JEGYZŐKÖ YV
A Képviselő-testület 2014. január 16-i üléséről.
Időpontja: 2014. január 16. 17 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak:
Dr. Répás József polgármester
Dr. Fábián Miklós alpolgármester
Tóth Imre alpolgármester
Dr. Szabó Attila képviselő
Gerecz Attila képviselő
Balogh Zoltán képviselő
Foki Vilmos képviselő
Petőné Horváth Éva képviselő
Dr. Vancsura Tamás képviselő
Dr. Galambos Eszter képviselő
Soós Zsoltné jegyző
Dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
Bajczárné Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető
Dr. Répás József
Mindenkit sok szeretettel köszöntök a mai rendkívüli képviselő-testületi ülés alkalmából.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 8 fő van jelen, távol Foki Vilmos. A
testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre teszek javaslatot. Petőné
Horváth Éva és Dr. Galambos Eszter képviselőket javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek. Aki
Petőné Horváth Éva képviselő asszony személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Petőné Horváth Éva képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 7 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
1/2014.(I.16.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Petőné Horváth Éva képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki Dr. Galambos Eszter képviselő asszony személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezni szíveskedjék.
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Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv a nyílt ülés
hitelesítőjének elfogadja dr. Galambos Eszter képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 7 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
2/2014. (I.16.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv a nyílt ülés
hitelesítőjének elfogadja dr. Galambos Eszter képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Tisztelt Képviselő társaim, kiosztunk egy jelenléti ívet, amely arról szól, hogy 2014. január
23-án Veresegyház Önkormányzata látogatást tesz Kiskunlacházán. Meghívtuk őket abból az
alkalomból, hogy megköszönjük azt a segítő közreműködést, amit nyújtottak nekünk az
elmúlt esztendőben, a 150.000.000.-Ft-os kölcsön vonatkozásában. Aki részt kíván venni ezen
a programon, azt kérem, írja alá. 10 órakor érkeznek ide a Hivatalba, ahol egy koccintás lesz,
bemutatjuk nekik az Angyalos házat és a Tájházat, majd délben, a Művelődési Központban,
egy birkapörköltre várjuk őket. Rátérünk a nyílt ülés napirendi pontjaira. A Meghívóban
szereplő két napirendi pontot kiegészíteném még két napirendi ponttal. Harmadik napirendi
pont lenne az adósságkonszolidációval kapcsolatos döntéshozatal. Ez a határozati javaslat egy
formanyomtatvány, a MÁK küldte meg nekünk és fogalmazta is meg, ebben a formában
kellene nekünk elfogadni. A negyedik napirendi pont helyszíni kiosztású anyag, egy egyszerű
határozati javaslat. Mindenki emlékszik rá, hogy 2013. november 27-én, mikor benyújtottuk a
csónakházzal kapcsolatos pályázatunkat, úgy fogadtuk el, hogy minden költséget az
Önkormányzat magára vállal. Mind Badacsonytördemic, mind a két támogató egyesület
vonatkozásában is. Ez a határozati javaslat arról szól, hogy a DSE és a Vízivándor Egyesület
esetében is a teljes költséget, ami a pályázattal kapcsolatban a két Egyesület részéről
felmerült, az Önkormányzat megelőlegezi. Eszközberendezésről van itt szó.
17:06 Foki Vilmos megérkezett.
Dr. Répás József
A Vízivándor a mentőmellényt, a DSE lapátokat vásárolna, annak a költségét az
Önkormányzat magára vállalja. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki az általam javasolt
napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. A Rákóczi úti piac kivitelezői feladatainak ellátásával kapcsolatos közbeszerzési
eljárás
a. ajánlattételi felhívásának elfogadása,
b. bírálóbizottság tagjainak megválasztása
Előadó: dr. Répás József polgármester
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2. A szennyvízprojekt kommunikációs feladatinak ellátására kötött szerződés
módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
3. Adósságkonszolidációval kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: dr. Répás József polgármester
4. Csónakház építésére benyújtott pályázat költségeinek viseléséről szóló
döntéshozatal
Előadó: dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
3/2014. (I.16.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. A Rákóczi úti piac kivitelezői feladatainak ellátásával kapcsolatos közbeszerzési
eljárás
a. ajánlattételi felhívásának elfogadása,
b. bírálóbizottság tagjainak megválasztása
Előadó: dr. Répás József polgármester
2. A szennyvízprojekt kommunikációs feladatinak ellátására kötött szerződés
módosítása
Előadó: dr. Répás József polgármester
3. Adósságkonszolidációval kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: dr. Répás József polgármester
4. Csónakház építésére benyújtott pályázat költségeinek viseléséről szóló
döntéshozatal
Előadó: dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
1. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
a. Ajánlattételi felhívás elfogadása
Dr. Répás József
Rátérünk az 1. napirendi pontra, a Rákóczi úti piac kivitelezői feladatainak ellátásával
kapcsolatos közbeszerzési eljárásra. Két határozati javaslatunk lenne, az egyik az ajánlattételi
felhívás, és hogy kiket kívánunk meghívni erre a beszerzésre. Gerecz Attila képviselő úrtól
érkezett javaslat, hogy még három céget tegyünk bele, a Gyulyás-Ép Magyarország Kft-t, a PÉpker Kft-t és a Mozbau Bt-t, így hat céget hívnánk meg. Kérdés, észrevétel van-e?
Foki Vilmos
Érdemes lenne, ha a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság is átolvasná, és azt is érdemes lenne
megbeszélni, hogy a cégektől milyen referenciát kérjünk ezekben az esetekben.
17:10 Tóth Imre megérkezett.
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Dr. Répás József
Nagyon szorít bennünket az idő, hiszen 2014. április 30. a tényleges befejezési határideje.
Feszített tempót kíván. Igyekeztünk olyan szempontot összerakni, hogy az Önkormányzat
érdekei maximálisan tudnak érvényesülni, ezek a felhívásban szerepelnek. Másnak kérdése,
észrevétele van-e? Ha nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, a kiegészített három céggel,
kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra
került.
