JEGYZŐKÖNYV
A Képviselő-testület 2013. augusztus 13-i üléséről.
Időpontja: 2013. augusztus 13. 19:05 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak:
Dr. Répás József polgármester
Dr. Fábián Miklós alpolgármester
Tóth Imre külső alpolgármester
Gerecz Attila képviselő
Dr. Szabó Attila képviselő
Dr. Vancsura Tamás képviselő
Dr. Galambos Eszter képviselő
Soós Zsoltné jegyző
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
Bajczárné Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető
Dr. Répás József
Mindenkit szeretettel köszöntök a mai rendkívüli képviselő-testületi ülés alkalmából.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 6 fő van jelen, távol Petőné Horváth
Éva, aki a múltkori ülésen jelezte, hogy szerdáig el lesz utazva, Balogh Zoltán és Foki Vilmos
képviselők Jegyző asszony felé jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. A képviselőtestület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre teszek javaslatot, Gerecz Attila és
dr. Fábián Miklós képviselő urakat javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek. Aki Gerecz Attila
személyét elfogadja, kérem, jelezze.
5 fő igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nem volt.
273/2013. (VIII.13.) határozat
Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hitelesítőnek elfogadja Gerecz Attila képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

jegyzőkönyv

Dr. Répás József
Aki dr. Fábián Miklós személyét elfogadja, kérem, jelezze.
5 fő igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nem volt.
274/2013. (VIII.13.) határozat
Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hitelesítőnek elfogadja dr. Fábián Miklós képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

