JEGYZŐKÖNYV
A Képviselő-testület 2013. szeptember 12-i üléséről.

Időpontja: 2013. szeptember 12. 20:15 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak:
Dr. Répás József polgármester
Dr. Fábián Miklós alpolgármester
Tóth Imre külsős alpolgármester
Gerecz Attila képviselő
Dr. Szabó Attila képviselő
Foki Vilmos képviselő
Balogh Zoltán képviselő
Dr. Vancsura Tamás képviselő
Dr. Galambos Eszter képviselő
Petőné Horváth Éva képviselő
Soós Zsoltné jegyző
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
Takács József PÜF kültag
Szecsei Imréné PÜF kültag
Bajczárné Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető
Soós Zsoltné nincs jelen az ülés kezdetekor, Dr. Sződi Károly helyettesíti.
Dr. Répás József
Mindenkit szeretettel köszöntök a mai rendkívüli képviselő-testületi ülés alkalmából.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül mindenki jelen van, a testületi ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre teszek javaslatot, Dr. Vancsura Tamás és
Dr. Szabó Attila képviselőket javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek. Aki Dr. Vancsura Tamás
személyét elfogadja, kérem, jelezze.
8 fő igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nem volt.
341/2013. (IX.12.) 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 Dr. Szabó Attila személyét elfogadja, kérem, jelezze.
8 fő igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nem volt.
342/2013. (IX.12.) határozat
Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja
dr.
Szabó
Attila
képviselő
személyét.
hitelesítőnek
Határidő: azonnal

jegyzőkönyv
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Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
A Meghívóban szereplő napirendi pontok a következők lennének: amit a Jogi és Ügyrendi
Bizottság és a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság is tárgyalt, először döntés lenne az adósság
állam általi átvállalásáról, utána következne dr. Papp Dávid ügyvéd úr megbízási
szerződéseknek a megvitatása, harmadik lenne a reptéri ingatlanok értékesítésére vonatkozó
határozatok visszavonása, negyedik a kölcsönszerződés valamint az opciós vételjogot
biztosító szerződés megvitatása és ezekkel kapcsolatos döntéshozatal, ötödik az
adósságrendezési eljárás visszavonásához szükséges döntéshozatal. Ezek lennének nyílt ülés
keretében, ahogy a jogszabály is előírja.
Petőné Horváth Éva
Nekem az „Egyebek”-ben lenne két rövid hozzászólásom.
Dr. Répás József
Akkor úgy lesz az „Egyebek”, hogy zárt ülés után, újra nyílt ülés keretében tárgyalnánk. Aki a
nyílt ülés napirendi pontjait elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
343/2013. (IX.12.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Döntés az OTP Bank Nyrt-nél fennálló tartozás államáltali átvállalásáról
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
2. Dr. Papp Dávid ügyvédi megbízási szerződésének elfogadása
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
3. A volt szovjet repülőtér értékesítése tárgyában hozott határozatok visszavonása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
4. Döntés a Veresegyház Város Önkormányzatával kötendő
a. likvid hitel szerződés elfogadásáról,
b. vételi jog alapításáról szóló szerződés elfogadásáról
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
5. Adósságrendezési eljárás megindításáról szóló döntés visszavonása
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
6. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Dr. Répás József
Zárt ülés keretében lenne egy érvényes ajánlat megtárgyalása a bankházi ingatlanok
vonatkozásában a MIR-KER kft. által tett ajánlat megvitatása. Aki a zárt ülés napirendi
pontját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
344/2013. (IX.12.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat üzleti
érdekeire tekintettel zárt ülést rendel el a következő napirendi pont tárgyalásánál:
1. Ingatlanértékesítés tárgyában érkezett ajánlat(ok) elbírálása
Előadó: dr. Répás József polgármester
Gerecz Attila, a PÜF elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
1. napirend (az előterjesztés az jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Dr. Répás József
Döntés az adósság állam általi átvállalásáról, ezt a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság is
tárgyalta, megkérem Gerecz Attila elnök urat, hogy terjessze elő javaslatukat.
