
A Képviselő-testület 2018. április 19-i ülésének határozatai 

 

61/2018.(IV.19.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének elfogadja dr. Galambos Eszter képviselő személyét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

62/2018. (IV.19.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének elfogadja Németh Mihály alpolgármester személyét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

63/2018. (IV.19.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés 

napirendi pontjait az alábbiak szerint: 

1. A 2018. évi igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadása 

Előadó:  dr. Répás József polgármester 

Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság  

2. Pályázat kiírása civil szervezetek részére nyújtandó támogatásra 

Előadó:  dr. Répás József polgármester 

Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság  

  Emberi Erőforrás Bizottság 

3. Hitelt biztosító pénzintézet kiválasztása 

Előadó:  dr. Répás József polgármester 

Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

4. Döntés az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal 

Pest megye területén” c. pályázat benyújtásáról 

Előadó:  dr. Répás József polgármester 

Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

5. Döntés pályázat benyújtásáról az „Önkormányzati feladatellátást szolgálófejlesztések 

támogatására” 

Előadó:  dr. Répás József polgármester 

6. 2018. évi útjavítási munkákra vonatkozó ajánlatkérés elfogadása 

Előadó:  dr. Répás József polgármester 

Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

7. A Szomorúfűz Bt. 2017. évi beszámolójának tárgyalása 

Előadó:  dr. Répás József polgármester 

Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

8. A DPMV Zrt. 2017. évi beszámolójának tárgyalása 

Előadó:  dr. Répás József polgármester 

Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

9. Étkezési térítési díjak felülvizsgálata 

Előadó:  dr. Répás József polgármester 

Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

10. Duna-parti sebességkorlátozással kapcsolatos döntés 

Előadó:  dr. Répás József polgármester 

Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 



11. A Pesti Országút dűlő lakosainak közigazgatási határ módosítására vonatkozó 

kérelmének elbírálása 

Előadó:  dr. Répás József polgármester 

Tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

12. Munkacsoport felállítása címerpályázattal kapcsolatos javaslattétel céljából 

Előadó:  dr. Répás József polgármester 

Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság  

13. Tájékoztatók: 

- a DPMV Zrt. tájékoztatója az elnök-vezérigazgató választás menetéről, 

- a Pulzus Plusz Kft. tájékoztatója az RSD beruházással kapcsolatosan  

14. Tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó kérelem 

Előadó:  dr. Répás József polgármester 

15. Járdatervezésre benyújtott ajánlatok elbírálása 

Előadó:  dr. Répás József polgármester 

16. Egyebek 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

64/2018. (IV.19.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közpénzek 

felhasználásáról és a közpénzből nyújtott támogatás rendjéről szóló 20/2012.(IX.12.) 

önkormányzati rendelet alapján pályázatot ír ki civil szervezetek támogatására. A rendelkezésre 

álló keret 2.500.000.- Ft. A pályázati felhívás és annak mellékletei jelen határozat mellékletét 

képezik. 

Határidő: 2018. május 15. 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

65/2018. (IV.19.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Egészségügyi 

szolgáltató épület építése” kód: NGM PM_EUALAPELLATAS-2017/1. tárgyú beruházás saját 

erejét biztosító hitel nyújtása tárgyában kiírt beszerzési eljárás során az eljárás nyertesévé az 

OTP Bank Nyrt.-t nyilvánítja és vele – a hitelfelvétel Kormány általi jóváhagyásától függően – 

szerződést köt. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

Határidő: 2018. április 30., illetve a hitelfelvétel Kormány általi jóváhagyása 

függvényében 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

66/2018. (IV.19.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Egészségügyi 

szolgáltató épület építése” kód: NGM PM_EUALAPELLATAS-2017/1. tárgyú beruházás saját 

erejét biztosító hitel nyújtása tárgyában kiírt beszerzési eljárás során a K & H Bank Zrt. ajánlatát 

érvénytelenné nyilvánítja, mivel ajánlattevő nem az ajánlatkérésben meghatározott fix ügyleti 

kamata tett ajánlatot.  

