JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2016. február 1én, a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén
Jelen vannak:

dr. Galambos Eszter, a bizottság elnöke
dr. Répás József polgármester
Németh Mihály alpolgármester
Mózes Zsolt biz. tag
Varga Ilona képviselő
dr. Sződi Károly jogi és igazgatási osztályvezető
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.
69/2016.(II.01.) JÜB HATÁROZAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi
Bizottsága elfogadja a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Mózes Zsolt személyét.
Dr. Galambos Eszter: A kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban: az 1. napirendi pontot,
a DPMV Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását levesszük, tekintettel a
hivatal tájékoztatására, az én álláspontom szerint is ez a napirend még alaposabb előkészítést
igényel. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki ezzel a módosítással elfogadja a napirendi
pontokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi
Bizottsága elfogadja a nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet elfogadása
2. Köztisztasági rendelet felülvizsgálata
3. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
4. SzMSz módosítása a nemzetiségi önkormányzattal történő együttműködéssel
kapcsolatos feladatok tekintetében
5. Pályázati felhívás házi gyermekorvosi feladatok ellátására
6. Az A Mi Újságunk c. helyi lap megújításával kapcsolatosan
a. Etikai kódex elfogadása,
b. Szerkesztőbizottság megválasztása
c. főszerkesztői feladatokra vonatkozó pályázati kiírás elfogadás
7. Döntés a Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás megszüntetéséről
8. KISKUNVÍZ Kft. végelszámolásának folytatása
9. A 3168 hrsz-ú közterület használata iránti kérelemmel kapcsolatos döntéshozatal
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10. A Lasselsberger Kft. és a Cemex Kft. övezetei besorolás módosítására vonatkozó
kérelmeinek ismételt felülvizsgálata
11. A DPMV Zrt 2016. február 11-i közgyűlésére vonatkozó felhatalmazás
12. Mezőőri szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló megvitatása
13. Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
14. A PÜF létszámának rendezése
15. A Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési
Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának felülvizsgálata
16. Egyebek
A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.
70/2016.(II.01.) JÜB HATÁROZAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi
Bizottsága elfogadja a nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet elfogadása
2. Köztisztasági rendelet felülvizsgálata
3. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
4. SzMSz módosítása a nemzetiségi önkormányzattal történő együttműködéssel
kapcsolatos feladatok tekintetében
5. Pályázati felhívás házi gyermekorvosi feladatok ellátására
6. Az A Mi Újságunk c. helyi lap megújításával kapcsolatosan
a. Etikai kódex elfogadása,
b. Szerkesztőbizottság megválasztása
c. főszerkesztői feladatokra vonatkozó pályázati kiírás elfogadás
7. Döntés a Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás megszüntetéséről
8. KISKUNVÍZ Kft. végelszámolásának folytatása
9. A 3168 hrsz-ú közterület használata iránti kérelemmel kapcsolatos döntéshozatal
10. A Lasselsberger Kft. és a Cemex Kft. övezetei besorolás módosítására vonatkozó
kérelmeinek ismételt felülvizsgálata
11. A DPMV Zrt 2016. február 11-i közgyűlésére vonatkozó felhatalmazás
12. Mezőőri szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló megvitatása
13. Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
14. A PÜF létszámának rendezése
15. A Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési
Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának felülvizsgálata
16. Egyebek
Dr. Répás József távozott.
A bizottság rátér az 1. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet
elfogadására. Egy teljesen új rendelet került elénk, szépen összefoglalja az egyes feladatokat,
hogy azzal kapcsolatban kinek, milyen tennivalója lesz. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs,
aki a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja a rendelettervezetet, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
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Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
rendelet elfogadását.
A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.
71/2016.(II.01.) JÜB HATÁROZAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
szóló rendelet elfogadását.
A bizottság rátér a 2. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk a köztisztasági rendelet felülvizsgálatára. Basa László úr
beadványa. Én ezt pénzügyi kérdésnek tekintem, látom, hogy rendelettervezet sem készült
még.
Mózes Zsolt: Hivatkozik az Önkormányzat rendeletére, amelyben meghatároztuk, hogy az 80
literes kukának az 50 %-át kell fizetnie. Ha a képviselő-testület megszavazza, hogy ingyenes
legyen a díj a nem lakott ingatlanoknál, akkor az Önkormányzatnak kell kifizetnie a
szemétszállítási díjakat.
Dr. Galambos Eszter: Mi az az (1)-(4) bekezdés, amelyre hivatkozik? Kérem, hogy ennek a
pénzügyi hátterét vizsgáljuk meg.
Mózes Zsolt: Vizsgáljuk meg, lejjebb lehet-e vinni a díjat - hogy az Önkormányzatnak nem
kell fizetni – egy minimális összegre.
A bizottság rátér a 3. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatára. Medgyes István elnök úrnak az e-mail címe
kerülne bele. Kaptunk egy tájékoztatót, hogy milyen programok lesznek, ennek nagyon
örülünk, hogy ezek megvalósulnak. Aki az együttműködési megállapodást ezzel a
módosítással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében előírtaknak
megfelelően felülvizsgálta a Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata és
Kiskunlacháza Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata között 2015. március 3án kötött együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás).
A Képviselő-testület támogatja Kiskunlacháza Nagyközség Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának módosító javaslatát, és úgy dönt, hogy a Megállapodás I. pontjának
első francia bekezdése egészüljön ki a következő mondattal:
„Az elnök értesítése címe: medgyes1981@gmail.com.”
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Határidő:
Felelős:

