JEGYZŐKÖNYV
A Képviselő-testület 2013.augusztus 6-i üléséről.
Időpontja: 2013. augusztus 6. 19:25 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak:
Dr. Répás József polgármester
Dr. Fábián Miklós alpolgármester
Tóth Imre külső alpolgármester
Foki Vilmos képviselő
Balogh Zoltán képviselő
Gerecz Attila képviselő
Petőné Horváth Éva képviselő
Dr. Szabó Attila képviselő
Dr. Vancsura Tamás képviselő
Soós Zsoltné jegyző
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
Dr. Sződi Károly osztályvezető
Bajczárné Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető
Érdeklődők: kb. 30 fő.
Dr. Répás József
Mindenkit szeretettel köszöntök a mai rendkívüli képviselő-testületi ülés alkalmából.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 8 fő van jelen, távol Dr. Galambos
Eszter, aki jelezte, hogy augusztus 12-ig szabadságon tartózkodik. A képviselő-testület
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre teszek javaslatot, Dr. Vancsura Tamás és
Balogh Zoltán képviselő urakat javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek. Aki Dr. Vancsura Tamás
személyét elfogadja, kérem, jelezze.
7 fő igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nem volt.
261/2013. (VIII.06.) határozat
Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hitelesítőnek elfogadja dr. Vancsura Tamás képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

jegyzőkönyv

Dr. Répás József
Aki Balogh Zoltán személyét elfogadja, kérem, jelezze.
7 fő igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nem volt.
262/2013. (VIII.06.) határozat
Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hitelesítőnek elfogadja Balogh Zoltán képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