Határidő: 2018. április 23. 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

67/2018. (IV.19.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt, „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd 

burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 



gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című, PM_ONKORMUT_2018 kódszámú 

felhívásra, a következő tartalommal: 

- teljes körű útfelújítás: Temető utca (1417 hrsz, 1388 hrsz, 1450 hrsz), Akácos utca (1370 

hrsz, 1245 hrsz, 1315 hrsz, 1225 hrsz), Hunyadi utca (burkolt szakasz) (1450 hrsz, 1449 

hrsz, 1390/2 hrsz), Móricz Zs. utca (Dózsa Gy. u – Szent Imre u. közötti burkolt szakasz) 

(102 hrsz, 260 hrsz, 196 hrsz, 26 hrsz, 10 hrsz, 083/12 hrsz) 

- útépítés: Attila utca (1480 hrsz, 1450 hrsz, 1685 hrsz), Hunyadi utca (kiépítetlen 

szakasz)( 1450 hrsz, 1449 hrsz, 1390/2 hrsz), Móricz Zs. utca (kiépítetlen szakasz) (102 

hrsz, 083/9 hrsz) 

- járdafelújítás: Móricz Zs. utca (Dózsa Gy. utca és Zöldfa utca) (102 hrsz) 

A megpályázott összeg: 140.592.662.-Ft, azaz egyszáznegyvenmilllió-

ötszázkilencvenkettőezer-hatszázhatvankettő Ft. 

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázat benyújtásához szükséges saját forrás, a 

megvalósításhoz szükséges összeg 5 %-át, 7.332.114.-Ft-ot, azaz hétmillió-

háromszázharminckettőezer-egyszáztizennégy Ft-ot a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja.  

Határidő: 2018. április 23. 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

68/2018. (IV.19.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázati kiírás „c) 

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcéljára pályázatot nyújt be a Kiskunlacháza, Dózsa 

Gy. úton (1020 hrsz, 260 hrsz) a Határ utcától a Móricz Zs. utcáig húzódó járdaszakasz 

felújítására. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt a pályázat elkészítésére és 

benyújtására. A pályázat önrészét az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésben, a II/1. 

Beruházások, Járdaépítés” címszó alatt biztosítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

69/2018. (IV.19.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi útjavítási 

munkákra vonatkozó beszerzési eljárás eseti bírálóbizottságának tagjaivá választja Tóth Imre 

alpolgármestert, Varga Ilona és Mózes Zsolt Károly képviselőket, Gábor Szilvia csoportvezetőt 

és Mészáros Imre köztisztviselőt. 

Felelős: Dr. Répás József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

70/2018. (IV.19.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2018. évi 

útjavítási munkákra vonatkozó beszerzési eljárás ajánlatkérését a határozat mellékletét képező 

tartalommal. Ajánlattételre felkéri a következő szervezeteket: 

- DIVENIRE Kft. 2120 Dunakeszi, Dózsa Gy. tér 14. fszt. 4. 

- RBM Úttechnika Kft. 2363 Felsőpakony, Szent I. utca 16. 2. ép. 

- SZIGET-SZILÁRD Út- és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft. 2336 Dunavarsány, 

Vörösmarty u. 2434/1. 

Az ajánlatkérés és mellékletei a határozat mellékletét képezik. 

Felelős: Dr. Répás József polgármester 

Határidő: 2018. április 20. 

 

 



71/2018. (IV.19.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a köztemetők 

üzemeltetője által készített 2017. évi üzemeltetői beszámolót. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Répás József polgármester 

 

72/2018. (IV.19.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dél-Pest 

Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját a társaság 

által készített éves beszámoló és mellékletei alapján. 

Határidő: 2018. április 19. 

Felelős: Dr. Répás József polgármester 

 

73/2018. (IV.19.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

gyermekétkezés térítési díját és a személyes gondoskodást nyújtó ellátás intézményi térítési 

díját 2018. évre vonatkozóan nem módosítja. 