Gerecz Attila
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra ajánlja a Képviselő-testület felé.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Két pontja van, a.) pontja, hogy szeptember 30-ig kezdeményezzük
a banknál fennálló adósság állam általi átvállalását, b.) pontja: „felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a költségvetési törvény 79. szakasz (9) bekezdés szerinti nyilatkozatokat
megtegye és az ebből fakadó megállapodásokat aláírja”. Aki ezzel a javaslattal egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
345/2013. (IX.12.) határozat
1. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2013.
évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban Költségvetési
törvény) 72. § (9)-(10) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a
Költségvetési törvényben írt feltételekkel hozzájárul, hogy az OTP Bank Nyrt., mint hitelező
az államháztartásért felelő miniszternél 2013. szeptember 30-ig kezdeményezze az
önkormányzat banknál fennálló adósságállományának állam általi átvállalását.
2. A Képviselő-testület az adósságátvállalással kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Költségvetési törvény 72. § (9) bekezdése szerinti nyilatkozatokat megtegye, valamint
az ebből fakadó megállapodásokat aláírja.
Határidő: 2013. szeptember 16.
Felelős: dr. Répás József polgármester
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2. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 2. napirendi pontra, dr. Papp Dávid ügyvéd úr szerződése, a Veresegyház Város
Önkormányzatával kötendő likvid hitel szerződés valamint az ehhez kapcsolódó opciós jog
alapításáról szóló szerződés előkészítése, ellenjegyzése tárgyában. Mindkét bizottság
tárgyalta, elnöküket kérem. Jogi és Ügyrendi Bizottság?
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra ajánlja.
Dr. Répás József
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság?
Gerecz Attila
Szintén, elfogadásra ajánlja.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e? Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjen.
6 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás, 2 ellenszavazat mellett elfogadásra került.
346/2013. (IX.12.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ügyvédi megbízási
szerződést köt dr. Papp Dávid József egyéni ügyvéddel (1203 Budapest, Bíró Mihály u. 20.,
V/34.) a Veresegyház Város Önkormányzatával kötendő likvid hitel szerződés, valamint a
kapcsolódó opciós jog alapításáról szóló szerződés előkészítése és ellenjegyzése tárgyában, a
jelen határozat mellékletét képező tartalommal. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az ügyvédi megbízási szerződés aláírására.
A megbízási díj fedezetét ingatlanértékesítésből befolyó összeg biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
20:20 h-kor Soós Zsoltné megérkezett.
3. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 3. napirendi pontra, ez a reptéri ingatlanok értékesítésére vonatkozó határozatok
visszavonása. Olvasva az Index-en megjelent írást, ennek hatására utánajártunk, hogy valóban
az ajánlatot megfogalmazó cég mennyiben valós. Megkértem dr. Papp Dávid ügyvéd urat,
hogy nézzen utána, aki az angol cégnyilvántartásban, megfelelő módon utána nézett és
tájékoztatott arról, hogy valóban ez a cég megszűnt. Kérdést intéztem Solt Péter ügyvéd
úrhoz, hogy ezzel kapcsolatban kérek egy nyilatkozatot, mi a tényleges helyzet. A helyzet
ebből a levélből kiderül, amely nyilatkozatot mellékeljük a jegyzőkönyv mellé. (A
nyilatkozat a jegyzőkönyv 4. számú melléklete).
Ennek hatására javaslom, hogy a Képviselő-testület azokat a határozatokat, amelyekkel az
adott helyrajzi számú ingatlanokat értékesítésére vonatkoznak, vonja vissza. Kérdés,
észrevétel van-e?