jegyzőkönyv
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Dr. Répás József
A meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiakkal egészíteném ki. Napirend előtt
Tóth Imre alpolgármester úr ad tájékoztatót a szabálytalansági eljárásról és annak
végeredményéről. Egy-két mondatot mondanék az elmúlt napok eseményeiről, majd első
napirendi pont lenne a „Pályázat benyújtása a Tanyafejlesztési Program keretében”, erről már
a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság beszélt. Ezután következne a térséget érintő
településtervezési közlekedési egyeztető megbeszélésen elhangzottakkal kapcsolatos
döntéshozatal, ez a V0 illetve az elkerülő út vonatkozásában, szintén tárgyalta a pénzügyi
bizottság. Utána következne, amit szintén tárgyalt a pénzügyi bizottság, Jancsó Ottó külső
projektmenedzsment munkatársa által előkészített előterjesztés az önrész vonatkozásában,
utána térnénk rá a bizottsági jegyzőkönyvekre. Lenne még az állami ingatlanok átvételével
kapcsolatos döntéshozatal, annak a határozatnak a módosítása, amit a múltkori testületi ülésen
a Képviselő-testület elfogadott, az MNV Zrt. kéri a módosítását, szintén a pénzügyi bizottság
már tárgyalta. Ez lenne nyílt ülés keretében, amivel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
észrevétele? Ha nincs, aki ezt elfogadja, kérem, jelezze.
8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
263/2013. (VIII.06.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
Napirend előtt: Tóth Imre projekt-koordinátor tájékoztatója a szennyvízpályázattal
kapcsolatos szabálytalansági eljárásról
dr. Répás József polgármester tájékoztatója a Hatház úti perrel kapcsolatos
kártalanítási eljárás végrehajtási ügyében
1. Pályázat benyújtása a Tanyafejlesztési Program keretében települési és térségi
fejlesztések támogatására
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
2. A térséget érintő településtervezési közlekedési egyeztető megbeszélésen
elhangzottakkal kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
3. A szennyvízpályázat el nem számolható költségeinek módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
4. Állami ingatlan átvételéről szóló döntés módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
5. Bizottsági jegyzőkönyvek
Előadók: Gerecz Attila, a PÜF elnöke
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
Petőné Horváth Éva, az ESZB elnöke
6. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A zárt ülés keretében, úgy ahogy korábban, a Hatház utcai per vonatkozásában a tárgyalások
jelenlegi állásáról lenne szó és állásfoglalás kialakításáról. Kérdés, észrevétel van-e a
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képviselő tagjai részéről ezzel kapcsolatban? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezni szíveskedjék.
8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
264/2013. (VIII.06.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat üzleti
érdekeire tekintettel zárt ülést rendel el a következő napirendi pont tárgyalásánál:
1. Szóbeli tájékoztatás a Hatház úti perrel kapcsolatban
dr. Répás József polgármester
Előadó:
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Tóth Imre alpolgármester úrnak átadom a szót.
Tóth Imre
Had kezdjem egy idézettel a Wales-i bárdokból: „Vérszagra gyűl az éji vad”. Azért mondom
ezt, mert vannak a teremben olyanok, akik azt vélelmezték, hogy égbe kiáltó dolog történt és
azért van titkolózás. Ez egy olyan téma, amit felelőtlen emberek tönkre tudnak tenni. Az
eredményt ismerem és tájékoztatom a képviselő tagjait is és a lakosságot is ebben a
kérdésben. A múltkori testületi ülésen tájékoztattam a Képviselő-testületet, hogy a
szabálytalansági eljárás témájában miről van szó. A mi pályázati anyagunkban 3x500 m3
tisztító kiépítése szerepel, ez az egyik réginek a felújítása, a másik kettő helyett pedig egy
újat. A nyertes pályázó nem azt adta, hanem 2x750 m3-t, ami megfelel ugyanannak a
kapacitásnak, megfelel ugyanannak az előírásnak, technológiailag ugyanolyan korszerű és
színvonalú vagy jobb, ami a pályázatunkban szerepel. Benne volt az is, hogy az
ajánlattevőnek jogában áll saját szándéka szerint módosítani az ajánlatát vagy eltérni az
ajánlattévőnek a kérésétől, akkor, ha ez megfelel a feltételeknek és azt a paramétert biztosítja,
amelyek a pályázatunkban szerepeltek. Azok, akik azt mondták, hogy szabálytalanság van
szerintük, műszaki kérdésekben nem értettek hozzá és ezért szakértőt kértek fel. A szakértői
vélemény szerint a nyertes ajánlat szerinti műszaki tartalom mennyiség és technológia, az
ajánlati felhívásban és ajánlati dokumentációban előírtaknak, valamit a FIDIC szerződés
rendszerében lévő követelményeknek megfelel. A nyertes ajánlattal szemben ezért a
szabálytalansági gyanú szerint érvénytelenségi ok szakértő vélemény szerint nem áll fent. A
szabálytalansági eljárás azzal zárult, hogy szabálytalanság nem történt. Kérem mindazokat,
akik ellentétes állításokat tettek különböző fórumokon, ezt közöljék le. Az Önkormányzat
semmiféle szabálytalanságot nem követett el a projekttel kapcsolatosan, sem a
projektmenedzsment, sem a projektvezető, sem a projektkoordinátor, sem a képviselő-testület
tagjai. Elvárom, hogy kérjenek bocsánatot mindazoktól, akiket megsértettek. Én azt
gondolom, hogy egy ilyen beruházás nagyon sok embert érint és sok problémával fog járni, de
legalább bizalom legyen azzal kapcsolatban, hogy ha valami elindul, ne gátoljuk és hibákat
keressünk, hanem próbáljunk segíteni. A legutóbbi koordinációs értekezleten bejelentették,
hogy a jövő héten elkezdődik a kivitelezés. A vállalkozásnak az irodája készen van, a „Mi
Újságunk” következő számában lesz egy tájékoztató, hogy hol található az irodájuk, mi fog
történni. Az 51-es úttal fogják kezdeni, ez az 1. ütem. A mostani állapot szerint, ha nem jön
közbe semmi, akkor a beruházás hálózati része nem 2 év, hanem 1 év alatt be fog fejeződni.
Lesz a lakosság felé írásbeli tájékoztató, ahol az utcákban elkezdődik a beruházás,
korlátozásokkal fog járni.
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Dr. Répás József
Köszönjük szépen. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy amikor ez a szabálytalansági eljárás
megindult ellenünk, akkor a képviselő-testületet tájékoztattuk arról, hogy nincs semmilyen
gond és probléma, hiszen ezt jogászok, műszaki szakemberek átnézték és megállapították,
hogy azok, akik ezt megindították, nem jártak el körültekintően és ez a megállapításunk helyt
áll.
Dr. Répás József olvassa az anyagból:
„A szabálytalansági eljárás lezárult
szabálytalanság”.

