JEGYZŐKÖNYV

Készült Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hivatalos
helyiségében 2012. október 24. 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
Zakariás Lászlóné jkv. vezető
Napirend:
Napirend:
1. Kunépszolg Kft. átalakításával kapcsolatos döntés-előkészítés
2. GYEJÓ alapdokumentumainak módosítása
3. dr. Balsai Szabolcs ügyvéd tájékoztatása peres ügyeinkről
4. Szóbeli tájékoztatás a járások létrehozásával és a köznevelési intézmények
átalakításával kapcsolatos feladatok végzésének jelenlegi állásáról
5. Egyebek
Dr. Galambos Eszter köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel
határozatképes.
Dr. Galambos Eszter megállapítja, hogy a JÜB a meghívóban szereplő napirendi pontot
egyhangúlag elfogadja.
A bizottság a napirendi pontot egyhangúlag elfogadja.

A bizottság rátér az 1. napirendi pont megtárgyalására.

Dr. Galambos Eszter ismerteti a megjelentekkel Kunépszolg Kft. átalakításának
véleményezésre.
Dr. Galambos Eszter:
A határozat javaslat 1) és 2) pontját ismerteti.
A társasági szerződés 2. pontjában a Balogh Zoltán nevét kérem kivenni, mert lemondott
2013. június 30. a dátum amelyre a Felügyelő Bizottságot létre kell hozni, véleményem
szerint Balogh Zoltán helyett kell beírni a Verikál Zrt. által jelölt felügyelő bizottsági tagot.
Dr. Vancsura Tamás észrevétele:
3.2.pont képviselő neve nincs bejelölve.
Dr. Galambos Eszter: a cégkivonat bekérését követően lesz feltüntetve a képviselő.
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Határozati javaslat
1.) Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, mint a Kunépszolg Kft. kizárólagos
tagja hozzájárul ahhoz, hogy a kft. jelenlegi 6.870.000.-Ft törzstőkéje 13.470.000.Ft-ra kerüljön felemelésre.
A Képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a tőkeemelés 6.600.000.-Ft pénzbeli
hozzájárulás szolgáltatásával történjen, melynek befizetése a kft. bankszámlájára
történő utalással történik a tőkeemlést jóváhagyó taggyűlési határozat
meghozatalától számított 60 napon belül.
A Képviselőtestület a törzstőke emelés teljesítésére a VERTIKÁL ZRT-T jelöli
ki.
A törzstőke emelést követően a tagok a törzsbetétjének mértéke:
- Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat
6.870.000.-Ft 51 %
- VERTIKÁL ZRT.
6.600.000.-Ft 49 %

A JÜB javasolja az 1.) számú fenti határozati javaslat elfogadását a Képviselőtestületnek.
A JÜB tagjai a határozati javaslatot egyhangúlag hozták meg.

Határozati javaslat
2.) A Képviselőtestület a Kunépszolg Kft. ügyvezetőjének a korábbi időpontnak
megfelelően 2013. 06.30. napjáig továbbra is Bukri Sándort bízza meg.
A Képviselőtestület Horváth Edit könyvvizsgálót 2014. 01. 31. napjáig
tisztségében fenntartja.
A Képviselőtestület a Felügyelőbizottság elnökének dr. Galambos Esztert,
tagjának Gerecz Attilát választja meg 2013. 06. 30. napjáig terjedő időtartamra.
A JÜB javasolja az 2.) számú fenti határozati javaslat elfogadását a Képviselőtestületnek.
A JÜB tagjai a határozati javaslatot egyhangúlag hozták meg.

Határozati javaslat
3.) A Képviselőtestület a KUNÉPSZOLG Kft. társasági szerződését jóváhagyja,
annak aláírására dr. Répás József polgármestert felhatalmazza.
A JÜB javasolja az 3.) számú fenti határozati javaslat elfogadását a Képviselőtestületnek.
A JÜB tagjai a határozati javaslatot egyhangúlag hozták meg.
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A bizottság rátér az 2. napirendi pont megtárgyalására.

Dr. Galambos Eszter ismerteti a megjelentekkel GYEJÓ alapdokumentumainak
módosítását véleményezésre.
Dr. Galambos Eszter:
Kérdés Soós Zsoltné felé, hogy a Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta-e a napirendi
pontot, és az ellenőrzéskor készült jegyzőkönyvben írt követelményeknek az
alapdokumentumok megfelelnek-e?
Soós Zsoltné jegyző:
Még nem tárgyalta. Az Alapító Okirat módosítása, valamint valamennyi alapdokumentumot
átnéztük, megfelel az előírásnak, az ellenőrzésben előírt követelményeknek, átnéztük
tételesen. Arról nem tudok, hogy a járási székhely kialakítása érinti-e a Gyejó-t.

Határozati javaslat
A Kiskunlacháza-Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító Okirat
módosítását, a Szakmai Programját, SZMSZ-ét, Házirendjét, Megállapodást a szociális
alapellátás biztosítására, a JÜB elfogadja.
A JÜB tagjai a határozati javaslatot egyhangúlag hozták meg.

A bizottság rátér az 3. napirendi pont megtárgyalására.

Dr. Galambos Eszter ismerteti a megjelentekkel dr. Balsai Szabolcs ügyvéd tájékoztatását
peres ügyeinkről.
A JÜB a tájékoztatást tudomásul veszi.
A bizottság rátér az 4. napirendi pont megtárgyalására.

Dr. Galambos Eszter felkéri Soós Zsoltné jegyzőt szóbeli tájékoztatásra a járások
létrehozásával és a köznevelési intézmények átalakításával kapcsolatos feladatok
végzésének jelenlegi állásáról.
Soós Zsoltné jegyző:
A járások létrehozásával kapcsolatosan az utóbbi hetekben áll az eljárás. Szóbeli megbeszélés
történt, ami a technikai dolgokra vonatkozik, így pl. számítástechnikai felszereléseket nézi át
egy informatikus.
November végére várható az átadás-átvétel technikai lebonyolítására vonatkozó jogszabály
megjelenése.
Október 31-ről, november 15-re változott a határidő a működtetés alóli felmentésről. Ezt
interneten készítik, amelynek nem csak az időpontja, hanem a tartalma is változott.
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A pedagógusokkal kapcsolatosan arról tájékoztattak, hogy jogfolytonosság lesz az alkalmazás
során, és ez lesz a köztisztviselőkkel is. Ezzel kapcsolatos a jogszabály december végén
születik meg.
Az új köznevelési törvény előírja, hogy az Alapító Okiratokat december 31-ig kell
módosítani, de nem a fenntartó váltás miatt. Az intézményektől már megkértem a szakmai
segítséget. Az Alapító Okiratokat a következő bizottsági ülésre kerül be.

A JÜB a tájékoztatót tudomásul veszi.
Egyebek:
Soós Zsoltné jegyző tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a telekadó rendelet
módosításának elkészítésével kapcsolatos szakmai előkészítő munka elkezdődött, azt a
Bizottság novemberi ülésére szeretnénk hozni.
A Bizottság tudomásul veszi a tájékoztatót.
Mivel több hozzászólás nem érkezett a napirendi pontokhoz, az elnök az ülést berekesztette.

Kmf.

Dr. Galambos Eszter
bizottsági elnök
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