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Petőné Horváth Éva
Az Önkormányzatnál súlyos mulasztás történt akkor, amikor egy 200 M Ft-os ajánlatra
rábólintottunk. Felhívott valaki, hogy az adószámát nézzük meg ennek a cégnek. Nem kellett
hozzá nagy jogi tudás vagy angol cégnyilvántartás, egyszerűen az interneten beütve meg
lehetett nézni és ott látni lehetett, hogy ez a cég január 8-án megszűnt. A veresegyházi
önkormányzat felelősen járt el, hiszen a szerződésüknek az első pontjában az szerepel, hogy a
vevőnek az adószámát, a regisztrációs számát, telephelyét kérik ahhoz, hogy velünk
foglalkozzanak. Itt mulasztás történt, vizsgáljuk ki, ki volt az, aki végigjáratta velünk ezt az
utat, ezzel időt vesztettünk és anyagi kár érte az Önkormányzatot.
Dr. Répás József
Anyagi kár nem érte az Önkormányzatot. Nem az ajánlattevővel kötöttünk volna szerződést,
hanem az általa javasolt cégekkel. A nemzeti vagyonról szóló törvény kimondja, hogy miket
kell, csatolna egy adásvételi szerződéshez. Hogy ki a felelős, ki nem felelős? Két típusú
képviselő van: aki dolgozik már azon, hónapok óta, hogy az Önkormányzat számára
megoldási javaslatot találjon, hogyan tudunk ebből a válságból kimenni, javaslatokat
fogalmaz meg, ötleteket, kapcsolatokat keres, épít, és vannak, akik nem csinálnak semmit,
csak folyamatosan kritizálnak és felelősöket próbálnak keresni mindenhol. Részedről sem
érkezett a három hónap alatt egyetlen egy javaslat sem. Egy a cél: ez a település komoly
gazdasági problémával küszködik, ezt a kérdést meg kell oldanunk, és jó lenne, ha minden
képviselő ez irányba húzná ezt a szekeret. Nem felelősöket akarok keresni, hanem megoldást,
hogy a település működőképes legyen.
Gerecz Attila
A Solt Péter féle ajánlat első részében rögtön olvasható:
„……Solt Péter ügyvéd tesz, az angol befektetői társaság képviseletében eljárva…”
Én úgy érzem, ha egy ügyvéd eljár, akkor én egy ügyvédnek el fogom hinni, hiszen egy jogot
végzett ember, ennek ő utánanéz. Ennek tudatában, nyugodt szívvel megszavaztam és most is
vállalom az „igen” szavazatomnak a súlyát. Úgy érzem részünkről, nem történt hiba.
Dr. Galambos Eszter
A magam részéről hibásnak érzem magam ebben a történetben, tényleg utána kellett volna
néznünk. Nagyobb baj nem lett belőle.
Dr. Répás József
Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy visszavonjuk a határozati javaslatokat, kérem,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
347/2013. (IX.12.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel a Dr. Solt
Péter ügyvéd (Solt és Társa Ügyvédi Iroda, 1027 Budapest, Tölgyfa u. 14.) által 2013.
szeptember 12-én benyújtott nyilatkozatban foglaltakra – visszavonja a 303/2013.(IX.05.),
304/2013.(IX.05.),
305/2013.(IX.05.),
306/2013.(IX.05.),
307/2013.(IX.05.),
308/2013.(IX.05.),
309/2013.(IX.05.),
310/2013.(IX.05.),
311/2013.(IX.05.),
312/2013.(IX.05.),
313/2013.(IX.05.),
314/2013.(IX.05.),
315/2013.(IX.05.),
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316/2013.(IX.05.),
317/2013.(IX.05.),
318/2013.(IX.05.),
320/2013.(IX.05.),
321/2013.(IX.05.),
322/2013.(IX.05.),
324/2013.(IX.05.),
325/2013.(IX.05.),
326/2013.(IX.05.),
328/2013.(IX.05.),
329/2013.(IX.05.),
330/2013.(IX.05.),
332/2013.(IX.05.),
333/2013.(IX.05.),
334/2013.(IX.05.),
336/2013.(IX.05.) és 337/2013.(IX.05.) számú határozatait.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

319/2013.(IX.05.),
323/2013.(IX.05.),
327/2013.(IX.05.),
331/2013.(IX.05.),
335/2013.(IX.05.),

4. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 4. napirendi pontra, a kölcsönszerződéssel kapcsolatos döntéshozatalra.
