JEGYZŐKÖ

YV

Készült Kiskunlacháza agyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hivatalos
helyiségében 2012. november 22. napján a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén.
Jelen vannak: Dr. Galambos Eszter, a bizottság elnöke
Dr. Vancsura Tamás, bizottsági tag
Gerecz Attila, bizottsági tag
Petőné Horváth Éva képviselő
Soós Zsoltné jegyző
Zakariás Lászlóné jkv. vezető

apirend:
1. A 2013. évi költségvetés koncepciójának véleményezése
2. A közösségellenes magatartások önkormányzati rendeletben történő szabályozására
felhatalmazást adó törvényi rendelkezéssel kapcsolatos AB határozat véleményezése.
3. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletmódosítás
tervezetének véleményezése.
4. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításokról szóló 2012. évi
CXXX. törvénnyel kapcsolatos együttműködési megállapodásra vonatkozó javaslat
megtárgyalása.
5. A köznevelési intézmények alapító okirat módosításainak véleményezése.
6. A közszolgáltatási díjakról szóló rendelettervezetek véleményezése.
7. Egyebek
Dr. Galambos Eszter köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel
határozatképes. Egyebekben Az Áporka Községi Önkormányzat polgármesterének a levelét
ismertetetem.
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 2013. évi költségvetési koncepcióját
véleményezésre.
Dr. Galambos Eszter:
Az Oktatási Bizottság a koncepciót már tárgyalta. Egy kisebb módosítás javasoltak, a
Művelődési Központ érdekeltségnövelő pályázatára történő utalás került bele. .
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Dr. Vancsura Tamás:
4 oldal alján a 52-es dátumot 56-osra javítsuk, elírás történt. 10. oldal. 3 /b pontjával
kapcsolatban a Pénzügyi Bizottságon terjesztem elő a nem kötelező feladatok
finanszírozásával kapcsolatban.
Határozati javaslat
A JÜB javasolja a jogi szempontú elfogadását a 2013. évi költségvetési koncepciójának.
A JÜB tagjai a határozati javaslatot egyhangúlag hozták meg.

A bizottság rátér az 2. napirendi pont megtárgyalására.

Dr. Galambos Eszter ismerteti a megjelentekkel a közösségellenes magatartások
önkormányzati rendeletben történő szabályozására felhatalmazást adó törvényi rendelkezéssel
kapcsolatos AB határozat véleményezése.
Dr. Galambos Eszter:
Az AB megsemmisítette a törvényt. Kérem, hogy 2013. január rendes jogi és testületi ülésre a
hatályon kívül helyező rendelet elkészítését. 2013. januári ülésre letisztulnak a jogi helyzetek
és remélhetőleg új szabályozás történik, ezt a szabályozás meg kell várnunk.
Dr. Vancsura Tamás:
Véleményem szerint sem egyértelmű a döntés, miután jeles bírók is nyilatkoztak ez ügyben.
A JÜB javasolja a fentiek alapján 2013. januári jogi és ügyrendi bizottságra a hatályon
kívül helyező rendelet elkészítését.
A JÜB tagjai a határozati javaslatot egyhangúlag hozták meg.

A bizottság rátér az 3. napirendi pont megtárgyalására.

Dr. Galambos Eszter ismerteti a megjelentekkel Kiskunlacháza
agyközség
Önkormányzat helyi adókról szóló rendelet módosítás tervezetét véleményezésre.
Dr. Galambos Eszter: felkéri Soós Zsoltné jegyzőt a rendelet módosítással kapcsolatos
ismertetésre.
Soós Zsoltné jegyző:
A telekadóra vonatkozó 2 §. szerinti rendelkezés módosítás a Kúria rendelkezése alapján
történt. 2013. január 1-től tudjuk alkalmazni. A mentességet szabályozó bekezdést helyezte
hatályon kívül a Kúria 2013. január 1. napjától.
A kommunális adót érinti a 3 §, a gyakorlati alkalmazás során a tapasztalatokra tekintettel
módosítanánk a rendeletet. A rendelkezés egyértelmű alkalmazása miatt gondoltunk a
módosításra.
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A rendeletet a Pénzügyi Bizottságnak is megküldtük véleményezésre.
Határozati javaslat
A JÜB javasolja a helyi adókról szóló rendelet módosítás elfogadását a Képviselőtestületnek.
A JÜB tagjai a határozati javaslatot egyhangúlag hozták meg.
A bizottság rátér az 4. napirendi pont megtárgyalására.

