JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2015. március
30-án, a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén

Jelen vannak:

dr. Galambos Eszter, a bizottság elnöke
Németh Mihály alpolgármester
Varga Ilona bizottsági tag
Mózes Zsolt bizottsági tag
Soós Zsoltné jegyző
dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Vendég: 2 fő
Bajczárné Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető

Dr. Galambos Eszter: A megbeszélést nyílt üléssel folytatjuk. Jegyzőkönyv hitelesítő
személyére teszek javaslatot, Varga Ilona képviselő asszonyt javaslom jegyzőkönyv
hitelesítőnek. Aki elfogadja Varga Ilona személyét, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi
Bizottsága elfogadja a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Varga Ilona személyét.
A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.
130/2015.(III.30.) JÜB HATÁROZAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi
Bizottsága elfogadja a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Varga Ilona személyét.
Dr. Galambos Eszter: A napirendi pontokkal kapcsolatban, kérdés, észrevétel van-e?
Soós Zsoltné: A mai nap folyamán jött a polgárőrségtől egy kérelem, névhasználati
hozzájárulás ügyében szeretném, ha a bizottság 10. napirendi pontként tárgyalná.
Dr. Galambos Eszter: Aki a nyílt ülés kiegészített napirendi pontjait elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi
Bizottsága elfogadja a nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. 2015. évi munkaterv véleményezése
2. 2015. évi igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadása
3. Civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázat kiírása
4. KDV megállapodás módosítása
5. Vélemény nyilvántartásra javaslattétel a KLIK igazgatója által jelzett ügyekben
6. Pervitellel kapcsolatos polgármesteri javaslat
7. Javaslattétel a KUNÉPSZOLG Kft. Felügyelőbizottsága tagjának személyére
8. Népi ülnökök delegálása
9. Közigazgatási határ módosítására vonatkozó megkeresés
10. Polgárőrség névhasználati kérelme
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A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.
131/2015.(III.30.) JÜB HATÁROZAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi
Bizottsága elfogadja a nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. 2015. évi munkaterv véleményezése
2. 2015. évi igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadása
3. Civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázat kiírása
4. KDV megállapodás módosítása
5. Vélemény nyilvántartásra javaslattétel a KLIK igazgatója által jelzett ügyekben
6. Pervitellel kapcsolatos polgármesteri javaslat
7. Javaslattétel a KUNÉPSZOLG Kft. Felügyelőbizottsága tagjának személyére
8. Népi ülnökök delegálása
9. Közigazgatási határ módosítására vonatkozó megkeresés
10. Polgárőrség névhasználati kérelme
A bizottság rátér az 1. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk a 2015. évi munkaterv véleményezésére. Kérdés, észrevétel
van-e? Ha nincs, aki a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. évi
munkatervet, a jelen határozat mellékletét képező formában.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. évi
munkatervet, a jelen határozat mellékletét képező formában.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Sződi Károly kiment a teremből.
A bizottság rátér a 2. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk a 2015. évi igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadására.
Minden évben szokott lenni, a szabadságolások miatt, csak ügyelet van. Kérdés, észrevétel
van-e? Ha nincs, aki elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek a rendeletet, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi
Bizottsága elfogadja az önkormányzati rendeletet a 2015. évi igazgatási szünet
elrendeléséről.
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A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.
132/2015.(III.30.) JÜB HATÁROZAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi
Bizottsága elfogadja az önkormányzati rendeletet a 2015. évi igazgatási szünet
elrendeléséről.
A bizottság rátér a 3. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk a civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázat
kiírására. Rendeletünk értelmében erre a célra a költségvetésben rendelkezésre álló
összegekre pályázni lehet. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki civil