Határidő: 2018. április 30. 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

74/2018. (IV.19.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Ráckevei 

Rendőrkapitányság szakmai indokai alapján - nem támogatja a Duna-parti üdülőövezetben 30 

km/h sebességkorlátozás bevezetését. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

75/2018. (IV.19.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Pesti 

Országút dűlő lakosainak a terület Délegyháza részére történő átadásra vonatkozó kérelmét. 

A Képviselő-testület felkéri a kérelmezőket, hogy a problémák gyors és hatékony kezelése 

érdekében a kérelmezők jelöljenek ki maguk közül egy személyt, aki megbízottként képviseli 

az érdekeiket és folyamatosan kapcsolatot tart az Önkormányzattal. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

76/2018. (IV.19.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunlacháza 

Nagyközség egységes címerének megalkotására kiírt pályázattal kapcsolatos döntési javaslatot 

megfogalmazó munkacsoport tagjának dr. Galambos Eszter, Erdélyiné Horváth Terézia és 

Varga Ilona bizottsági elnök asszonyokat, valamint Galambos Lajos, Fábián József és dr. 

Szijártó József urakat választja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

77/2018. (IV.19.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

peregi sportpályán a Kiskunlacháza Pereg SE eszközök és szerszámok tárolására alkalmas 

tároló helyiséget létesítsen. 

Határidő: azonnal 



Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

78/2018. (IV.19.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a 

Helyi Választási Iroda, valamint a szavazatszámláló bizottságok minden (választott és delegált) 

tagjának a 2018. évi országgyűlési választások zökkenőmentes lebonyolításáért. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

79/2018. (IV.19.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunlacháza 

Nagyközség Önkormányzata 2018. évi járdatervezési feladataira beszerzési eljárást 

eredményesnek minősíti, az eljárás nyertesévé a STRÁG Szolgáltató Kft. (1116 Budapest, 

Sopron út 64.) ajánlatát nyilvánítja, az eljárás második helyezettjének a CONSOLE-BAU Kft. 

(1163 Budapest, Fehérsas u. 19/a.) ajánlatát, harmadik helyezettnek a Tura-Terv Mérnökiroda 

Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) ajánlatát nyilvánítja és szerződést köt az eljárás 

nyertesével. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

Határidő: 2018. április 23. 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

80/2018.(IV.19.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének elfogadja dr. Galambos Eszter képviselő személyét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

81/2018. (IV.19.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének elfogadja Németh Mihály alpolgármester személyét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

82/2018. (IV.19.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a zárt ülés 

napirendi pontjait az alábbiak szerint: 

1. Szociális étkeztetéssel kapcsolatos fellebbezés elbírálására 

Előadó:  dr. Répás József polgármester 

Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság  

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

83/2018. (IV.19.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ….. (Név1) ……. (Cím) alatti 

lakosnak a Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szociális étkezéssel kapcsolatos 

kérelmét elutasító döntésével szemben előterjesztett fellebbezést megvizsgálta és a fellebbezést 

elutasítja. 

A határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az érdekeiben sérelmet 

szenvedő fél a határozat ellen vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a 

határozat közlésétől számított harminc napon belül, a Budapest Környéki Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság (1146 Budapest, Hungária krt.179-189. M3 Irodaház) részére címzett, de 



Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületéhez (2340 Kiskunlacháza, 

Kossuth tér 1.) kell benyújtani, amelyben tárgyalás tartása iránti kérelem terjeszthető elő. 

elektronikus úton benyújtott keresetlevélben lehet kérni. A közigazgatási határozat ellen 

indítható közigazgatási per illetéke 30.000 Ft, azonban a keresetben illetéket nem kell leróni, 

mert a keresetet benyújtót tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, az illeték megfizetésének 

módjáról a bíróság a döntésben fog rendelkezni. 