Soós Zsoltné
Az előbb telefonon Dr. Papp Dávid ügyvéd úrnak illetve Pásztor Béla polgármester úrnak
elmondtam, milyen módosítási javaslatok születtek a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülésén. Mindenféle módosító javaslatot elfogadtak. Egyetlen
egyet kért Dr. Papp Dávid ügyvéd úr, hogy a 2. b) pont része továbbra is maradjon itt és ne
kerüljön át 8. pontba, de azt elfogadták, hogy szeptember 30-ig legyen ez a kötelezettségünk.
Később nem is lehetne, mert a BM rendelet is csak eddig engedi ennek a pályázatnak a
benyújtását. Elmondtam a módosításokat az 1. pontban, a 3. b) pontban, a 7. pontban a
biztosítékoknál, azokat átvezeti az ügyvéd úr és ezzel együtt fogadja el holnap reggel
Veresegyház. Az opciós szerződésnél pedig annyit jeleztem, hogy a peregi vásártéri
ingatlanok hiányoznak, ezt tudja az ügyvéd úr, de még nem volt ideje bele szerkeszteni.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e a likvid hitellel kapcsolatban? Nincs, kérdezem a két bizottság
elnökét, mit javasolnak?
Dr. Galambos Eszter
A megtárgyalt módosításokkal a Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
Gerecz Attila
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 3 fő igen, 2 fő tartózkodás, 1 ellenszavazat mellett nem
javasolja.
Dr. Répás József
Név szerinti szavazásra bocsájtom, aki 150.000.000.- Ft likvid hitel nyújtására a szerződést
Veresegyház Önkormányzatával. Jegyző asszonynak átadom a szót.
Soós Zsoltné a név szerinti szavazás szabályai szerint felolvassa a képviselő-testület tagjainak
névsorát, a szólítottak leadják szavazatukat. A név szerinti szavazásról készült jelenléti ív a
jegyzőkönyv 5. számú melléklete.
6 fő igen szavazat, tartózkodás, 3 fő ellenszavazat (Balogh Zoltán, Foki Vilmos és Petőné
Horváth Éva) mellett elfogadásra került.
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348/2013. (IX.12.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 150.000.000.Ft, azaz
százötvenmillió forint összegű likvid hitel nyújtására vonatkozó szerződést köt Veresegyház
Város Önkormányzatával, a jelen határozat mellékletét képező tartalommal, melynek
aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2013. szeptember 13.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Rátérünk az opciós vételi jog alapítására vonatkozó szerződésre, szintén tárgyalta a Jogi és
Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság.
Dr. Galambos Eszter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra ajánlja.
Gerecz Attila
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság is elfogadásra ajánlja.
Dr. Répás József
Szintén név szerinti szavazásra bocsájtom a vételi jog alapítására vonatkozó szerződést,
Jegyző asszonynak átadom a szót.
Soós Zsoltné a név szerinti szavazás szabályai szerint felolvassa a képviselő-testület tagjainak
névsorát, a szólítottak leadják szavazatukat. A név szerinti szavazásról készült jelenléti ív a
jegyzőkönyv 6. számú melléklete.
6 fő igen szavazat, tartózkodás, 3 fő ellenszavazat (Balogh Zoltán, Foki Vilmos és Petőné
Horváth Éva) mellett elfogadásra került.
349/2013. (IX.12.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 150.000.000.Ft, azaz
százötvenmillió forint összegű likvid hitel nyújtására kötött szerződésből eredő
pénzkövetelést biztosító vételi (opciós) jog alapítására vonatkozó szerződést köt Veresegyház
Város Önkormányzatával, a jelen határozat mellékletét képező tartalommal, melynek
aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2013. szeptember 13.