4/2014. (I.16.) határozat
Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testületének
elfogadja
Kiskunlacháza piac rekonstrukcióhoz (TP-1/3195/2013.) kapcsolódóan a kivitelező
kiválasztására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását. A felhívás a határozat
mellékletét képezi. A felhívást a következő szervezeteknek küldi meg:
- ALGÉP-BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2300
Ráckeve, Péter Bíró út 18.
- MERITO TREND Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2340
Kiskunlacháza, Vörösmarty Mihály utca 21.
- Nalhi Elek egyéni vállalkozó, 2344 Dömsöd, Bercsényi u 11.
- Gyulyás-Ép Magyarország Kft., 2340 Kiskunlacháza, Vágóhíd u. 24.
- P-Épker Kft., 2340 Kiskunlacháza, Széchenyi u. 5.
- Mozbau Bt., 2340 Kiskunlacháza, Dömsödi u. 25.
Határidő: 2014. január 17.
Felelős: dr. Répás József
b. Bírálóbizottság tagjainak megválasztása
Dr. Répás József
Rátérünk a második határozati javaslatra, a bírálóbizottság tagjainak megválasztására. Kérdés,
észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfelemeléssel
jelezni szíveskedjék.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
5/2014.(I.16.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunlacháza piac
rekonstrukció nevű, TP-1/3195/2013. számú pályázatához kapcsolódó, a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során a Bírálóbizottság szavazati joggal
rendelkező tagjaivá Pénzes Andrásnét, Gábor Szilviát, Bárány Lászlót és dr. Sződi Károlyt,
valamint dr. Czukor János hivatalos közbeszerzési tanácsadót választja, a tanácskozási joggal
rendelkező tagok, Petőné Horváth Éva és Foki Vilmos képviselők mellé.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Répás József
2. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)
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Dr. Répás József
Rátérünk a 2. napirendi pontra: a szennyvízprojekt kommunikációs feladatainak ellátására
kötött szerződés módosítása. A határidő módosítása, változása miatt van erre szükség. Kérdés,
észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
6/2014.(I.16.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KEOP1.2.0./09-11-2011-0012 azonosítószámú, „Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása V. ütem,
szennyvíztelep rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztálása” tárgyú pályázati projekthez
kapcsolódó kommunikációs feladatok elvégzése tárgyában 2012. május 25. a Trucmedia
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött szerződés módosítását, a határozat mellékletét
képező tartalommal. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
3. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 3. napirendi pontra: a 2014. évi adósságátvállaláshoz szükséges testületi döntés
meghozatala. Örültünk annak, hogy az Önkormányzat ellen nem indult adósságrendezési
eljárás illetve a képviselő-testület visszavonta. Ha ezt nem tettük volna meg, nem
részesülnénk az adósságkonszolidációban. Ez kizáró ok lett volna. A határozati javaslatot
mindenki átolvasta, a Kormány által megfogalmazott tartalommal, ezt kell nekünk elfogadni.
Dr. Vancsura Tamás
Mennyit jelent az Önkormányzatnak ez az adósságátvállalás?
Dr. Répás József
Ez 130,6 millió forint átvállalást jelent. Ha a későbbi kamatot is számoljuk, körülbelül
200.000.000.-Ft-ot. Erről név szerinti szavazást javaslok, aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
7/2014.(I.16.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat adósságállományának állam általi átvállalásáról szóló döntésekor név szerinti
szavazással határoz.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Kérdés, észrevétel van-e a határozati javaslattal kapcsolatosan? Ha nincs, a név szerint
szavazáshoz, Jegyző asszonynak átadom a szót.
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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 4. számú melléklete.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
8/2014.(I.16.) határozat
1. A Képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013.
évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe
kívánja venni.
2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem
rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott
adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosítékául
szolgált.
3. A Képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással
érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel
miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét
legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel
beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési
számlára.
4. 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 adósságátvállalással érintett adósságállománya
átvállalásáról.
5. A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármestert, hogy
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési
törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa.
6. A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetési törvény68. § (4) bekezdése
szerinti megállapodást megkösse.
7. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Határidő: 2014. február 28.
Felelős: dr. Répás József polgármester
4. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 4. napirendi pontra, helyszíni kiosztású határozati javaslat. A határozatot a
Képviselő-testület 2013. november 27-én már elfogadta. Minden költséget az Önkormányzat
magára vállal. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot,
kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
A javaslat 9 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
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9/2014.(I.16.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a 479/2013.
(XI.27.) számú határozatában foglaltakat, miszerint a Leader térségek közötti
együttműködésre benyújtott pályázat 16.800.000.-Ft-os önrészét vállalja. Vállaja továbbá,
hogy az együttműködő partnerek részére a pályázatban szereplő kiadások összegét az
eszközök beszerzésekor megelőlegezi.
Határidő azonnal
Felelős: Dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Más nem jelezte, hogy szólni kíván, így mindenkinek köszönöm a részvételt, az ülést
bezárom.
Az ülés vége: 17:15h.

Km.f.

Dr. Répás József
polgármester

Petőné Horváth Éva
képviselő

Soós Zsoltné
jegyző

Dr. Galambos Eszter
képviselő
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