JEGYZŐKÖNYV

Készült Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hivatalos
helyiségében 2012. május 31. napján a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén.
Jelen vannak: Dr. Galambos Eszter, a bizottság elnöke
Dr. Vancsura Tamás, bizottsági tag
Gerecz Attila bizottsági tag
Soós Zsoltné jegyző
Dr. Sződi Károly jogi és igazgatási osztályvezető
Zakariás Lászlóné jkv. vezető
Napirend:
1. A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelettervezet
megvitatása
2. Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat és a Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodás megvitatása
3. Vagyonrendelet megvitatása
4. Duna House Kft-vel kötendő megbízási szerződés megvitatása
5. A közpénzek felhasználásáról és közpénzből nyújtandó támogatás rendjéről szóló
rendelettervezet megvitatása
6. Egyebek
Dr. Galambos Eszter köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel
határozatképes.
Dr. Galambos Eszter megállapítja, hogy a JÜB
pontokat egyhangúlag elfogadja.

a meghívóban szereplő napirendi

A bizottság rátér az 1. napirendi pont megtárgyalására.
Dr. Galambos Eszter ismerteti a megjelentekkel a tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásokról szóló rendelettervezetet megvitatásra.
Dr. Galambos Eszter:
A jogszabályváltozás miatt szükséges a rendelet megalkotása. 2012. május 31. hatállyal
szükséges hatályon kívül helyezni a rendeletet. Soós Zsoltné jegyzőt felkéri a rendelet
ismertetésére.
Soós Zsoltné jegyző:
Az első rész arról szól, hogy mely magatartás tanúsítható kirívóan közösségellenes
magatartásnak. Az 5. §-ban van egy vagylagos lehetőség, hogy abban az esetben, ha a
Képviselő-testület nem akar az ügyben dönteni, a hatáskör átruházható a jegyzőre.
A kirívóan közösség ellenes magatartásokat a rendeleteinkből állapítottam meg. A
rendeletben szabályozott közösség ellenes magatartások 150 ezer Ft-ig terjedő közigazgatási
bírsággal sújtható, a helyszíni bírság 50.000.-Ft-ig sújtható közigazgatási bírsággal sújtható. A
helyszíni bírságolás módjára ki kell dolgozni egy rendeletet. A rendeletet véleményem szerint
társadalmi egyeztetésre kell előterjeszteni.
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A 15 §-ban vannak azok a rendelkezések, amelyek a szabálysértési rendelkezéseket helyezi
hatályon kívül. Az i) és j) pontban egy-egy rendeletet helyezünk hatályon kívül, amely még
tanács rendelet volt.
Dr. Galambos Eszter:
2 § (3) bekezdésben a helyszíni bírságolási felső határának 10.000.-Ft-ot javaslok, az 50.000.Ft véleményem szerint magas, a helyi viszonyokat tekintve, figyelemmel a jövedelmekre.
Az 5 § (1) bekezdésben javaslom, hogy a jegyző hatáskörébe tartozzon ez a hatósági eljárás.
A helyszíni bírságolás a törvényben meghatározott működési területre a mezőőrre
vonatkozzon, belterületen a közterület-felügyeletre.
Dr. Sződi Károly:
A 13 § (13) bekezdés kiegészíteni kellene, hogy „engedély nélkül, ha megcsonkítja”.
Dr. Vancsura Tamás:
A mérlegelési lehetőséget adjuk meg, a 2 § (3) bekezdés vonatkozásában az eljáró
ügyintézőnek az 50.000.-Ft értékhatárig.

Határozati javaslat
A JÜB javasolja a fenti kiegészítéssel - a meghatározott területeken a mezőőrség, és a
közterület felügyelet eljárását, a helyszíni bírságnál a 10.000.-Ft-os felső értékhatár, a
hatósági eljárás a jegyző hatáskörébe tartozzon, és az engedély nélkül, ha megcsonkítják
kiegészítéssel – javasolja a Képviselő-testületnek elfogadni.
Javasolja JÜB továbbá, hogy társadalmi egyeztetésre a Kiskunlacháza honlapjára
feltenni a rendelet tervezetett.
A JÜB tagjai a határozati javaslatot egyhangúlag hozták meg.

