Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1/2017.
Jegyzőkönyv
Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26. napján
(csütörtök) 14.45 órai kezdettel a Konecsni György Kulturális Központ emeleti - termében
megtartott üléséről.
Jelen vannak az Önkormányzat részéről:
Czombos Csaba, Fülöp Zoltán, Nyerges Benjámin Jenő, Ábrahám - Fúrús András
polgármester és Rávai Mónika Éva alpolgármester valamint Farkas Miklós Zoltán
mandátumot szerzett képviselő. (6 fő 54 %)
Deményi Ernő, Faludi Tamás, Gyuris László, Papp Mihály és Szikora Tibor képviselők
jelezték távolmaradásukat.
Jelen vannak továbbá:
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, Béres László, Fehér
László, Gulyás Jánosné osztályvezetők, Kovács Tímea, bizottsági referens, dr. Kállainé dr.
Tóth Ildikó, a Járási Hivatal megbízott hivatalvezetője, Völgyi György, a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke, Hegedűs Andrea, a Kiskunmajsai Helyi Választási Bizottság elnöke
valamint Szalainé Borbély Brigitta jegyzőkönyvvezető.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket, vendégeinket és a kedves Majsaiakat, a
televízió képernyői előtt Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén.
A napirend előtt eskütételre kerül sor, melynek levezetésére felkérem Hegedűs Andreát, a
Helyi Választási Bizottság elnökét.
Hegedűs Andrea a HVB elnöke
Farkas Miklós Zoltán ünnepélyes eskütétele következik, kérek minden kedves jelenlévőt,
szíveskedjenek felállni.
Kérem Farkas Miklós Zoltán képviselő urat, mondja utánam az eskü szövegét, az „Én” után
mondja a saját nevét!
„Én, Farkas Miklós Zoltán becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Kiskunmajsa Város fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen.”
Kérek mindenkit, foglaljanak helyet.
Felkérem Farkas Miklós Zoltán képviselő urat, szíveskedjen az esküokmányt aláírni.
/Az esküokmány a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi./
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Gratulálunk Farkas Miklós Zoltán Képviselő úrnak és jó munkát kívánunk! Köszönöm
Hegedűs Andrea munkáját is.
Folytatjuk ülésünket, megállapítom, hogy 6 fővel határozatképesek vagyunk.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Fülöp Zoltán és Nyerges Benjámin képviselőket.
Kérem, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A napirendi pontok kiküldésre kerültek, viszont módosítanánk azokat. A mai rendes ülésen
két napirendi pontot tárgyalnánk, a Kiskunmajsai Helyi Választási Bizottság
tájékoztatóját valamint a 2017. évi járási startmunkaprogramról szóló előterjesztést.
A napirendeket ezzel a módosítással javaslom elfogadásra.
Kérem a jelenlévőket, a napirenddel kapcsolatban tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a módosított napirendi javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazattal és tartózkodás nélkül– a módosított napirendet elfogadta.

Napirend
1. Kiskunmajsai Helyi Választási Bizottság tájékoztatója
2. Kérelem benyújtása a 2017. évi járási startmunka magas hozzáaadott értékű
mintaprogramjára