annak

megállapításával,

hogy

nem

történt

Dr. Répás József
Ilyen értelemben ez a döntés is alátámasztja azt, hogy azok az előkészítő munkák, amelyek
folytak, mind a pályázat előkészítése során, mind pedig a kivitelező kiválasztása során
semmiféle szabálytalanságot nem eredményeztek. Augusztus 12-én a munkálatok meg fognak
kezdődni. A SADE-Magyarország Kft, aki a csatornahálózati részt fogja építeni, ők a volt
Kiskun TSZ telephelyén alakították ki a telephelyüket, ott lesz a központi bázis, ha bármilyen
észrevétel a beruházás során felmerül, mindenki fordulhat hozzájuk. Az 51-es főúttal fog
megkezdődni a kivitelezés a hálózatnak a lefektetése és kiépítése. Szeretnénk, ha jövőre
ennek a 16 km-es szakasznak - Majosházától-Dömsödig - a rekonstrukciója megtörténhetne.
Persze ez kormányzati döntés, hogy később lesz-e rá pénz vagy sem, de igyekszünk
együttműködni az állami szervekkel, hogy ha ilyen döntés van, meg tudjon valósulni. Arra
szeretném kérni, mind a képviselőket, mind a magánszemélyeket, ha ennyire érdeklődnek a
beruházás iránt, bármilyen kétely felmerül és bárkivel szeretné megosztani véleményét, előtte
egy telefont ejtsen meg. Nagyon fontos, hogy zökkenőmentesen haladjanak a munkálatok.
Kérdés, észrevétel van-e?
Tóth Imre
A szennyvíztisztító telepnek a tervezése gőzerővel folyik. Egyeztetni kell az üzemeltetővel,
aki majd használni fogja, hogy szerinte is jó-e, ennek a tervezése is folyik. Rengeteg olyan
munka van, ami egy kicsit elhúzza az időt az elején, de ha jól elő van készítve a dolog, utána
menni fog. A jövőben arról fogunk beszélni, hogy halad ez a beruházás és hogyan megy. Meg
fog jelenni egy telefonszám, ahol a lakosság érdeklődhet. Arra kérnék mindenkit, ne
vélelmezzünk olyan dolgokat, ami nem úgy történt, vagy meg sem történt. Lesznek olyan
utcák, amit le fognak zárni, nem lehet majd közlekedni addig, míg a csatornát meg nem építik,
van olyan keskeny utca, ahol csak egy nyomvonal lehet, és a közepén fogják végigvinni a
csövet, a biztonságos gázcsövek és egyebek miatt. Mindenki a közös cél érdekében
gondolkodjon. Abban maradtunk a kivitelezővel, hogy az újság lapzártájáig le fog adni egy
anyagot, ami benne is lesz a következő számban, abban tájékoztat, mi fog történni. Minden
egyes ingatlanhoz, aki érintett lesz, 7-10 nappal előtte, egy levél fog kimenni, amiben
nyilatkoznia kell a tulajdonosnak, hogy ő a tulajdonos és hová kéri a csatlakozási csonkot. Ez
nagyon lényeges, hogy a saját költsége mennyibe fog kerülni a lakosnak. A tisztító csonk és
az egyéb kiépítés a lakost fogja terhelni.
Dr. Répás József
Van-e még valakinek kérdése? Ha nincs, megköszönöm alpolgármester úr tájékoztatóját. Két
mondatot én is szeretnék mondani az elmúlt 1-2 nap eseményéről. A tegnapi nap a felperesek
egyik részéről, a Cser-Ép Kft. részéről inkasszó került benyújtásra az Önkormányzatunk
számláival szemben 86.000.000.-Ft értékben. Az egyik felperessel kapcsolatban állok, aki a
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felperesek közül leginkább hajlik a megegyezésre. Tájékoztattam a felperesek jogi
képviselőit, hogy mindenképpen szeretném a lakosságot írásban tájékoztatni arról, hogy 2012.
év nyarától, mikor jogerőre emelkedett velünk szemben ez a döntés - amit én továbbra is, bár
jogszerű, de velünk szemben igazságtalannak tartok -, ezzel kapcsolatban milyen lépéseket
tett az Önkormányzat, milyen ajánlatok kerültek megfogalmazásra az Önkormányzat részéről,
milyen ajánlatok kerültek megfogalmazásra a felperesek részéről. Szépen összeszedjük
időrendi sorrendben, tájékoztatni fogjuk a lakosságot, már csak azért is, mert elejét szeretnénk
