt mikor váltottuk?
Pénzes Andrásné
Ezt már nagyon régen váltottuk be, amikor az OTP-től kértük a korábbi hitelünk időbeli
átütemezését, és akkor valamiért az egyik osztályvezetőnek ez volt a feltétele, hogy vegyünk
valamennyi értékpapírt. Azt visszaváltottuk, de valahogy ez az 1.400.000.-Ft névértékű, ez
megmaradt.
dr. Szabó Attila
Mi a lejárati ideje?
Pénzes Andrásné
Nincsen neki, ez értékpapír, bármeddig lehet, nincs határozott lejárati ideje.
dr. Szabó Attila
De mégis, én nemrégen visszakaptam egy ilyen értékpapírt, 70 %-ot érte csak az eredeti
árának.
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Pénzes Andrásné
Azt én most nem érdeklődtem meg az OTP-ben, nem is gondoltam, hogy a névérték alá
mehet. Mindig a névértékről küld minden záráshoz egy értesítőt a bank.
dr. Szabó Attila
És nem lehet, hogy a névérték alatt van?
Pénzes Andrásné
Nem tudom elképzelni, de akkor viszont ki kell egészíteni, hogy az 1.415.000.-Ft-ot le tudjuk
kötni.
dr. Szabó Attila
Nem lehetett volna megkérdezni?
Pénzes Andrásné
Egyébként ennek a letétnek a másik megoldása, hogy a Közútkezelővel olyan együttműködési
megállapodásunk van, hogy a beruházóval szemben jótállási garancia miatt visszatartunk 5
%-ot. Tehát ez a pénz nem kerül kifizetésre a kivitelezőnek, hanem visszatartjuk akkor, de a
Közútkezelő már most kéri ennek a letétbe helyezését. Tehát ők nem várják meg azt, hogy a
beruházónál visszatartsuk a kifizetésből ezt az összeget, ők már most kérik a letétet. Tudtunk
volna egy olyan megoldást is, hogy a szennyvíz beruházásra tervezett előirányzatot
csökkentjük, és növeljük a letéti kiadást, de egyszerűbbnek gondoltuk, hogy legyen bevétel,
mivel kevés meg a letétnövekedés kiadás oldalon.
dr. Szabó Attila
Ez rendben van, csak jó lenne tudni, hogy most mennyit ér ez az Optima értékpapír.
Pénzes Andrásné
Nem tudom, és lehet, hogy ma nem is tudta volna a pénzintézet megmondani, csak aznap,
amikor beváltjuk.
Soós Zsoltné
Abból a szempontból mindegy, hogy mennyit ér az Optima, hogy nekünk ezt az összeget
letétbe kell helyeznünk. Tehát ha nem innen, akkor onnan, de letétbe kell helyeznünk. Ezt a
döntést mindenképpen meg kell hozni. Ez egy lehetőség, hogy esetleg tudunk felszabadítani
rá pénzt, de a Közútkezelőnél ezt az összeget letétbe kell helyeznünk.
Pénzes Andrásné
Ebben az együttműködési megállapodásban van, amit az Önkormányzat és a Közútkezelő
kötött.
dr. Szabó Attila
De nincs a kasszában annyi pénz, hogy abból letétbe tudjunk helyezni ennyi összeget, nincs
ennyi készpénzünk?
Pénzes Andrásné
Ha kiegészíteni kell, ki tudjuk egészíteni, de most jelen pillanatban nagyon ütemezett,
beosztott pénzeink vannak.
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dr. Szabó Attila
Tehát nincs 1.400.00.-Ft?
Pénzes Andrásné
Van, most a számlán van 17.000.000.-Ft-unk. A számlákat, ha összeadjuk a mai vezetői
beszámolómban mondtam el, hogy van 17.000.000.-Ft-unk, de fizetnünk kell működési
hozzájárulást az intézmények után, 6,6 millió Ft-ot, fizetnünk kell a folyamatos szállítót, ami
5 millió Ft, és még következik a bérfizetés, amihez az állami támogatás még egyenlőre nem
biztosít fedezetet, mert a decemberi béreket, járulékokat kell rendeznünk belőle, és ahhoz is
kell még hozzátennünk 6 millió Ft-ot.
dr. Szabó Attila
Jó, hát én megértem.
Pénzes Andrásné
És nem tudjuk, hogy hogyan fizetnek még be az adózók adót.
dr. Szabó Attila
De most azt sem tudjuk, hogy mennyi pénzről döntünk, mert nem tudjuk az értékét az
Optimának.
Pénzes Andrásné
Annak csak a felszabadításáról kell most csak döntenünk, hogy az most mennyit ér, nem
érzem annak szükségességét most a testületi döntéshez.
dr. Szabó Attila
Jó.
Tóth Imre
Költségvetésben erre az 1.400.000.-Ft-ra nem volt előirányzat, tehát nem szerepelt, mert
akkor még nem tudtuk. Tehát mindenképpen csak úgy lehet megoldani, ha bevételi oldalon
ugyanannyi összeget szerepeltetünk, tehát ezért merül fel az, hogy az értékpapírt értékesítjük
és akkor az fedezetként szolgál kiadásnak. A Közútkezelő azért írja elő, mert ezt feltételnek
szabta ahhoz a megállapodáshoz, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a közutat a közmű
szükségessége miatt felbontsuk. Hiába tartjuk vissza a kivitelezővel kapcsolatban, a
Közútkezelő nem adja ki ezt az engedélyt, és onnantól fogva nem tudják elkezdeni, és nem
tudunk átadni minden dokumentumot a közműberuházás kivitelezőjének. Azért kell ezt az
egészet megcsinálni.
Pénzes Andrásné
Tehát végül is, most, hogy ha az értékpapírt megtartanánk, miután nem tudjuk, hogy milyen a
pénzpiac, bizonytalan, lehet, hogy tovább csökkenne az értéke, tehát én azért mondtam, hogy
nem látom veszélyét annak, hogy ez a gazdálkodásunkban nagy zavart okozna, ha most ezt az
értékpapírt beváltjuk. Ahhoz, hogy kiszámolt, pontos pénzeink vannak, most ez volna jó,
hogy ne a meglévő 17.000.000.-Ft-ból, mert annak minden egyes forintjára szükségünk van
szállítói és egyéb tartozások rendezéséhez.
dr. Szabó Attila
Én ezt értem, de akkor honnan tudjuk, hogy ennek az értékpapírnak most mennyi az értéke?
Vagy ennyi pénzt váltunk be róla és marad még?
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Pénzes Andrásné
Nem. Mondjuk lehet, hogy az OTP ezt beváltja, hogy ha névérték alatt 1.100.000.-Ft-ért,
akkor ehhez még 315.000.-Ft-ot tennünk kell, hogy le tudjuk kötni.
dr. Szabó Attila
Hát ezt kérdezem.
Pénzes Andrásné
Én biztos vagyok benne, hogy nem csökkent az Optima, nagyon jó értékpapír.
dr. Szabó Attila
Ezt megtudjuk akkor utólag?
Pénzes Andrásné
Természetesen. Ezzel a testületi határozattal holnap én már az OTP fiókhoz fogok menni és
akkor akár minden testületi tagnak e-mailben megírom, hogy mennyi volt az értéke.
Dr. Fábián Miklós
Köszönjük szépen. Van még kérdés? Ha nincs, akkor sorrendbe mennék a határozati
javaslattal.
(Alpolgármester úr felolvassa az 1. határozati javaslatot.)
Aki egyetért a határozati javaslattal, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.
5 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
141/2013. (V. 13.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy beváltja a
tulajdonában lévő Optima értékpapírt, kéri a Polgármesteri Hivataltól, hogy a pénzintézetnél a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
(Alpolgármester úr felolvassa a 2. határozati javaslatot.)
Aki egyetért a határozati javaslattal, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.
5 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
142/2013. (V. 13.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. által szabott közútkezelői hozzájárulásában meghatározott banki letétet
biztosít 1.415.276.-Ft összegben három évre. Kéri a Képviselő-testület a Hivataltól, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg, s az igazolást a letétről a Magyar Közút Nonprofit Zrtnek küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