jegyzőkönyv

Dr. Répás József
A napirendi pontok tekintetében a következőket szeretném módosítani. Az 1. napirendi pontot
levesszük, a csütörtök este 19 órai képviselő-testületi ülésre fogjuk előterjeszteni. A 2.
napirendi pontot, a Hatház úti kártalanítási perrel kapcsolatos javaslattétel, zárt ülés keretében
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fogjuk tárgyalni, de nem ezzel kezdenénk, hanem a nyílt ülés keretében tárgyalnánk a Döntés
pályázat benyújtásáról és a Vis maior pályázathoz kapcsolódó lemondó nyilatkozat
módosítása illetve dr. Papp Dávid ügyvéd úr megbízása a végrehajtási eljárásban című
napirendeket. Kérdés, észrevétel van-e? Aki a nyílt ülésen szereplő napirendi pontokat
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
275/2013. (VIII.13.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Döntés pályázat benyújtásáról
Előadó: dr. Répás József polgármester
2. Vis maior támogatás lemondásának módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
3. Ügyvédi megbízási szerződés megkötése
Előadó: dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki a zárt ülés napirendi pontját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
276/2013. (VIII.13.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat üzleti
érdekeire tekintettel zárt ülést rendel el a következő napirendi pont tárgyalásánál:
1. Ismételt ajánlattétel a Hatház úti kártalanítással kapcsolatosan
Előadó: dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
1. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a nyílt ülésre. Döntés pályázat benyújtásáról. Augusztus 1-jén lépett életbe az a BM
rendelet, amely Önkormányzatok részére, a működőképesség megőrzése tekintetében
kiegészítő támogatásokra nyújt lehetőséget. Olyan helyzetben vagyunk, hogy minden létező
forrást fel kell kutatnunk, ami e tekintetben szükséges. Ezért azt javaslom a Képviselőtestületnek, hogy fogadja el ezt a határozati javaslatot, hogy ezen BM rendelet szerinti
támogatás igényünket benyújtjuk. A Hivatal elkészíti a szükséges mellékleteket soron kívül és
igyekszünk ezt minél hamarabb benyújtani. Ez lehet a rendelet szerint visszatéríthető, vagy
nem visszatérítendő támogatás. Egy 4 tagú bizottság fog dönteni ennek elbírálásáról. Azt
gondolom, hogy bármekkora összeget is fogunk kapni, sokat jelent a pénzügyi egyensúly és a
működőképesség megőrzése érdekében. Említettük már, hogy a Kormány felé a hitelfelvételi
kérelem benyújtásához szükséges eljárás megindítását elkezdtük. Annak valószínű kisebb az
esélye, a Kormány nem igazán fog ilyen típusú problémákra hitelt biztosítani. Gondolom,
ennek a rendeletnek az a célja, hogy lehetőséget biztosítson az önkormányzatok számára,
ezért éljünk ezzel a lehetőséggel. Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban?
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Dr. Galambos Eszter
Milyen összeget lehet igényelni, ennek a pályázatnak a keretében?
Soós Zsoltné
Az 1-6-os melléklet kell kitölteni. A rendeletben magában nincs összeg.
Dr. Répás József
Mi a 150.000.000.-Ft-ot jelöljük meg benne, meglátjuk, hogy ebből mennyit kapunk.
Dr. Vancsura Tamás
Erre nem érvényes az inkasszó?
Dr. Répás József
Ha kapnánk 150.000.000.-Ft-ot, amit nagyon gyorsan megküldenének és inkasszálják, akkor
én inkább az Állam felé tartoznék szívesebben és megoldódna minden gondunk. Nem hiszem,
hogy ez ilyen gyorsan megy, gyanítom, hogy indokolni kell, meg fogják vizsgálni, tehát
hosszadalmas folyamat, míg ebben döntés születik. Szeptember előtt nem lesz ebből semmi.
Dr. Fábián Miklós
A megnyert szennyvízpályázat veszélyben van-e?
Dr. Répás József
Tekintettel arra, hogy a szennyvízberuházás egy eldöntött és megindult beruházás, ebben
semmiféle pénzvisszavonásra nincs lehetőség. Az önkormányzati törvény kimondja,
amennyiben egy önkormányzat adósságeljárást indít vagy folyik ellene, akkor az uniós
források, beruházások és az ehhez kapcsolódó önrész védett pénz, nem lehet elvenni és másra
fordítani. Így egyfajta védettséget biztosít maga az önkormányzati törvény ennek a
beruházásnak. Az ivóvíz beruházásunk BM és uniós forrásból valósul meg, az
Önkormányzatnak saját önerő részt nem kell beletenni. Természetesen ennek is van járulékos
költsége, hiszen vannak nem elszámolható költségek. Az RSD projekt érelemszerűen kötődik
a mi szennyvízberuházásunkhoz. Ha véletlen bebukna, akkor a kiskunlacházi Duna-parti
projekt is bebukik. Van-e valakinek kérdése ezzel a pályázattal kapcsolatban? Ha nincs, aki a
határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
277/2013. (VIII.13.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége
megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásról szóló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet
szerinti működőképességet szolgáló támogatásra.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: dr. Répás József polgármester
2. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a vis maior pályázathoz kapcsolódó lemondó nyilatkozat módosítása, technika
jellegű dolog. Ez nekünk nem kerül plusz pénzbe.
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Pénzes Andrásné
Korábban a februári ülésen már döntött a Képviselő-testület a 34/2013. (II.04.) határozatban,
csak sajnos, ahogy kiszámoltuk az összeget, a tényleges bekerülési költséghez és nem az
elnyert pályázat összegéhez viszonyítottunk. 877.468.-Ft-ról mondtunk le, és megkaptuk a
Magyar Államkincstár értesítését, hogy itt sajnos 737.-Ft-tal tévedtünk és 876.631.-Ft-ról kell
lemondanunk. Ezt a korábbi 34/2013. (II.04.) határozatát a Képviselő-testületnek vissza kell
vonnia és egy új határozatot kell hozni. Ez egy formai dolog, hogy a pályázati elszámolást le
tudják zárni.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki az első határozati javaslatot elfogadja, amelyben
visszavonjuk a korábbi 34/2013. (II.04.) határozatunkat, kérem, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjék.
6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
278/2013. (VIII.13.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
visszavonja 34/2013.(II.04.) számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki a második határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
279/2013. (VIII.13.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete lemondó nyilatkozatot ad
876.631.-Ft támogatási pénzeszközről a 15012 igénylésazonosító számú, Felhőszakadás
következtében a település alacsonyabban fekvő részeit elárasztotta a víz megnevezésű vis
maior pályázathoz kapcsolódóan.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
3. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk dr. Papp Dávid ügyvéd úr szerződésére.
Soós Zsoltné
A szerződés tervezetet kiküldtük a Képviselő-testület tagjainak, helyben kiosztással történt, a
végrehajtási eljárás során segít dr. Papp Dávid úr nekünk és dr. Balsai Szabolcs ügyvéd úr is
viszi ezeket az ügyeket, megerősítettük a jogi képviseletet ezen a részen is.
Dr. Répás József
A Törvényszéken bent van a kérelmünk a részletekben történő teljesítés lehetőségéről. Most
igazából több folyamatot el tudtunk így indítani, ha úgymond a Törvényszék helyt ad a
kérelmünknek. 84 hónapra kértük a „részletfizetést”. 7 évre kértük a 146.000.000.-Ft-nak a
részletfizetését. Ügyvéd úr szerint általában a bíróság ennek helyt szokott adni. A másik
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vonal, amin megyünk tovább, ez a BM kölcsön, támogatási forma. A harmadik vonal, aminek
nagyon kicsi esélye van, hogy meg tudunk egyezni a végrehajtás kérőkkel, amit nagyon
sajnálok, mert ebben nagyon bíztam, a negyedik vonal lesz az adósságrendezési eljárás
megindítása és természetesen a perújítás, augusztus 29-én. Bízzunk benne, hogy ez a 2-3
hónap, ami van, azért abban lesz előrelépés. A szerződéssel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, észrevétele?
Gerecz Attila
Ugye a végrehajtó dolgozik az Önkormányzatnak is? Nem visszás ez egy kicsit?
Dr. Répás József
De, bejelentettük és elfogadta a végrehajtási kifogást, továbbította is a végrehajtói kamara
felé, nincs még kirendelve új végrehajtó. Amint kijelentik, az ő eljárási jogosultsága
megszűnik, de amíg nincs kirendelve új végrehajtó, mindenféle végrehajtási cselekményt
foganatosíthat.
Van még egy végrehajtó, Kalapács Imre úr, aki Ráckevén székel, felvettük vele a kapcsolatot,
hogy együttműködési megállapodást kötnénk vele. A továbbiakban várjuk a jelentkezését.
Kérdés van-e? Ha nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjék.
6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
280/2013. (VIII.13.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen
határozat mellékletét képező tartalommal megbízási szerződést köt dr. Papp Dávid József
(1203 Budapest, Bíró Mihály u. 20. V/34.) egyéni ügyvéddel.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A nyílt ülésről rátérünk a zárt ülésre.
Az ülés vége: 19:20h.
A nyílt ülés után zárt üléssel folytatódik a tanácskozás, melyről külön jegyzőkönyv készül.

K.m.f.

Dr. Répás József
polgármester

Soós Zsoltné
jegyző

Gerecz Attila
képviselő

Dr. Fábián Miklós
alpolgármester
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