venni illetve cáfolni azokat az állításokat, ami nem megalapozott. Mi csak azt tudjuk
bemutatni, ami az Önkormányzatnál hivatalosan iktatva, pecséttel ellátva rendelkezésre áll. Itt
szeretném elmondani, hogy semmiféle ajánlatot nem tüntettünk el vagy semmisítettünk meg.
Szeretnénk közzé tenni, egyrészt a Hivatal védelmében és továbbra is azon vagyok én
személy szerint, hogy augusztus végéig ezt a kérdést tárgyalások útján tudjuk rendezni. Ehhez
arra is szükség van, hogy a felperesek hajlandóak legyenek megegyezni, reális és teljesíthető
egyezségi ajánlat szükséges. Az is tény, hogy a perújítási tárgyalás, mint olyan, augusztus 29re lett előrehozva. Önkormányzatunk ügyvédei azon az anyagon dolgoznak, amit részben már
be is terjesztettünk, azok a tények, dokumentumok, amelyek alátámasztják, hogy szerintünk a
korábbi döntés megalapozatlan és szükséges egy új eljárás keretében tisztázni ténylegesen
ezeknek az ingatlanoknak az értékét. Ez a jogi lehetőség még mindenféleképpen nyitva áll
előttünk. Legfontosabb cél az, hogy az önkormányzati dolgozók a fizetésüket szeptemberben
is meg tudják kapni. Bízom benne, amit a felperesek jogi képviselőinek elmondtam, hogy
milyen következményekkel jár egy ilyen inkasszó benyújtása. Nem lehet ilyen módon a
tárgyalás előmenetelét elősegíteni. Itt a közös megegyezés kellene, ami remélem sikerül, ha
nem, akkor ennek valóban beláthatatlan következményei lesznek. Elvárom azt minden
képviselő társamtól, hogy ténylegesen ebben a kérdésben egy irányba húzzon. A taktikai
megbeszélésen elhangzottak illetve megfogalmazódottak itt házon belül maradjanak,
akárhogy is nézzük, ellentétes oldalon álló félről van szó. Aki az inkasszót benyújtotta, bízom
benne, hogy át fogja gondolni, felül fogja bírálni és módosítani fogja, mert ebből ő sem tud
nyertesen kijönni. Ennyit szerettem volna itt a nyílt ülés keretében elmondani, zárt ülésen a
konkrét javaslatokról fogunk beszélni.
1. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk az 1. napirendi pontra. Pályázat benyújtása a Tanyafejlesztési Program keretében
települési és térségi fejlesztések támogatására. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ezt már
tárgyalta a határozati javaslatot elfogadták. Ezt a javaslatot terjesztem elő a képviselő-testület
elé, aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
7 fő igen szavazattal, 1 tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
265/2013. (VIII.06.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be a Vidékfejlesztési Minisztérium által TP-1-2013 pályázati kódszámú, az alföldi
tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi
fejlesztések támogatására kiírt, a tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati
fenntartású helyi termelői piacok létesítésére, fejlesztésére.
A pályázat címe:
Kiskunlacháza piac rekonstrukció
A pályázat bruttó összköltsége:
54.852.478.-Ft
az
önrész
bruttó
összege:
5.485.300.-Ft
ebből
Határidő: azonnal
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Felelős: dr. Répás József polgármester
2. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 2. napirendi pontra. A térséget érintő településtervezési közlekedési egyeztető
megbeszélésen elhangzottakkal kapcsolatos döntéshozatalra, a V0-ás vasútvonalat nem
támogatja a bizottság, az elkerülő út vonatkozásában a keleti elkerülő utat javasolja.
Gerecz Attila
Fenntartjuk az előzőekben megfogalmazott határozati javaslatokat.
Dr. Fábián Miklós
A 3. határozati javaslattal kapcsolatban lenne egy megjegyzésem. Egy olyan variáció kerülne