Felelős: dr. Répás József polgármester
5. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk az 5. napirendi pontra. Az adósságrendezési eljárás visszavonásával kapcsolatos
határozati javaslat, azzal a módosítással, hogy abban az esetben kérjük, ha Veresegyház
Önkormányzatától megérkezik a 150.000.000.- Ft az Önkormányzat számlájára. Kérdés,
észrevétel van-e?
Petőné Horváth Éva
Tudnám támogatni ezt a javaslatot abban az esetben, ha kérnénk egy soron kívüli ÁSZ
vizsgálatot. Azért kérem, hogy külső segítséget kapjunk ahhoz, hogy ebből hogyan lehet
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kilábalni. Van még egy javaslatom: belső ellenőr. Szeretném a belső ellenőrnek a véleményét
hallani erről a kialakult helyzetről. Szeretnék egy határozati javaslatot.
Dr. Répás József
ÁSZ vizsgálatot általában akkor lehet kérni, ha eleve valamilyen szabálytalanságot vélünk
felfedezni, meg kell jelölnünk a szabálytalanság tényét, okát és körülményeit. Ennek nem
látom értelmét, mert itt nekünk kell megtalálni a megoldási javaslatokat.
Pénzes Andrásné
Egy állami számvevőszéki ellenőrzést én már megéltem, tíz évvel ezelőtt. Nem azt vizsgálták,
hogy abban a pillanatban, milyen helyzetben vagyunk, hanem az elmúlt időszakra
vonatkozóan vizsgálódtak. Ellenőrzési feladata van az ÁSZ-nak az Önkormányzatok felett, és
hogy soron kívül lehet-e kérni, azt nem tudom. Már egyszer kértük, pontosan a Képviselő
asszony javaslatára, amit megválaszolt az ÁSZ, hogy amikor soron következünk, akkor
fognak bennünket ellenőrizni. Nagyon közel van az, hogy ÁSZ ellenőrzést kapjunk, mert 10
éve volt utoljára. A médiában is eléggé felhívtuk magunkra a figyelmet, el tudom képzelni,
hogy jövőre ezt az átfogó ellenőrzést megkapjuk, de nem az adott helyzet vizsgálatára, hanem
az elmúlt évek gazdálkodásának a szabályosságára és egyéb előírások betartására. Az
adósságrendezési eljárásról szóló törvénynek van pontosan ilyen szerepe, de annak tudjuk,
hogy a hasznossága mellett még nagyobb kára is van a végső elszámolásnál, mert ott meg kell
egyezni abban, hogy a hitelezői követeléseket, hogyan tudjuk kielégíteni. Mindenkinek meg
kell egyezni, mert ha nem egyeznek meg, bíróság fogja a vagyont felosztani közöttük.
Nagyon nagy a tétje ennek az adósságrendezési eljárásnak. Ha felszabadul a számlánk, mi
magunk is rendbe tudjuk tenni a gazdálkodásunkat, de nagyon következetesen és szigorúan
kell gazdálkodnunk.
Petőné Horváth Éva
A belső ellenőr nem tud segíteni?
Soós Zsoltné
Augusztus 31-vel a belső ellenőrünk jogviszonya közös megegyezéssel megszűnt. Négy órás
volt nálunk, és Taksonyban is négy órát dolgozott, ott felajánlották, hogy nyolc órában
felveszik, és ezt választotta. Nem álltunk ennek útjába.
Petőné Horváth Éva
Valamit csinált azért?
Soós Zsoltné
Szabályzatokat készített, két intézményt átvizsgált, dolgozott rendesen, annak ellenére, hogy
négy órában volt itt.
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel?
Tóth Imre
Petőné Horváth Évától szeretném megkérdezni, hogy ő mit csinált volna ebben a helyzetben?