1. N a p i r e n d
Kiskunmajsai Helyi Választási Bizottság tájékoztatója
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Felkérem Hegedűs Andreát, ismertesse a Helyi Választási Bizottság tájékoztatóját!
Hegedűs Andrea, a HVB elnöke
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, engedjék meg, hogy Kiskunmajsa Város Helyi Választási Bizottságának elnökeként
beszámoljak a megüresedett kompenzációs listás mandátum betöltésének folyamatáról, ill.
annak eredményéről.
Mindannyiunk számára ismert az a sajnálatos tény, miszerint Koncz Jenő, a Helyi Választási
Bizottság 5466-321/2014. számú határozatával megválasztott kompenzációs listás
önkormányzati képviselője 2016. december 19. napján elhunyt.
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv (Mötv.) 29. § (1)
bekezdésének i. pontja alapján:
„Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik (...) az önkormányzati képviselő
halálával.”
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 207/A. §-ában meghatározottak
szerint:
„Ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum
megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a
mandátumot szerző jelöltet.”
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
(Hötv.) 21. §.-ának (2) bekezdése alapján:
„A kiesett képviselő mandátumának betöltése:
21. § (2) Ha a megyei, a kompenzációs vagy a fővárosi kompenzációs listáról megválasztott
képviselő kiesik, helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet által bejelentett
jelölt lép. (……) Ha a jelölő szervezet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.)
207/A. §-ában meghatározott - legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik
napban megjelölt - határidőig nem jelenti be a jelöltet, a megüresedett helyre a listán soron
következő jelölt lép.”
A Helyi Választási Bizottság elnökeként - a fent említett jogszabályokra figyelemmel –
tájékoztattam, és felkértem a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetséget, a Kereszténydemokrata
Néppártot, a Nemzeti Fórum Egyesületet, valamint a Polgári Szövetség Majsáért Egyesületet,
mint kompenzációs listát állító jelölő szervezeteket, hogy jelentsék be Kiskunmajsa Város
Helyi Választási Bizottságánál (6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82., jegyzo@kiskunmajsa.hu)
legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon a mandátumot szerző
jelöltjüket, ellenkező esetben a megüresedett helyre a listán soron következő jelölt lép.
2017. január 17. napján átadásra kerültek a Helyi Választási Bizottság részére a jelölő
szervezetek „Megüresedett települési kompenzációs listás mandátum betöltése” tárgyú
beadványaik, melyben a jelölő szervezetek egyhangúan megjelölték, hogy Farkas Miklós
Zoltán 6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 83. sz. alatti lakos részére kérik kiadni a
megüresedett mandátumot.
A Helyi Választási Bizottság meghozta 1/2017. (I. 19.) számú határozatát, melyben a közös
kompenzációs listát állító pártok bejelentése alapján Farkas Miklós Zoltán (6120
Kiskunmajsa, Csontos K. u. 83.) részére adta ki a képviselői mandátumot.
Farkas Miklós Zoltán kijelentette, hogy vállalja az önkormányzati képviselői tisztséget.
Mivel ezen határozat ellen jogorvoslati kérelem nem érkezett, így az jogerőre emelkedett.
Farkas Miklós Zoltán képviselő részére Kiskunmajsa Város Helyi Választási Bizottsága a
törvényben előírt határidőn belül átadta megbízólevelét.
A Helyi Választási Bizottság munkáját a törvény rendelkezéseinek megfelelően végezte,
biztosítva a jogszabályi megfelelőséget.
Tisztelt Farkas Képviselő Úr!
Kérem, engedje meg, hogy megragadjam az alkalmat és a Helyi Választási Bizottság nevében
elsőként tisztelettel gratuláljak képviselői tisztségéhez. A mai naptól Ön is tagja Kiskunmajsa
Város Képviselő-testületének, egy olyan csapatnak, amely minden erőfeszítéssel azon
munkálkodik, hogy városunk folyamatosan fejlődjön, hiszen az igazi csapatmunka olyan,
mint egy nagyszerű zenemű. Szólhat az összes hangszer egyszerre, mégsem versenyeznek
egymással. Egyenként különféleképpen hangzanak, különféle dallamokat szólaltatnak meg,
különböző időben tartanak szünetet, mégis egy egészként hoznak létre csodálatos hangzást,
szinergiát.
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Kedves Képviselő Úr! Szívből kívánom, hogy a mai naptól Önnek is sikerüljön,
megszólaltatni a legszebb dallamokat Kiskunmajsa Város Képviselő-testületében, hiszen mint
tudjuk harmonikus csapatmunkával érhetünk el csak sikereket. A siker egyetlen kulcsa pedig
a közös erőfeszítés, az együttműködés. Ehhez a felelősségteljes munkához kívánok Önnek és
az egész csapatnak sok erőt, kitartást, kellő hitet, megfontolt döntéseket és azt, hogy
feladatvégzésüket minden nap a jól végzett munka öröme hassa át. Szívből gratulálok, és
köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Gratulálok Farkas Zoltánnak, köszönöm Hegedűs Andrea munkáját.
A választást illetően el kell mondanom, hogy a Képviselő-testületből többen jelezték, hogy a
mai testületi ülésen nem tudnak részt venni, ezért vitatott volt a helyzet, hogy határozatképes
a Testület vagy sem. Megyei állásfoglalást kértünk és Jegyző asszony megállapította, hogy
meg lehet tartani a szavazást.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Tisztelettel köszöntök mindenkit!
A Mötv. szerint a „Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen az önkormányzati a
képviselőknek több mint fele jelen van. A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell
kísérni. A jogszabály 47. §-ának (2) bekezdése kimondja „a betöltetlen önkormányzati
képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni.” Ez a hely
már betöltött, már van egy jogerős döntés, ami betöltöttséget eredményez. Mindent
összevetve, az ülés határozatképes.

