JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2015. október 12én, a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén

Jelen vannak:

dr. Galambos Eszter, a bizottság elnöke
Németh Mihály alpolgármester
Mózes Zsolt biz.tag
Varga Ilona képviselő
Soós Zsoltné jegyző
Bajczárné Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető

Dr. Galambos Eszter: A megbeszélést nyílt üléssel folytatjuk. Megállapítom, hogy a
bizottság 2 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítő személyére teszek javaslatot. Mózes
Zsolt képviselő urat javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek. Aki elfogadja Mózes Zsolt
személyét, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi
Bizottsága elfogadja a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Mózes Zsolt személyét.
A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.
400/2015.(X.12.) JÜB HATÁROZAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi
Bizottsága elfogadja a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Mózes Zsolt személyét.
Dr. Galambos Eszter: A nyílt ülés napirendi pontjaival kapcsolatosan bárkinek kérdése,
észrevétele van-e? Jegyző asszony jelezte, hogy Egyebekben szólni kíván. Aki elfogadja a
nyílt ülés napirendi pontjait, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi
Bizottsága elfogadja a nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Szociális rendelet módosítása
2. A családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátása módjának, szervezeti kereteinek
felülvizsgálata
3. A TISZK megszüntetésével kapcsolatos döntéshozatal
4. Felhatalmazás a DPMV Zrt. közgyűlésén történő szavazásra
5. Egyebek
A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.
401/2015.(X.12.) JÜB HATÁROZAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi
Bizottsága elfogadja a nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Szociális rendelet módosítása
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2. A családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátása módjának, szervezeti
kereteinek felülvizsgálata
3. A TISZK megszüntetésével kapcsolatos döntéshozatal
4. Felhatalmazás a DPMV Zrt. közgyűlésén történő szavazásra
5. Egyebek
A bizottság rátér az 1. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk a
jogszabályváltozások, részben pedig a
rendeletmódosítás.