Úgy érzem, régóta megy már ez a számonkérés. Az, hogy a település idáig működött ennek
ellenére, és néhányan azon dolgoztak, hogy a település ne menjen csődbe, ez a probléma? Az
a kérdés, az a jobb, hogy belebukik egy település, vagy az, hogy túléli? Én erre a mai napig
nem láttam javaslatot. Miért bűn az, hogy akár egy Polgármester vagy a testület tagjai közül
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bárki megpróbál annak szellemében dolgozni, hogy túléljünk valamit? A másik oldalról azt
látom, hogy ez ne sikerüljön. Az, hogy Veresegyház segít rajtunk, az is rosszul sül el, annak
kell örülni, hogy megszabadulunk ettől, mozgáslehetőségünk lesz.
20:44h Soós Zsoltné kiment a teremből.
Tóth Imre
Azt kérem mindenkitől, ha nem tudunk segíteni, legalább ne ártsunk.
Foki Vilmos
Úgy gondolom, ez a testület az elmúlt egy évben úgy működött, hogy voltak különböző
határozati javaslatok, amelyeket volt, akik megszavaztak, és volt, akik nem szavazták meg,
vagy esetleg tartózkodtak.
20:46h Soós Zsoltné visszajött a terembe.
Foki Vilmos
Ezek a szavazatok a végére valamilyen állapotot hoztak létre, ami most van. Most ne gondolja
senki, hogy azok a javaslatok, amelyek felszínre sem kerültek, vagy amire nem szavaztunk,
azok a javaslatok, azok a szavazatok hozták létre a mostani állapotot. Amit kiküldtetek
anyagot, elolvastam, megértettem a lényegét, értettem, mit szeretett volna Dr. Papp Dávid
ügyvéd úr, értettem a veresegyházi önkormányzatnak a hozzáállását, értettem
Kiskunlacházáét. Úgy gondolom, mi képviselők túl sok eszközzel nem rendelkezünk, tudunk
szavazni, tudunk esetleg indokolt esetekben a nyilvánossághoz fordulni, mást mi nem
teszünk.
Dr. Répás József
Visszatérünk a napirendhez, az adósságrendezési eljáráshoz. Ki az, aki egyetért azzal, hogy
kérjünk ÁSZ vizsgálatot az Önkormányzat ellen? Aki a javaslatot elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
A javaslat 3 fő igen, 1 fő tartózkodás, 5 fő ellenszavazat mellett nem került elfogadásra.
350/2013. (IX.12.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el azt a
javaslatot, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálatát kérje az Önkormányzat
gazdálkodásának ellenőrzése céljából.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Szavazásra bocsájtom azt a határozati javaslatot, amely az adósságrendezési eljárás
visszavonásáról szól, kiegészítve azzal, hogy amikor megérkezik számlánkra a pénz, akkor
postázzuk a törvényszékhez. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
6 fő igen szavazattal, 3 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nem volt.
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351/2013. (IX.12.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy a
Budapest Környéki Törvényszék 2012. év július hónap 13. napján kelt 9.K.27.306/2011/35.
számú jogerős ítélete alapján fizetendő kártalanítási összeg „CSER-ÉP” Ingatlanforgalmazó,
Tüzelő- és Építőanyag Kereskedelmi és Szállítási Korlátolt Felelősségű Társaság
(cégjegyzékszáma: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cg. 13-09-072894,
székhelye: 2340 Kiskunlacháza, Védgát utca 1.), Szarka József (lakóhely: 2340
Kiskunlacháza, Görgey u.15.), Kóczián Zoltán (lakóhely: 1205 Budapest, Hitel Márton utca
68.) és Dékány László (lakóhely: 1215 Budapest, Vágóhíd utca 64.) végrehajtást kérők
részére való megfizetése és az 1400-Vh.6218/2012, 1400-Vh.6214/2012, 1400-Vh.6216/2012
és 1400-Vh.6220/2012 bírósági ügyszámokon indított végrehajtási eljárások hatálya és terhe
alól való mentesülés, valamint az Önkormányzat fizetőképességének helyreállítása céljából
150.000.000.-Ft összegű likvid hitel felvételéről döntött, melyből a végrehajtást kérők
követelését kielégíti, úgy dönt, hogy visszavonja az adósságrendezési eljárás
kezdeményezéséről szóló 28762013.(VIII.15.) számú határozatát. A Képviselő-testület felkéri
a polgármestert, hogy a jelen határozatnak a törvényszékhez történő benyújtása csak akkor
történjen meg, ha a Veresegyház Város Önkormányzata által nyújtott kölcsön összege az
Önkormányzat számlájára megérkezett.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A tanácskozás 20:50 órától zárt üléssel folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv készül.