szervezetek támogatására, a jelen határozat mellékletét képező tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki civil
szervezetek támogatására, a jelen határozat mellékletét képező tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A bizottság rátér a 4. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk a KDV megállapodás módosítására. A társulásnak,
Kiskunlacházával együtt közel 170 tagja van. Általában jogszabályváltozások miatt szükséges
az alapszabály módosítása illetve a megállapodás módosítása, most is ezért került elénk ez az
előterjesztés. Kérdés, észrevétel van-e?
Varga Ilona: Van-e ennek költségvonzata?
Soós Zsoltné: Igen van, tagdíjat fizetünk, benne van a költségvetésben.
Dr. Galambos Eszter: Lakosság számától függ, arányosan.
Dr. Sződi Károly visszajött a terembe.
Varga Ilona: Elolvastam az anyagot, de nem értem, ezért tartózkodni fogok.
Dr. Galambos Eszter: Meddig kell ezt elfogadnunk?
Soós Zsoltné: Elfogadni 30 napon belül kell. A képviselő-testület április 7-i ülésén tárgyalni
kellene.
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Dr. Galambos Eszter: Kérjük, hogy a változásokkal egységes szerkezetben küldjenek egy
megállapodást. Lényege, hogy szemétszállítási díjak a többszörösére emelkednek, ha ezen a
társuláson kívül próbáljuk megoldani.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi
Bizottsága nem fogadja el a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.
A bizottság a határozatot 1 fő igen, 2 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül nem fogadta
el.
133/2015.(III.30.) JÜB HATÁROZAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi
Bizottsága nem fogadja el a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.
A bizottság rátér az 5. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk a vélemény nyilvánítással kapcsolatos javaslattételre a
KLIK igazgatója által jelzett ügyekben. Áporka Község Önkormányzata kezdeményezésére a
korábbi társulási forma megszüntetését szeretné, és ehhez kéri a támogatásunkat. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében támogatja Áporka
Község Önkormányzata Képviselő-testületének és az áporkai telephely tantestületének a
Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és EGYMI-ből történő kiválásról szóló
kezdeményezését.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében
támogatja Áporka Község Önkormányzata Képviselő-testületének és az áporkai
telephely tantestületének a Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és EGYMI-ből
történő kiválásról szóló kezdeményezését.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné: Külön válik az általános iskola és a Szent Imre úti iskola, mint EGYMI. A
Szent Imre úti iskola Ceglédhez kerül. Erről is dönteni kell.
Dr. Galambos Eszter: Aki támogatja, hogy a Ceglédi Losonczy István EGYMI
tagintézményeként működjön tovább a Szent Imre úti telephely, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
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Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében támogatja a
Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és EGYMI 2340 Kiskunlacháza, Szent Imre u. 58.
szám alatti telephelyének a Ceglédi Losonczy István EGYMI-hez történő csatlakozását.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében
támogatja a Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és EGYMI 2340 Kiskunlacháza,
Szent Imre u. 58. szám alatti telephelyének a Ceglédi Losonczy István EGYMI-hez
történő csatlakozását.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A bizottság rátér a 6. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk a pervitellel kapcsolatos polgármesteri javaslatra. Azt
gondolom, hogy ez a 2015. június 30. elfogadható kompromisszum. dr. Papp Dávid ügyvéd úr
leírta javaslatát, hogy miként kerüljön megszüntetésre a megbízási szerződése. Ami a
szerződés szerint jár, az jár. Aki javasolja a képviselő-testületnek, hogy dr. Papp Dávid József
ügyvéd úrral a megbízási szerződés közös megegyezéssel 2015. június 30. napjával szűnjön
meg, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 30. napjával,
közös megegyezéssel megszünteti a dr. Papp Dávid József ügyvéddel (1203 Budapest, Bíró
Mihály u. 20. V/34.) 2014. június 10. napján kötött Ügyvédi megbízási szerződést. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a dokumentum aláírására.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: dr. Répás József polgármester