a végkifejlett során, ha mégis a nyugati oldalon épülne meg, akkor legyen benne az, hogy
azzal a feltétellel egy időben a keleti oldalon az elkerülő útnak az a része épüljön meg.
Dr. Répás József
Azt javaslom alpolgármester úr módosítási javaslatához, ha valóban a nyugati oldal fog
megépülni, biztos nem a keleti oldalt fogják, esetleg azt kezdeményezhetnénk, hogy a korábbi
keleti oldal nyomvonal északi szakaszait, ami a bányából elvinné az elkerülő út ezt a
teherszállítást.
Soós Zsoltné
Pontosítson a képviselő-testület, hogy ezek közül a határozati javaslatok közül, melyiket
fogadja el illetve melyiket módosítja.
Dr. Répás József
Megfogalmazzuk a sajátunkat, arról döntünk, hogy az Önkormányzat a V0-ás vasútvonal
tervezését nem támogatja, ragaszkodik a korábbi keleti szakaszhoz, és az új módosított
javaslat, amennyiben a nyugati elkerülő út épülne meg, kéri az Önkormányzatunk Képviselőtestülete tekintettel a sóderbányák keleti irányú elhelyezkedésére a korábbi elkerülő
nyomvonal északi szakasza kerüljön megépítésre.
Gerecz Attila
Az is kerüljön bele, hogy valamilyen szinten biztosítékot kapjon a lakosság, hogy
Kiskunlacháza belterületéről kitiltásra kerülne, nem csak az önkormányzati, hanem az állami
utakról is a 3,5 tonnát meghaladó gépjárművek.
Dr. Fábián Miklós
Szerintem ez közlekedésrendészeti hatáskör.
Gerecz Attila
Nem, ez közútkezelő hatáskör, ő rakhatja ki a táblát.
Dr. Répás József
Akkor lehet kitiltani az 51-es főútról a tehergépjárműveket, ha van elkerülő út, akkor semmi
akadálya. Szerintem ez megoldható. Aki alpolgármester úr, módosító javaslatát elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
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7 fő igen szavazattal, 1 tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
266/2013. (VIII.06.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. nem támogatja a település területén áthaladó V-0 vasútvonal tervezését, megépítését.
2. nem támogatja az Országos Területrendezési Tervben (OTrT), a települést elkerülő út
nyugati oldalon történő elvezetését, mert a keleti oldalon található nagy iparterületek,
vasútállomás, kavicsbányák közlekedési kapcsolata csak a lakó-övezeten keresztül
történne.
3. amennyiben a települést elkerülő út nyugati oldalon történő elvezetése valósul meg,
abban az esetben kéri az északi elkerülő szakasz megépítését is, hogy a bányák, a
repülőtér és az iparterületek megközelítése a lakóövezeten kívül történjen.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
3. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a következő pontra. Jancsó Ottó, a külső projektmenedzsment munkatársa által
előkészített előterjesztés az önrész vonatkozásában. Szintén tárgyalta a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság. A projektmenedzsmenti költséget 5 %-kal csökkentették. Aki ezzel a
javaslattal egyetért, amit a pénzügyi bizottság megfogalmazott kérem, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjék.
8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
267/2013. (VIII.06.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP1.2.0/09-11-2011-0012. számú, Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása V. ütem,
szennyvíztisztító telep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása
elnevezésű projekttel kapcsolatosan a projekt menedzsmenti feladatok pályázatban el nem
számolható kiadásait átvállalja 1.891.250.-Ft összegben, a saját bevételei terhére.
A Képviselő-testület kéri a Hivatalt, hogy a támogatási szerződés módosítását ennek
megfelelően készítse elő.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
4. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk az MNV Zrt. által küldött módosító javaslatra, amit a Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság szintén tárgyalt. Aki a bizottság javaslatát elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjék.
8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
268/2013. (VIII.06.) határozat
1. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes állami és
önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből
eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának
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biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVIII.
törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján, a Törvény 1. sz. melléklete szerinti,
Kiskunlacháza közigazgatási területén lévő, állami tulajdonú, Kiskunlacháza 0622/12
helyrajzi számon felvett, kivett ipartelep megnevezésű, 3000 m2 területű ingatlant 1/1
hányadban ingyenesen tulajdonba kívánja venni.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kiskunlacháza 0622/12
hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során
az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kiskunlacháza 0622/12
hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást
aláírja.
4. A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi 260/2013. (VII. 13.). sz. határozatát.
Határidő: azonnal és esedékességkor
Felelős: dr. Répás József polgármester
5. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a Bizottsági jegyzőkönyvekre. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságnak van-e
valamilyen kiegészítése?
Gerecz Attila
A július 9-i jegyzőkönyvben van a 4. oldalon. Az AIRSOFT ANGELS Sport és Szabadidő
Egyesületről kell-e külön határozat, mert az határozati javaslatként jelent meg a
jegyzőkönyvben.
Soós Zsoltné
Nem, ez a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság hatásköre.
Gerecz Attila
Az ELMŰ-nek a megállapodás tervezete nem volt a testület előtt.
Soós Zsoltné
Arról kell most dönteni.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjék.
8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
269/2013. (VIII.06.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Elmű
Hálózat Kft. Megállapodás-tervezeteit – melyek jelen határozat mellékletét képezik –
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Gerecz Attila
A július 18-i jegyzőkönyvben az AsR víztisztítóberendezés közműcsatlakozásainak kiépítése
a Toldi u. 777 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában, erről is döntenünk kell.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban van-e? Ha nincs, aki ezt támogatja, kérem,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
270/2013. (VIII.06.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Kiskunlacháza Toldi u. 732/2 hrsz-ú ingatlanra elhelyezett AsR víztisztító berendezés
közműcsatlakozásainak kiépítése kapcsán a Kiskunlacháza Toldi u. 777. hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást megadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Következő bizottsági jegyzőkönyv az Egészségügyi és Szociális Bizottság, észrevétel ezzel
kapcsolatban van-e?
Petőné Horváth Éva
Nincs. Köszönöm.
Dr. Répás József
A Bizottsági jegyzőkönyvekkel végeztünk is, a nyílt ülésről rátérünk a zárt ülésre.
Az ülés vége: 20:15h.
A nyílt ülés után zárt üléssel folytatódik a tanácskozás, melyről külön jegyzőkönyv készül.
K.m.f.

Dr. Répás József
polgármester

Soós Zsoltné
jegyző

Dr. Vancsura Tamás
képviselő

Balogh Zoltán
képviselő
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