azonnal
dr. Répás József polgármester
A bizottság rátér a 4. napirendi pont megtárgyalására

Dr. Galambos Eszter: Rátérünk az SzMSz módosítására a nemzetiségi önkormányzattal
történő együttműködéssel kapcsolatos feladatok tekintetében. Jogszabályváltozás miatt
szükséges. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosítását.
A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.
72/2016.(II.01.) JÜB HATÁROZAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosítását.
A bizottság rátér az 5. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk az pályázati felhívás házi gyermekorvosi feladatok
ellátására. Kérdés, észrevétel van-e?
Mózes Zsolt: A pályázati felhívásban az összeg nem kerül meghatározásra? Nem kell
feltüntetni?
Dr. Galambos Eszter: Azt gondolom, egy emelt összeget kellene benne feltüntetni. Egy
egyszerű közalkalmazotti besorolással senki nem fogja ezt a feladatot elvállalni.
Szükségesnek tartanám megvizsgálni azt, hogy az OEP finanszírozás, hogyan alakul abban az
esetben, ha az Önkormányzat közalkalmazotti státusz keretében tölti be a gyermekorvosi
praxist. Akkor is ez az 1.1 millió forint érkezik-e a Magyar Államtól, vagy kevesebb. Ha az
1.1 millió forint érkezik, akkor bele lehet tenni az emelt összeget.
Dr. Sződi Károly: Az illetményt a törvény egyértelműen meghatározza.
Dr. Galambos Eszter: Amelyet itt a jogszabályok lehetőséget biztosít nekünk, azt ki kellene
használni és bele is kellene írni a pályázatba, hogy jól látható legyen. 200.000.-Ft-ért nem lesz
orvos. Nézünk utána, hogy a Kjt-ben meghatározott juttatásoktól, hogy lehet fölfelé eltérni.
A bizottság rátér a 6. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk az A Mi Újságunk c. helyi lap megújításával kapcsolatban.
Mit jelent? „Pályázati feltétel: humán szakirányú felsőfokú főiskola vagy egyetemi
végzettség” Ezt javaslom pontosítani. Az Etikai Kódexes kérdésekben nem kívánok
beleszólni.
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Mózes Zsolt: Az előnyt jelenthez javaslom, tegyük bele az „újságírói felsőfokú végzettség”et.
Dr. Galambos Eszter: Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki az 1. határozati javaslatot az
Etikai Kódexet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság a határozati javaslatot 1 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat
nélkül nem fogadta el.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az A Mi
Újságunk c. helyi lap értékrendjét (az Etikai Kódexet), mely jelen határozat mellékletét
képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Galambos Eszter: Következő a 2. határozati javaslat: szerkesztőbizottság létrehozása.
Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az A MI Újságunk
c.
helyi
újság
lapszámainak
összeállításában
történő
közreműködésre
szerkesztőbizottságot hoz létre, melynek tagjai:
- a mindenkori főszerkesztő
- Soós Zsoltné felelős kiadó
- Erdélyiné Horváth Terézia, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
- Tóth Imre alpolgármester
- Nemes Nagy Anita, a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója
- Jáki Réka, a Ráckevei Újság főszerkesztője.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Galambos Eszter: Következő a 3. határozati javaslat a pályázati kiírás főszerkesztői
feladatok ellátása. Aki az általunk kiegészített módosításokkal elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az A
Mi Újságunk c. helyi lap főszerkesztői feladatainak ellátására, a jelen határozat
mellékletét képező tartalommal. A kiírás mellékletét képezi a lap értékrendje (Etikai
Kódex).
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