2. N a p i r e n d
Kérelem benyújtása a 2017. évi járási START - munka magas hozzáaadott
értékű mintaprogramjára
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Képviselő-testület a 290/2016. sz. határozatával döntött, hogy az Önkormányzat
tulajdonában lévő Kiskunmajsa 0296/44 hrsz. alatti ingatlant a pályázati cél megvalósítására
biztosítja a Majsa - Vin Szociális Szövetkezet részére.
A Majsa - Vin Szociális Szövetkezet részéről a pályázat beadása nem történt meg, ezért az
Önkormányzat fogja beadni. A programok legkorábban 2017. március 1-jén kezdődnek, a
program támogatási időtartama 12 hónap. A pályázat célja, hogy egy innovatív projekt
valósuljon meg. Egy csarnok épülne, amelyben új szabadalom szerinti építőelemek
készülnének, mely manufaktúra jelleggel működne. Mivel startmunka-programról van szó,
elsősorban szociális szövetkezeteket szeretnének támogatni. A pályázat után a Majsa - Vin
Szociális Szövetkezet megfelel, hogy átvegye a projekt üzemeltetését. A tervezett program
összköltsége bruttó134.395.000,- Ft, a projekt 100 %-ban támogatott, az Önkormányzattól
önerőt nem kíván.
Kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a döntési javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
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1/2017.(I.26.) határozat
Kérelem benyújtása a 2017. évi járási START - munka magas hozzáaadott értékű
mintaprogramjára
Határozat
1.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 290/2016.
(XI.11.) számú határozatát.
2.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért és hozzájárul
ahhoz, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a 2017. évi
Járási startmunka magas hozzáadott értékű mintaprogramjára „ISB” építőelem gyártóhely
kialakítására és üzemeltetésére.
3.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja és támogatja,
hogy a pályázati kérelem pozitív elbírálása esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési
eljárásokat a törvényi kötelezettségeknek megfelelően elindítja.
4.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja és hozzájárul,
hogy a pályázati kérelem pozitív elbírálása esetén a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának
1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képező Kiskunmajsa 0296/44 hrsz. alatt felvett külterületi
kivett ipari park megnevezésű ingatlanon biztosítja a projekt megvalósításához szükséges
méretű közművesített területet.
5.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő–testülete vállalja, hogy a
projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig a beruházást fenntartja.
6.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, valamint arra, hogy a
pályázattal kapcsolatos ügyekben teljes körűen eljárjon.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester a támogatási kérelem benyújtására
Határidő: azonnal a támogatási kérelem benyújtására

Több napirend nem lévén, megköszönöm a megjelenést, és a képviselő-testületi ülést 15.00
órakor bezárom.

K. m. f.
Ábrahám-Fúrús András
polgármester

Dr. Tóth - Péli Emőke
jegyző

Fülöp Zoltán
jkv.hitelesítő

Nyerges Benjámin
jkv.hitelesítő