szociális rendelet módosítására. Részben
saját tapasztalataink okán készült ez a

Soós Zsoltné: Az egységes szerkezetű rendeletet azért tettem az előterjesztés mellé, hogy
össze lehessen hasonlítani a módosítás tervezetével. Az egyik kérés az volt, hogy a régi
méltányossági közgyógyellátásnak a feltételeihez alakítsuk a feltételeket. Azért került a 16 §
(2) bekezdés b) pontjába az 5.000.-Ft helyett 10 %, mert ez volt régen, a jövedelemhatárok
ugyanezek voltak. Kérés volt még az, hogy az összegeket emeljük meg, hogy magasabb havi
összegeket is lehessen adni, esetinél is, és rendszeresnél is. Ha 15.000.-Ft a határ, attól még
lehetősége van 2.000.-Ft-ot adni, viszont tud 12.000.-Ft-ot is megítélni, adott esetben. A
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője kéri, hogy a 17 § (2) bekezdés b) pontjában
benne van, hogy a gyógyszerköltség - amelyet igazol az orvos – ne havi 10.000.-Ft, hanem
havi 5.000.-Ft legyen, csökkenjen az a határ, amin tudjuk adni a rendszeres segélyt. Azt kérte
intézményvezető asszony, hogy az a) pontban ne 100 % és 150 %, hanem 150 és 200 %
legyen a jövedelemhatár, kicsit emeljük meg. Következő a természetbeni ellátásra vonatkozik:
Ha a 250 %-ot meghaladja a jövedelem, akkor nem lehet természetbeni ellátást megállapítani.
Szintén tapasztalat, a szociális étkezésre vonatkozik: intézményvezetőnek adott esetben, a
saját ismeretei alapján legyen egy kis mozgáslehetősége. Az 5 § és 6 § 2016. január 1-től
lépne hatályba, ezek már az új változások,
Dr. Galambos Eszter: Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a Jegyző asszony által szóban
a kiegészítésekkel együtt javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a szociális ellátásokról szóló rendelet
elfogadását.
A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.
402/2015.(X.12.) JÜB HATÁROZAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a szociális ellátásokról szóló rendelet
elfogadását.
A bizottság rátér a 2. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk a családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátása
módjának, szervezeti kereteinek felülvizsgálatára. Itt is jogszabályváltozás történt.
Létszámban, hogy érinti a GYEJÓ Szolgálatot?
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Soós Zsoltné: Úgy érinti, hogy az állami támogatás, kevesebb létszámra lesz elég. Valakinek
van is határozott idejű szerződése. Ha nem tudják ellátni a feladatot támogatott létszámmal,
muszáj kiegészíteni, mert a feladatot el kell látni. Az októberi kötelező felülvizsgálat ennek a
keretében megtörténik. Egyrészt dönt a képviselő-testület arról, hogy szüntessük meg a
társulást, másrészt nekünk gondoskodnunk kell arról, hogy új intézményünk legyen, új alapító
okirattal, melyet novemberben a Magyar Államkincstárnak be kell küldeni.
Dr. Galambos Eszter: Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki az 1. számú határozati
javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KiskunlacházaÁporka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)
Társulási megállapodásának XIII.1.1. pontja alapján kezdeményezi Áporka Község
Önkormányzatánál a Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetését 2015.
december 31-ével.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Galambos Eszter: Aki a 2. számú határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
2016. január 1. napjától létrehozza a Kiskunlacházi Család és Gyermekjóléti
Szolgálatot. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az új intézmény alapító okirata, a
Kiskunlacháza-Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét pedig a
további, a működéshez szükséges alapdokumentumok előkészítésére.
Határidő:
az alapító okirat tekintetében 2015. október 31.
az egyéb dokumentumok tekintetében 2015. november 30.
Felelős:
dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző
A bizottság rátér a 3. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk a TISZK megszüntetésével kapcsolatos döntéshozatalra.
Szintén jogi nehézségekbe ütközött a korábbi Országközepe Szakképzés-szervezési Társulás
megszüntetése. Eldöntöttük 2013. évben, hogy szűnjön meg, mert a KLIK Ceglédi
Tankerülethez került a szakközépiskola. Jogutódként került ez a tankerület megnevezésre. A
Magyar Államkincstár szerint azonban ilyen nem történhetett volna, hanem jogutód nélkül
kellett volna megszüntetni, ezért elutasította az intézmény megszüntetésére vonatkozó
kérelmünket. Elénk került az új határozati javaslat, jogtechnikai a dolog. Kérdés, észrevétel
van-e? Ha nincs, aki elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek a határozati javaslatot, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
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A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az
Országközepe
Szakképzés-szervezési
Társulás
megszüntetésével
kapcsolatos
Megállapodást a jelen határozat mellékletét képező tartalommal, egyben és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A bizottság rátér a 4. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk a felhatalmazásra a DPMV Zrt. közgyűlésén történő
szavazással kapcsolatosan.
Dr. Galambos Eszter: A határozati javaslat arról szól, hogy Dunaharaszti kilép a DPMV Zrtből és részvényei Gyálra és Vecsésre kerülnének átruházásra. Kérdés, észrevétel van-e? Aki
javasolja, hogy a határozati javaslatot dr. Répás József polgármester úr a közgyűlésen
támogassa, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Répás