Indokolás 

…… (Név2) …… (Cím) szám alatti lakos gondnokolt (a továbbiakban: fellebbező, vagy 

kérelmező, képviseli: ….. (Név1) ……. (Cím) szám alatti gondnok) szociális étkeztetése 

felülvizsgálatakor a Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: 

Szolgálat) a kérelmező részére a szociális étkeztetésre való jogosultságot nem állapította meg 

arra hivatkozással, hogy a kérelmező havi jövedelme meghaladja Kiskunlacháza Nagyközség 

Önkormányzatának a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (III. 03.) önkormányzati rendeletében 

(a továbbiakban: Rendelet) meghatározott jövedelemhatárt. A Szolgálat álláspontja szerint a 

kérelmező jövedelme meghaladja a Rendeletben előírt határt, kérelmező és gondnoka ketten 

élnek a háztartásban, a havi rezsiköltség két személyre vonatkozik, a Szolgálat által tapasztalat 

életkörülmények nem indokolják a Rendeletben foglalt méltányosság alkalmazását. A 

gondnokolt állapotából fakadó gyógyszerköltség miatti kiadások olyan alacsony mértékűek, 

illetve nincsenek, hogy ez sem indokolja a méltányosság gyakorlását. A kérelem a háztartási 

kiadásokra vonatkozott. Ennek megfelelően a Szolgálat nem kötött megállapodást 

kérelmezővel. 

Fellebbező gondnoka az előírt határidőn belül fellebbezéssel élt a Szolgálat döntésével 

szemben. Fellebbező gondnoka előadta, hogy a kérelmező nyugdíja csak 3000 ezer (feltehetően 

elírás) forinttal emelkedett, de ugyanúgy emelkedett az élelmiszer és a rezsi költsége is, nem 

beszélve a tüzelőről. Nagyon nagy segítség lenne, ha továbbra is kaphatná az ebédet. 

A Szolgálat a fentiekben leírt indokok miatt nem gyakorolta a méltányosságot és a fellebbezést 

felterjesztette a Képviselő-testülethez, csatolta az ügy iratait. 

A rendelet vonatkozó szabályai a következőképpen rendelkeznek: 

Étkeztetés 

24. § 

(1) Annak a szociálisan rászorult személynek, aki kora, egészségi állapota, fogyatékossága, 

szenvedélybetegsége, hajléktalansága miatt nem tudja önmaga számára az étkezést biztosítani, 

az önkormányzat a Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (2340 Kiskunlacháza, 

Dózsa Gy. u. 59/c.) útján biztosítja az étkeztetést. 

(2) Az étkeztetésre irányuló kérelmet a Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálatvezetőjénél kell benyújtani, aki a jelen rendeletben szabályozottak szerint dönt a 

kérelemről, annak támogatása esetén a jelen rendelet 1. számú függeléke szerinti tartalmú 

megállapodást köt a jogosulttal. 

25. § 

Szociálisan rászorult személy a kérelmező  

(1) életkora alapján, ha  

a) 65. életévet betöltötte és egyedül él, vagy 

b) 75. életévet betöltötte, 

(2) egészségi állapota alapján, ha 

 a) akut egészségromlás következtében ételei elkészítésében állandó segítségre szorul, 

b) 50%-ot meghaladó egészségkárosodott, valamint a 2007. december előtt az OOSZI 

szakvélemény szerint legalább 67%-os mértékben csökkent munkaképességű személy, 

aki keresőtevékenységet nem folytat, 

c) ágyhoz kötött és ez az állapota előreláthatóan 3 hónapot meghaladó, 



d) krónikus betegségben szenved vagy tartós gyógykezelés alatt áll, ha háziorvosa egyéb 

alapszolgáltatás mellett javasolja részére az étkeztetés biztosítását, 

(3) fogyatékossága, pszichiátriai betegsége alapján, ha 

 a) fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában részesül, 

 b) pszichiátriai beteg, aki 

ba) gondnokság alatt áll, 

bb) korábban szakosított intézményi lehelyezett volt, 

bc) aki tartós, legalább 3 hónapot meghaladó gyógykezelés alatt áll és ételei 

elkészítéséhez állandó segítségre szorul, 

(4) szenvedélybetegség alapján, ha 

 a) pszichiáter szakorvos szakvéleményével igazolt szenvedélybetegségben szenved, 

 b) hajléktalan. 