Dr. Galambos Eszter ismerteti az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító
módosításokról szóló 2012. évi CXXX. törvénnyel kapcsolatos együttműködési
megállapodásra vonatkozó javaslattal kapcsolatos előterjesztést.
Dr. Galambos Eszter:
Rendészeti feladatokat ellátó szervezettel lehet együttműködést kötni. Konkrét tervezet még
nem született. Véleményem szerint meg kellene keresni az iskolákat, hogy egyáltalán az
iskolakerülés milyen mértékű a helyi iskolákban. Ha nincs olyan mértékű, hogy eredményt
érnénk el együttműködési megállapodással, akkor nem kellene túlszabályozni ezt a
cselekményt. A rendészeti szerveknek egyébként is kellő elfoglaltságuk van, amellyel
kapcsolatosan is vannak hiányosságok, gondolok itt arra, hogy a rendőrhatóság nagyon
eltávolodott a lakossági problémáktól, és feléled a bűnözés Kiskunlacházán.
Petőné Horváth Éva:
Észrevételezem, hogy a közmeghallgatáson is elvárható lett volna, hogy a Rendőrkapitány
személyesen jelenjen meg, és azt gondolom, hogy a bűnözés kellőképpen elszaporodott
Kiskunlacházán.
Soós Zsoltné jegyző:
A közterület felügyelők, mezőőrök akkor használhatnak a rendelkezés szerint kényszerítő
eszközöket, ha együttműködési megállapodást kötünk.

A JÜB javasolja, hogy a hivatal, illetőleg a Polgármester Úr kérje fel a Ráckevei
Rendőrkapitányt, hogy számoljon be Kiskunlacházát érintő eseményekről, tekintettel
arra, hogy ezt a beszámolót a korábbi rendőrkapitányok is megtették.
Az együttműködési megállapodással kapcsolatban tájékozódni kell , hogy milyen
feltételekkel köthetjük meg.
A JÜB tagjai a határozati javaslatot egyhangúlag hozták meg.

A bizottság rátér az 5. napirendi pont megtárgyalására.
Dr. Galambos Eszter ismerteti a köznevelési intézmények alapító okirat módosításait
véleményezésre.
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Dr. Galambos Eszter:
2012. december 31. napjáig kell az Alapító Okiratokat – formálisan – módosítani. Én
elfogadásra javaslom, technikai jellegű a módosítás, az intézményekkel egyeztetés történt.
Az Kiskunlacházi Szakközépiskola a szakmai résszel kapcsolatban tett módosítási javaslatot.

Határozati javaslat
A JÜB javasolja a szakmai résszel kapcsolatos módosításokkal kapcsolatos kiegészítéssel
elfogadásra az alapító okiratok módosítását a Képviselő-testületnek.
A JÜB tagjai a határozati javaslatot egyhangúlag hozták meg.

A bizottság rátér az 6. napirendi pont megtárgyalására.
Dr. Galambos Eszter ismerteti a közszolgáltatási díjakról szóló rendelettervezeteket
véleményezésre.
Dr. Galambos Eszter:
A közszolgáltatási díjakról szóló rendelettervezetet nem összegszerűség vonatkozásában
vizsgáljuk, hanem jogszerűség szempontjából.

Határozati javaslat
A JÜB javasolja a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet tervezet
módosítását elfogadásra a Képviselő-testületnek.
A JÜB javasolja a település folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és
szennyvízelvezetésről szóló rendelet módosításával kapcsolatban, hogy azon lakosok
esetében, akik a közműfejlesztési hozzájárulást megfizették, - de a szennyvízhálózat
mind a mai napig az ingatlanjaik előtt nem került kiépítésre, és erre tekintettel eddig
kedvezményben részesültek – a kedvezmény a továbbiakban maradjon meg, a
kedvezmény önkormányzat általi biztosítás részleteit a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
dolgozza ki. Egyebekben a rendeletmódosítást elfogadásra javasolja Képviselőtestületnek.
A JÜB tagjai a határozati javaslatot egyhangúlag hozták meg.
Dr. Vancsura Tamás 18 óra 40 perckor elhagyja az ülést, más elfoglaltsága miatt.
Egyebek:
Dr. Galambos Eszter:
Ismerteti Áporka Községi Önkormányzat Polgármester átiratát, mely szerint Áporka Községi
Önkormányzat nevében nyilatkozott, hogy a társulás formájában működtetett napközi
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otthonos óvoda és családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladat ellátását 2013. évben is fenn
kívánja tartani.
Petőné Horváth Éva képviselő:
Véleményem szerint számadatokkal alátámasztva mérlegeljük, hogy fenntartjuk-e, illetőleg
nem a társulást.
Dr. Galambos Eszter:
Szükségesnek tartom, hogy Petőné Horváth Éva képviselő által tett javaslat
figyelembevételével, hívjuk meg Áporka Község Polgármesterét a társulás részletes
megbeszélésre, elszámolással és költségekkel.

Mivel több hozzászólás nem érkezett a napirendi pontokhoz, az elnök az ülést berekesztette.

Kmf.

Dr. Galambos Eszter
bizottsági elnök
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