József polgármester, hogy a Dél-pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2015. október
15. napján tartandó közgyűlésén a jelen határozat mellékletét képező határozati
javaslatok tekintetében az alábbiak szerint szavazzon:
- az 1. Határozati javaslatot támogassa.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Galambos Eszter: Felügyelőbizottság tagot is kell választani. Tudomásom szerint
Dunavarsány település javaslata alapján 2017. május 10. napjáig kerülne megbízásra.
Javaslom, támogassuk, hogy az új felügyelőbizottsági tagot polgármester úr a közgyűlésen
megszavazza. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Répás
József polgármester, hogy a Dél-pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2015. október
15. napján tartandó közgyűlésén a jelen határozat mellékletét képező határozati
javaslatok tekintetében az alábbiak szerint szavazzon:
- a 2. Határozati javaslatot támogassa.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Dr. Galambos Eszter: Dunaharaszti távozása miatt új igazgatósági tagot is kell választani a
DPMV Zrt-nek. Tudomásom szerint az új belépő tagok Kistarcsa, Nagytarcsa és Kerepes.
Egyikőjük jegyzője lesz az. Vannak bizonyos szakmai követelmények az igazgatósági
tagokkal szemben, de ott a jogi végzettség szerepel. Javaslom, hogy polgármester úr a
közgyűlésen támogassa. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Répás
József polgármester, hogy a Dél-pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2015. október
15. napján tartandó közgyűlésén a jelen határozat mellékletét képező határozati
javaslatok tekintetében az alábbiak szerint szavazzon:
- a 3. Határozati javaslatot támogassa.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Galambos Eszter: A következő Inárcs és Felsőpakony csatlakozásáról szól.
Mindenkinek egy darab 100.000.-Ft névértékű részvénye lesz. Ennyivel meg kell emelni a
törzstőkét. Javaslom, ezt is polgármester úr a közgyűlésen támogassa. Kérdés, észrevétel vane? Ha nincs, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Répás
József polgármester, hogy a Dél-pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2015. október
15. napján tartandó közgyűlésén a jelen határozat mellékletét képező határozati
javaslatok tekintetében az alábbiak szerint szavazzon:
- a 4. Határozati javaslatot támogassa.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Galambos Eszter: Következő határozati javaslat, jogtechnikai. A kilépő Dunaharaszti és
Pécel helyrajzi szám kikerül, illetve Gyál, Kőrösi út 112-114., átszámozás volt, helyesen
Gyál, Kőrösi út 104. Ez kerül módosításra. Javaslom, ezt is polgármester úr a közgyűlésen
támogassa. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Répás
József polgármester, hogy a Dél-pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2015. október
15. napján tartandó közgyűlésén a jelen határozat mellékletét képező határozati
javaslatok tekintetében az alábbiak szerint szavazzon:
- az 5. Határozati javaslatot támogassa.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Dr. Galambos Eszter: Következő határozati javaslat arról szól, hogy eddig a korábbi
alapítóknak elsőbbségi részvényei voltak, ezek megszűnnének, és egyszerű
törzsrészvényesekké válnának. Többletjogaikról mondanak le. Javaslom, ezt is polgármester
úr a közgyűlésen támogassa. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Répás
József polgármester, hogy a Dél-pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2015. október
15. napján tartandó közgyűlésén a jelen határozat mellékletét képező határozati
javaslatok tekintetében az alábbiak szerint szavazzon:
- a 6. Határozati javaslatot támogassa.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Galambos Eszter: Következő határozati javaslat: az új Ptk. hatályba lépése miatt
szükséges módosítások az alapszabályban átvezetésre kerüljenek. Ez egy jogtechnikai
határozat. Javaslom, ezt is polgármester úr a közgyűlésen támogassa. Kérdés, észrevétel vane? Ha nincs, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Répás
József polgármester, hogy a Dél-pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2015. október
15. napján tartandó közgyűlésén a jelen határozat mellékletét képező határozati
javaslatok tekintetében az alábbiak szerint szavazzon:
- a 7. Határozati javaslatot támogassa.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Egyebek
Soós Zsoltné: A gyermekorvosi körzetről szeretnék tájékoztatást adni a bizottságnak, arról,
hogy jelenleg hogyan állunk. Három orvos-jelölt van. Két orvos látja el a gyermekorvosi
feladatokat, rendelési időben, a harmadik orvos pedig az iskola egészségügyi feladatokat látja
majd el. Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető asszonnyal ma délután voltunk az ÁNTSZnél, végigmentünk azokon a lépéseken, mit kell benyújtanunk a működési engedélyhez.
Megígérték, hogy hamar elkészítik, hogy az OEP felé be tudjuk nyújtani november 5-éig, és
így a finanszírozást kapni fogjuk. A szerződések, ha elkészültek, a Jogi és Ügyrendi Bizottság
tagjainak ki lesznek küldve. A képviselő-testület október 19-én fog dönteni ezzel
kapcsolatban. A szerződések 2015. október 23-tól érvényesek.
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Dr. Galambos Eszter: Mindenkinek köszönöm az aktív közreműködést. A nyílt ülést
bezárom.
Az ülés vége: 18:35 h.
K.m.f.

Mózes Zsolt
jkv.hitelesítő

Dr. Galambos Eszter
JÜB elnök
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