5

A bizottság rátér a 7. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk a döntés a Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás
megszüntetésére. Áporka kezdeményezte a társulás megszüntetését. 2016. augusztus 31-ével
ez a társulás megszűnik. 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 dönt, hogy
2016. augusztus 31-ével megszünteti a Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulást.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A bizottság rátér a 8. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk a KISKUNVÍZ Kft. végelszámolásának folytatása. Kérdés,
észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. visszavonja a 249/2015.(IX.08.) és 250/2015.(IX.08.) számú határozatait,
2. folytatja KISKUNVÍZ Kft. végelszámolását,
3. Bukri Sándor végelszámoló megbízatását megszünteti és a végelszámoló
feladataival Vargáné Szabó Gabriella (sz. Budapest, 1969.07.01., an: Bucsi Ilona)
2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 151. szám alatti lakos bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A bizottság rátér a 9. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk a 3168 hrsz-ú közterület használata iránti kérelemmel
kapcsolatos döntéshozatalra. Rendezésre kerülne a mellékelt rajzok, kérelmek szerint a
vitatott közterület használata. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. kezdeményezi a Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata 1/1 tulajdonában
lévő 3168 hrsz-ú közterület megosztását a jelen határozat mellékletét képező
vázrajz alapján,
2. a telekalakítási eljárás során a 3168 hrsz-ú ingatlanból leválasztott, a 3118/2 hrszú ingatlannal határos ingatlant forgalomképessé nyilvánítja,
3. a 2. pont szerinti ingatlannal kapcsolatosan értékbecslést készíttet, majd
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4. a 3. pont szerinti értékbecslés alapján az ingatlant értékesítésre meghirdeti.
Határidő (az 1. pont vonatkozásában): 2016. február 28.
A bizottság rátér a 10. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk a Lasselsberger Kft. és a Cemex Kft. övezetei besorolás
módosítására vonatkozó kérelmeinek ismételt felülvizsgálatára. Egyszer már az előző
képviselő-testület hozott egy határozatot, melyet később vissza is vont.
Németh Mihály: Nincs olyan személy, aki bányaügyekben és bányajogban jártas lenne az
Önkormányzatnál.
Dr. Galambos Eszter: Akkoriban szakhatóságként működtünk közre a bányászati engedély
kiadása iránti eljárásnál. Ez már megszűnt, az Önkormányzat már nem szakhatóság. A
rendezési tervben nem mindegy, hogy ott Má-1 van, vagy Kb.
Németh Mihály: A környezetvédelmi engedélyt úgy kaphatják meg, ha előzetesen egyeztetett
az Önkormányzattal. Egyikünk sem kompetens ebben a kérdésben, úgy vezetnek félre, ahogy
akarnak.
Dr. Galambos Eszter: Aki az 1. határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság a határozati javaslatot igen szavazat nélkül, 2 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat
nélkül nem fogadta el.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a
Lasselsberger Hungária Kft. kérelmét, és támogatja a Kiskunlacháza XII. homok- és
kavicsbánya bővítésében, a Kiskunlacháza XVIII. homok- és kavicsbánya által, valamint
a Kiskunlacháza XVIII. homok- és kavicsbánya bővítésében érintett …….. hrsz-ú
ingatlanok Má-1-es övezetből Kb övezetbe történő átsorolását azzal, hogy a
településrendezési terv módosításának az érintett területre eső költséghányadát a
kérelmezőnek kell viselnie. A fent megjelölt homok- és kavicsbányák vonatkozásában a
bányatelek fektetése megtörtént, a vállalkozó a szükséges engedélyek jelentős részével
már rendelkezik.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Galambos Eszter: Aki a 2. határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság a határozati javaslatot igen szavazat nélkül, 2 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat
nélkül nem fogadta el.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Cemex
Hungária Kft. kérelmét, és támogatja a Kiskunlacháza XII. homok- és kavicsbánya
bővítésében, a Kiskunlacháza XIX., XX. és XXI. homok- és kavicsbánya által érintett
…….. hrsz-ú ingatlanok Má-1-es övezetből Kb övezetbe történő átsorolását azzal, hogy a
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településrendezési terv módosításának az érintett területre eső költséghányadát a
kérelmezőnek kell viselnie. A fent megjelölt homok- és kavicsbányák vonatkozásában a
bányatelek fektetése megtörtént, a vállalkozó a szükséges engedélyek egy részével már
rendelkezik.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A bizottság rátér a 11. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk a felhatalmazás a DPMV Zrt. 2016. február 11-én tartandó
közgyűlésére. Többször adtunk már felhatalmazást Polgármester úrnak. Azt gondolom,
ezúttal is tegyük meg. Azt kérem a hivataltól, hogy a képviselő-testület elé úgy kerüljön be a
határozati javaslat, hogy felhatalmazza a Polgármestert, és nem felkéri. Itt a bizottság annyit
fogalmaz meg, hogy a 2016. február 11-i ülésre a Polgármester urat felhatalmazzuk, hogy
döntsön, ezt javasoljuk a képviselő-testületnek elfogadásra.
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr.
Répás József polgármestert, hogy a Dél-pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2016.
február 11. napján tartandó közgyűlésén a határozati javaslat tekintetében a következők
szerint szavazzon:
- a részvények átruházásáról,
- új felügyelőbizottsági és új igazgatósági tag megválasztásáról,
- a telephely megváltoztatásáról,
- elsőbbségi részvények törzsrészvénnyé történő átalakításáról, valamint
- az új Alapszabály elfogadásáról
szóló, jelen határozat mellékletét képező határozati javaslatot támogassa.
Határidő: 2016. február 11.
Felelős: dr. Répás József polgármester
A bizottság rátér a 12. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk a mezőőri szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámoló megvitatására. A mezőőri beszámolót elfogadásra javasoljuk a képviselőtestületnek. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Kiskunlacházi Mezei Őrszolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló összesítő jelentést.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester

a

A bizottság rátér a 13. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyására.
Jegyző asszony készítsen erre egy javaslatot, hogy ezt a 22 napot hogyan kívánjuk rendezni.
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A 38 napot, melyet Polgármester úr kért, ezt elfogadjuk, arra a 22 napra konkrétan szülessen
megoldás.
A bizottság rátér a 14. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk a PÜF létszámának rendezésére. Erdélyiné Horváth Terézia
képviselő asszony lemondott, helyette Varga Ilona képviselő asszony vállalta, hogy a
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tagja lesz.
Varga Ilona: Elfogadom, határozott időre, egyelőre, azzal a feltétellel, hogy indoklás nélkül
felállhatok.
Dr. Galambos Eszter: 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 - Erdélyiné Horváth
Terézia lemondása miatt – a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tagjának Varga Ilona
képviselő asszonyt választja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A bizottság rátér a 15. napirendi pont megtárgyalására
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk a Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának felülvizsgálatára.
Ez kötelező éves szociális tárgyú jogszabályokon alapuló felülvizsgálat.
Dr. Sződi Károly: A működési engedélyhez kell, szükséges előfeltétele annak. Egyrészt most
kérelmezte az Önkormányzat is a működtetői nyilvántartásba vételét újfent, az új szabályozás
szerint, másrészt az újonnan kialakuló Gyermekjóléti Szolgálatnak is.
Dr. Galambos Eszter: A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatban 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 elfogadja a
Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A Szervezeti és Működési Szabályzat a határozat mellékletét képezi.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Galambos Eszter: A Szakmai Programmal kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Ha
nincs, aki elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület elfogadja a
Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programját. A Szakmai
Program a határozat mellékletét képezi.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal
Egyebek
Dr. Galambos Eszter: Rátérünk az egyebekre. Szigetszentmiklóssal közös szúnyoggyérítés.
Fontos a szúnyoggyérítés előkészítése. Minden évben több település összefogva közösen
végzi a szúnyoggyérítést. Ahhoz, hogy május végén, június elején meg tudjon indulni a
szúnyoggyérítés, ahhoz közbeszerzési eljárásokat kell indítani, ehhez szükséges az előttünk
lévő előterjesztés. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. megbízási szerződést köt Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával a Ráckevei
Kistérség területén a 2016. évi szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok ellátása
tárgyában , a jelen határozat mellékletét képező tartalommal;
2. a szúnyoggyérítés Kiskunlacházára eső várható 2016. évi költségét, 1.547.820 Ft-ot
2016. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

3. megbízási szerződést köt Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával a Ráckevei
Kistérség területén a 2016. évi szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok ellátása
tárgyában , a jelen határozat mellékletét képező tartalommal;
4. a szúnyoggyérítés Kiskunlacházára eső várható 2016. évi költségét, 1.547.820 Ftot 2016. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Galambos Eszter: Mindenkinek köszönöm a részvételt, a nyílt ülést bezárom.
Az ülés vége: 18:40 h.
K.m.f.

Mózes Zsolt
jkv.hitelesítő

Dr. Galambos Eszter
JÜB elnök
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