A zárt ülés 20:55 órakor véget ért, azonnal nyílt üléssel folytatódik tovább a tanácskozás.
6. napirend
Dr. Répás József
Rátérünk az „Egyebek”-re, Petőné Horváth Éva kért szót.
Petőné Horváth Éva
Tóth Imre úrtól szeretném megkérdezni, hogy a számlánkon lévő inkasszó miatt, minden
megfelelően megy-e a szennyvízberuházással kapcsolatosan? És Gulyás Róbert urat, hol lehet
felkeresni, ha szeretnék vele konzultálni?
Tóth Imre
Mit jelent az, hogy megfelelően megy-e?
Petőné Horváth Éva
A kivitelezés a terveknek megfelelően megy-e?
Tóth Imre
A mai napon volt koordinációs megbeszélés, most körülbelül 800 méter csatornahálózat épült
meg. Ez főleg az 51-es utat érintő részen, a József Attila utca részén illetve vannak külső
utcák, a Mező utcában és a Petőfi Sándor utcában folynak munkálatok. Mostantól fel fogják
gyorsítani a tevékenységet, több brigád is fog érkezni. Az előleget megkapták. Azokat a
munkákat, amelyek nem támogatottak, mert kevés a lakossági létszám, nekünk kell
hozzájárulni, például az Alma utca kérdése szokott előfordulni. Kértem, hogy állítsák le
addig, mert ha most benyújtanak számlát, ebben a helyzetben nem tudunk fizetni. Átütemezik
azt a kivitelezést, amihez nekünk kell hozzájárulni.
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Petőné Horváth Éva
Hogy áll a tervengedélyeztetés a szennyvíztelepre, csak jövő év tavaszra fog indulni?
Tóth Imre
A tervezés folyik, előzetes terveket már készítettek, a végleges terveknek a készítése most van
folyamatban, de mivel más kép valósul meg a telep, területösszevonás is kell. Van két
ingatlan, ami gyakorlatilag nincs összevonva, ezt össze kell vonni, ezért most ránk várnak,
hogy ezt mikor tudjuk megcsinálni. Folyamatban van, ez a hivatalnak a dolga, 30 napon belül
rendelkezésre fog állni. Két külön területre nem kap egy építési engedélyt. Gulyás úr,
rendkívüli felmondással távozott, mégpedig az indoklás az volt, hogy nem kapta meg a
fizetését.
Petőné Horváth Éva
Van-e követelése a Gulyás úrnak velünk szemben?
Tóth Imre
Természetesen, munkaviszonyban van. Ezt a Kunépszolg Kft-vel kell rendeznie. Neki volt
egy határozott idejű szerződése, amiben a Kunépszolg Kft. nem teljesítette a fizetést, ez ok
arra, hogy rendkívül felmondott, az a kérdés, hogy peren kívül megegyezésre jussunk.
Dr. Répás József
Helyette senkit nem fogunk felvenni, úgy néz ki, hogy Feith Zsolt, Gábor Szilvia Tóth Imre
alpolgármester úr irányítása, koordinálása alatt fogják ezeket a feladatokat tovább vinni. Az
inkasszónak ez is következménye volt, és azért is fontos, hogy megszüntessük az inkasszót,
mert a közreműködő szervezetek és a vállalkozók is folyamatosan érdeklődnek, mi a helyzet.