A bizottság rátér a 2. napirendi pont megtárgyalására.
Dr. Galambos Eszter ismerteti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat és a Kiskunlacháza
Nagyközség Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodást megvitatásra.
Dr. Galambos Eszter:
II. 3. és a III. elején német nemzetiséget, bolgárra át kell változtatni. A Kormányhivatal
megkeresését javaslom az elnevezéssel kapcsolatban, hogy a nemzetiségi kifejezés
elhagyható-e a kiskunlacházi Bolgár Önkormányzat nevéből.
Határozati javaslat
A JÜB javasolja az együttműködési megállapodás elfogadását a Képviselő-testületnek, a
Kormányhivatal megkeresését követően.
A JÜB tagjai a határozati javaslatot egyhangúlag hozták meg.

2

A bizottság rátér a 3. napirendi pont megtárgyalására.
Dr. Galambos Eszter ismerteti a vagyonrendeletet megvitatásra. Jogszabály változtatás miatt
szükséges a vagyonrendelet teljes felülvizsgálata.
Soós Zsoltné jegyző:
A nemzeti vagyonról szóló 2012. évi törvény rendelkezése miatt szükséges. A rendelet
tervezetet a Pénzügyi Bizottsággal is véleményeztetni kell. A mellékletek kidolgozása
jelenleg is folyamatban van, még nem született végleges megoldás. Ezért szükséges a rendelet
több olvasatban tárgyalása.
Határozati javaslat
A JÜB javasolja a Pénzügyi Bizottságnak javaslattételre megküldeni a
rendelettervezetet és kéri a hivatalt, hogy a törvénynek megfelelően a szükséges
mellékleteket dolgozza ki.
A JÜB tagjai a határozati javaslatot egyhangúlag hozták meg.

A bizottság rátér a 4. napirendi pont megtárgyalására.
Dr. Galambos Eszter ismerteti Duna House Kft-vel kötendő megbízási szerződést
megvitatásra.
Dr. Galambos Eszter:
A kérdésről általánosságban szeretnék beszélni. A megbízási szerződés egy általános
blanketta. Olyan szerződéstervezetet kell összeállítani, amely egyedileg az
önkormányzatunkra vonatkozik. Jelentős adatbázissal és ügyfélkörrel rendelkező
ingatlanközvetítővel kell felvenni a kapcsolatot. Most elsősorban a Vásártér miatt van erre
szükség. Ha a Vásártér jogi helyzete rendeződik, akkor kellene egy konkrétabb szerződést
megfogalmazni, mert véleményem szerint ez a megbízási szerződés általános.

A bizottság rátér a 5. napirendi pont megtárgyalására.
Dr. Galambos Eszter ismerteti a közpénzek felhasználásáról és közpénzből nyújtandó
támogatás rendjéről szóló rendelettervezetet megvitatásra.
Dr. Galambos Eszter:
A Művelődési és Sport Bizottság a rendelettervezetet megvitatta. A rendelet 6 §-ban
rendelkeznek a határidőről, a rendelettervezetben megjelölt időpont véleményem szerint
korai. Azt javaslom, hogy a dátum kerüljön javításra december 31. napjára, az elszámolás
időpontja január 31. napjára kérem meghatározni. A 7 § (5) bekezdésben a visszafizetési
kötelezettség időpontját március 31-ben kérem megjelölni.
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Határozati javaslat
A JÜB javasolja a fenti változtatással a rendelettervezet elfogadását a Képviselőtestületnek.
A JÜB tagjai a határozati javaslatot egyhangúlag hozták meg.

Egyebek
Dr. Galambos Eszter tájékoztatja a GYEJO-tól érkezett jelzést az ellenőrzésről. A GYEJO
segítséget kér a hiányosságot pótlására. Kérem, hogy ami a hivatal feladata azt a hivatal
készítse el, amely pedig a GYEJO feladata, annak pótlása a jelenlegi vezető feladata.
Soós Zsoltné jegyző:
Az Oktatási Bizottságnál merült fel, hogy a kitüntetési rendeletet úgy módosítsuk, hogy
a kerüljön ki a 70 ezer Ft ne szerepeljen.
Határozati javaslat
A JÜB javasolja Soós Zsoltné jegyző által előterjesztett rendelettervezetet fenti
változtatással elfogadni a Képviselő-testületnek.
A JÜB tagjai a határozati javaslatot egyhangúlag hozták meg.
Mivel több hozzászólás nem érkezett a napirendi pontokhoz, az elnök az ülést berekesztette.
Kmf.

Dr. Galambos Eszter
bizottsági elnök
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