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 30.
napjával, közös megegyezéssel megszünteti a dr. Papp Dávid József ügyvéddel (1203
Budapest, Bíró Mihály u. 20. V/34.) 2014. június 10. napján kötött Ügyvédi megbízási
szerződést. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a dokumentum
aláírására.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: dr. Répás József polgármester
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A bizottság rátér a 7. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk a javaslattételre a KUNÉPSZOLG Kft. Felügyelőbizottsága
tagjának személyére. Lejárt a korábbi megbízatás, polgármester úr engem javasol. Kérdés,
észrevétel van-e? Ha nincs, aki a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a
KUNÉPSZOLG Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává, dr. Galambos Eszter képviselőt
javasolja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A bizottság rátér a 8. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk a népi ülnökök delegálására. Bíróságokra minden település
delegál ülnököket. Novákné Fábián Katalint javasoljuk. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs,
aki elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Novákné Fábián Katalin (2340 Kiskunlacháza, Alsó-Dunasor 35.) javasolja Ráckeve
Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a Ráckevei Járásbíróság ülnökévé
történő megválasztásra, egyben felkéri a polgármestert a szükséges iratok továbbítására.
Határidő: 2015. április 10.
Felelős: dr. Répás József polgármester
A bizottság rátér a 9. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk a közigazgatási határ módosítására vonatkozó megkeresésre.
Soós Zsoltné: Délegyháza Község Önkormányzatának írtunk 2015. március 20-án egy
levelet, amiben kértük, hogy vegyék fel velünk a kapcsolatot a részletek pontos
megtárgyalásához. Azóta sem kerestek.
Dr. Galambos Eszter: Várjuk levelünkre a választ, annak megérkezésekor visszatérünk a
témára.
A bizottság rátér a 10. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk a polgárőrség névhasználati kérelmére. Kiskunlacházi
Közhasznú Polgárőr Egyesület a Kiskunlacháza településnevet a Polgárőr Egyesület nevében
használja. Javaslom, járuljunk hozzá.
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Mózes Zsolt: Együttműködési szerződésünk van a polgárőrséggel?
Dr. Sződi Károly: Van a polgárőrséggel együttműködési szerződésünk, de felül kellene már
vizsgálni.
Dr. Galambos Eszter: Aki elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek, hogy a Kiskunlacházi
Közhasznú Polgárőr Egyesület a Kiskunlacháza településnevet a Polgárőr Egyesület nevében
használja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Polgárőr
Egyesület részére a „Kiskunlacháza” név használatát, valamint székhelyként a 2340
Kiskunlacháza, Kinizsi u. 1. (732/2 hrsz) szám alatti ingatlan használatát.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a
Polgárőr Egyesület részére a „Kiskunlacháza” név használatát, valamint székhelyként a
2340 Kiskunlacháza, Kinizsi u. 1. (732/2 hrsz) szám alatti ingatlan használatát.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Egyebek
Dr. Sződi Károly: Tájékoztatást szeretnék tenni: egy, a Duna-parton ingatlannal rendelkező
nagykovácsi illetőségű lakos március elején fordult a Polgármesteri Hivatalhoz. 1995
októberében az Üdülőhelyi Bizottság részére befizetett 45.000.-Ft-ot gázközmű érdekeltségi
hozzájárulás címén, azonban a gázcsonknak a gerinchálózatról történő bevezetése a mai napig
nem történt meg. További nyolc-tíz érintett ingatlanról lehet szó még ezen a területen. Az
Önkormányzat a jogutódja az Üdülőhelyi Bizottságnak. A tulajdonos szeretné, ha az
Önkormányzat bevezettetné a telekre a csonkot, vagy a 45.000.-Ft-ot a kamatos kamataival
kéri vissza. Szeretném kérni, hogy polgármester úr vagy a polgármesteri hivatal folytathasson
egyeztetést ezzel az illetővel. A MAGÁZ Zrt-től kaptunk egy árajánlatot, 150.000.-Ft+ÁFA
összegért csinálná meg, amit a tulajdonosnak ki kellene fizetni kamatos kamattal: 130.000140.000.-Ft.
Dr. Galambos Eszter: Kezdjük meg a tárgyalásokat, próbáljunk meg korábbi iratokat
megkeresni. Másnak kérdése, észrevétele van-e? Ha nincs, mindenkinek köszönöm a
részvételt, a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülését bezárom.
Az ülés vége: 18:30h.
K.m.f.

Varga Ilona
jkv.hitelesítő

Dr. Galambos Eszter
JÜB elnök
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