
89/2020.(IV.01.) határozat 

 

Kiskunlacháza Nagyközség Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 

Korm.rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Kiskunlacháza 

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. § (4) bekezdése, valamint 33. § 

(2) bekezdése alapján 2020. november 30-ával – nyugdíjazás miatt - felmentéssel megszüntetem Kovács 

Jánosné, a Központi Konyha vezetője közalkalmazotti jogviszonyát. Megállapítom, hogy a felmentési 

idő 2020. április 1-jén kezdődik, a munkavállalót a Kjt. 33. § (3) bekezdése alapján 2020. augusztus 1. 

napjától mentesítem a munkavégzés alól. 

A közalkalmazottat  

- a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére a Kjt 37/A. és 80. §-ai, valamint 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi törvény (a továbbiakban: Mt.) 70. és 146. §-

ai szerint távolléti díjra,  

-  a Kjt. 78. § (4) bekezdése szerint jubileumi jutalomra, valamint  

-  az Mt. 125. §-a szerinti szabadságmegváltásra jogosult 
Határidő: azonnal 

Felelős:  dr. Répás József polgármester 

 
90/2020. (IV02.) határozat 

 

Kiskunlacháza Nagyközség Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020.(III.11.) Korm.rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

hatáskörében eljárva, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 53. § (2) 

bekezdése alapján engedélyezem a Dobó Sándor Óvoda 2020. július 13. és július 24. közötti 

zárva tartását, azonban lehetséges, hogy - tekintettel a koronavírus járványra – a későbbiekben 

rendelkezem ezen határozat visszavonásáról. 

Határidő:  azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 
91/2020. (IV.03.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020.(III.11.) Korm.rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

hatáskörében eljárva a Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

hozott 77/2020.(III.10.) számú határozatot a következők szerint módosítom: 

- jóváhagyom a gördülő fejlesztési tervben a szennyvíz ágazatot érintő, 2020. évre vonatkozó 

felújítások, pótlások összefoglaló táblázatában szereplő tételeket 18.290 e Ft összegben,  

- jóváhagyom a gördülő fejlesztési tervben a szennyvíz ágazatot érintő, 2020. évre vonatkozó 

beruházások összefoglaló táblázatában szereplő tételeket 4.422 e Ft összegben, 

- jóváhagyom a gördülő fejlesztési tervben az ivóvíz ágazatot érintő, 2020. évre vonatkozó 

felújítások, pótlások összefoglaló táblázatában szereplő tételeket 1.659 e Ft összegben,  

- a gördülő fejlesztési tervben szereplő egyéb beruházásokat forráshiányosként jelölöm meg, 

miután az azok finanszírozásához szükséges összeget a 2020. évi költségvetés jelenleg nem 

tartalmazza. 

Határidő:  azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 
 



  