7

(Alpolgármester úr felolvassa a 3. határozati javaslatot.)
Aki egyetért a határozati javaslattal, az kérem, szavazza meg.
5 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt
143/2013. (V. 13.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a Polgármesteri
Hivataltól, hogy a 141/2013. (V. 13.) és 142/2013. (V. 13.) számú határozatok végrehajtása
érdekében a 2013. évi költségvetés módosítására az előterjesztést készítse elő.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Fábián Miklós
Kedves képviselő társaim, a következő testületi ülés várható időpontja május 27-e lenne,
szintén egy hétfői nap, és kérdezném tőletek, hogy a 15 órás kezdési időpont okoz-e valakinek
gondot, vagy elfogadható? Tudom, hogy egy kicsit előre kérdezem.
dr. Galambos Eszter
Szerintem nekem nem okoz gondot.
dr. Vancsura Tamás
Nekem is jó.
Dr. Fábián Miklós
Éva?
Petőné Horváth Éva
Még nem tudom, hogy mi lesz az iskolában, de most még nincs semmi, úgy hogy most még
jó, ha nem, akkor majd még jelzem.
Dr. Fábián Miklós
Szabó doktor úr?
dr. Szabó Attila
Jó.
Dr. Fábián Miklós
Köszönöm szépen. Képviselő társaim, akkor nagyon szépen köszönöm az együttműködést, a
testületi ülést bezárom.
A testületi ülés vége: 19:00 h.
Kmf.
Dr. Fábián Miklós
alpolgármester

Soós Zsoltné
jegyző

Petőné Horváth Éva
képviselő

dr. Szabó Attila
képviselő
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