26. § 

(1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 

(2)Az étkeztetés térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás egy 

főre jutó összegének különbözete, mely évente külön önkormányzati rendeletben kerül 

megállapításra. 

(3)1 A térítési díj csökkentésének, elengedésének esetei:  

a) 100%-os díjkedvezmény jár, ha  

aa) családban élő jogosult esetén az ellátást igénylő jövedelme a mindenkor öregségi 

nyugdíjminimum 75%-át, 

ab) egyedülálló személy esetén a mindenkor öregségi nyugdíjminimum 100%-át  

nem haladja meg. 

b) 70%-os díjkedvezmény jár, ha  

 ba) családban élő jogosult esetén az ellátást igénylő jövedelme a mindenkor öregségi 

nyugdíjminimum 100%-át, 

bb) egyedülálló személy esetén a mindenkor öregségi nyugdíjminimum 150%-át  

c) 50%-os díjkedvezmény jár, ha  

 ba) családban élő jogosult esetén az ellátást igénylő jövedelme a mindenkor öregségi 

nyugdíjminimum 150%-át, 

bb) egyedülálló személy esetén a jövedelem a mindenkor öregségi nyugdíjminimum 

200%-át  

nem haladja meg. 

(4)2 Ha az ellátást igénylő havi jövedelme – akár családban él, akár egyedül – meghaladja a 

mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-t, nem jogosult a jelen rendelet 30-32. §-aiban 

szabályozott étkeztetés igénybevételére. 

(5)3 Az intézményvezető a 24. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, indokolt 

esetben eltérhet a 26. § (3) és (4)4 bekezdésében foglaltaktól.” 

A Képviselő-testülete a fellebbezés vizsgálatakor a következőket állapította meg: 

Kérelmező gondokság hatálya alatt áll, gondnokával egy háztartásban él. Kérelmező havi 

jövedelme havi 86.500 Ft, melyet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítése igazol. A 

Rendeletben meghatározott maximális jövedelmi mérték a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 300 %-a, azaz 85.500 Ft. Ebből következően z ellátást igénylő fellebbező 

havi jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-át, így nem 

jogosult az étkeztetés igénybevételére. 

                                                           
 
 

 

 



A Szolgálat vezetője a Rendelet 26. § (5) bekezdésében foglalt méltányossági jogkörét – többek 

között a gyógyszerköltségek hiányára, továbbá arra a tényre hivatkozással, hogy ketten élnek a 

háztartásban, valamint arra hivatkozva, hogy a kérelem a havi háztartási kiadásokra vonatkozott 

– nem gyakorolta a méltányossági jogkört fellebbező vonatkozásában.  

A fentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy fellebbező nem jogosult a szociális 

étkeztetésre és a Szolgálat vezetője nem gyakorolt méltányosságot sem, így a fellebbezést a 

Képviselő-testület elutasította.  

A Képviselő-testület hatáskörét a Rendelet 3. § (3) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (2) 

bekezdése állapítja meg. 

A határozat elleni fellebbezést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CXL. 

törvény (Ákr.) 116. § (2) bekezdés a) pontja, valamint ugyanezen § (4) bekezdés b) pontja zárja 

ki. A közigazgatási per lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél 

előterjesztésének módját a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 18. § 

(1) bekezdése és 39. § (1) bekezdése, a per tárgyaláson kívüli történő elbírálását pedig a Kp. 

77. § (1)-(2) bekezdése szabályozza. A közigazgatási per illetékének mértékéről és az 

illetékfeljegyzési jogról történő tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi 45/A. § (1) 

bekezdésén, valamint 62. § (1) bekezdés h) pontján alapul. 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

Határidő: 2018. április 20. 

 

 
 