Rengeteg kellemetlenség van ebből kifolyólag, időbeli csúszás. Ha ez el fog hárulni a fejünk
fölül, egy lélegzetvételt fog engedni, mert akkor már nem vagyunk végrehajtás alatt és nem
inkasszálnak bennünket. Nagyon kemény feladatok vannak még előttünk, ennyit tudok
mondani ezzel kapcsolatban. Hogy ki hogy szavazott, voksolt és döntött az elmúlt hetekben,
hónapokban, mindenkinek a saját szíve, joga, de azt mindenki gondolja végig, hogy ettől
kezdődően viszont nagyon komoly feladatok vannak előttünk. Minden képviselőnek
kötelessége, felelőssége legjobb tudása szerint ezt segítse, és bármilyen akadály vagy
probléma felmerül, azon dolgozzon elsődlegesen, hogy ezt megoldjuk nem pedig azon, hogy
hogyan tudjuk ezt ellehetetleníteni. Ezt kérem mindenkitől. Bárki, bármit ír facebook-on és
különböző internetes portálokon, vagy nyilatkozik, arra figyeljen, hogy mit tesz, ugyanis
óriási károkat tud okozni egy településnek.
Petőné Horváth Éva
Ezt szeretném kérni velünk szemben is. Azt, hogy én másképp döntök, azt gondolom, én úgy
döntök, ahogy a jelenlegi iratok alapján a lelkiismeretem diktálja, büntetőjogi felelősségem
tudatában kell, hogy a döntéseimet meghozzam, én sem érdemlem meg, hogy kritizálják. Nem
aszerint szavazok, hogy kit szeretek, és kit nem szeretek, hanem elolvasom, azzal egyetértek
vagy nem értek egyet, vagy tartózkodom.
Balogh Zoltán
Eltelt lassan három év. Arra rájöttünk, hogy a gyalázkodás nem hozott sikert, ezt az egész pert
ennek köszönhetjük. Itt van a maradék egy évünk, 2,5 milliárdos beruházás előtt állunk, mi
lenne, megpróbálnánk egy új stratégiát, hogy nem alázzuk a másikat. Megpróbálunk szépen
csendben együtt dolgozni. Tényleg lesznek más vélemények, van olyan ember, aki fél. A Cser
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Kálmánék csak meggyorsították, két-három hónappal előrébb hozták a történetet, ugyanez
lenne.
Pénzes Andrásné
Csak elvisznek 150.000.000.-Ft-ot.
Balogh Zoltán
Ugyanezzel a pénzhiánnyal küzdenénk.
Pénzes Andrásné
Nem. 150.000.000.-Ft-tal kevesebb pénzhiánnyal küzdenénk.
Dr. Répás József
Körülbelül 60.000.000.-Ft az, aminek az előteremtése a költségvetés elfogadásakor
jelentkezett volna. Az a legszomorúbb, mindenki előtt egyértelmű és világos, hogy olyan
területért fizetünk 150.000.000.-Ft-ot, ami alatt gázvezeték megy keresztül és nem ér többet
80.000-90.000.-Ft-nál.
Gerecz Attila
Lakossági megkeresés: szeptember elején lett volna a lomtalanítás, júniusban megtörtént.
Egyet vegyünk tudomásul: Kiskunlacháza megszokta azt, hogy szeptember elején elviszik a
lomokat. Gyűjtögettük otthon, ezzel szemben, az általam nem minősíthető dunaújvárosi cég,
valamilyen úton-módon a lakosság 5-10 %-nak jelezte, hogy lomtalanítás van. Nyakunkon a
lomok, felháborodott a lakosság, kérem a hivatalt, valamit lépjen.
Dr. Répás József
A vitát lezárom, köszönöm mindenkinek az aktív közreműködést a testületi ülést bezárom.
Az ülés vége: 21:15h.

K.m.f.

Dr. Répás József
polgármester

Soós Zsoltné
jegyző

Dr. Vancsura Tamás
képviselő

Dr. Szabó Attila
képviselő
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