Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
11/2017.

Jegyzőkönyv

Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 2. napján
(Kedd) 10:00 órai kezdettel, a Kiskunmajsai Konecsni György Kulturális Központ emelete
termében megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak az Önkormányzat részéről:
Ábrahám - Fúrús András polgármester és Rávai Mónika alpolgármester, Czombos
Csaba, Fülöp Zoltán, Deményi Ernő, Gyuris László, Faludi Tamás, Szikora Tibor, Papp
Mihály képviselő. (9fő 81%)
Nyerges Benjámin és Farkas Zoltán képviselők jelezték távolmaradásukat.
Jelen vannak továbbá:
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, Béres László, Gulyás Jánosné osztályvezetők,
valamint Dékány Edina, jegyzőkönyvvezető
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket Kiskunmajsa Város Önkormányzatának
képviselő-testületi ülésén.
Megállapítom, hogy 9 fővel határozatképesek vagyunk.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Czombos Csaba és Deményi Ernő képviselőket.
Kérem, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A napirendi pont kiküldésre került.
A napirendet módosítás nélkül elfogadásra javaslom.
Kérem a jelenlévőket, a napirenddel kapcsolatban tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a napirendi javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett - ellenszavazattal nélkül– a napirendet elfogadta.

Napirend
1.A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelme
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1. N a p i r e n d
A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelme
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Kiskunmajsai Football Club kérelemmel fordult az önkormányzathoz, miszerint az idén
is szeretnének a TAO támogatási rendszerben részt venni, és pályáznának egy alacsony
hőmérsékletű termálvizet adó termálkút fúrására, vízelosztó rendszer kiépítéssel együtt és
egy fémszerkezetű mobil lelátót szeretnének 150 fő részére a műfüves pályához. Az
előterjesztés kiküldésre került, és a bizottsági üléseken is tárgyalták. A legfontosabb az
volna, hogy az önkormányzat egy hozzájáruló nyilatkozatot tudjon kiállítani, amit csatolni
kell a pályázathoz. Erről kellene az önkormányzatnak döntést hozni, és egy
megállapodást, ami szerint az önkormányzat és az üzemeltető 15 éves használatot biztosít
a Football Club részére. A kiküldött előterjesztésben lévő határozati javaslatokat
módosítanám. Az 1. pont marad, az szól magáról a hozzájárulásról, a 2. pont a 15 éves
használatra vonatkozó szerződés aláírásáról, a bizottsági ülésen elhangzott, hogy ezt a
javaslatot ki kellene azzal egészíteni, hogy ez nem érinti az önkormányzat és a Furafol
közötti alapszerződést. A 3. pont pedig arról szól, hogy Kiskunmajsa Város
Önkormányzata és Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a nyertes pályázat esetén az
1. pontban megjelölt felújítások, fejlesztések térítésmentesen, jegyzőkönyv ellenében
átadásra kerülnek. Tehát Kiskunmajsa Város Önkormányzata, mint az ingatlan
tulajdonosa részére vagyon szaporulat aktiválása céljából a fenntartási időszakát követően,
itt be is fejeződne a 3. pont, a hátralevő része pedig egy külön pontba kerülne, hogy az
Önkormányzat, a Furafol Kft. és a Football Club közötti, az energia beruházások
hasznosítására kötendő háromoldalú megállapodás a későbbiekben kerül a képviselőtestület elé döntéshozatalra. Ezek lennének a módosítások.
/Szikora Tibor, képviselő távozott, jelen van 8fő/
Faludi Tamás, képviselő
Röviden azért itt is el kell mondanom a véleményemet, és van egy módosító indítványom.
Ez az előterjesztés most csak arról szól, hogy a meleg víz kút fúrása történjen meg. Értem
én polgármester urat, hiszen a bizottsági ülésen elhangzott a kérdés, és megtudtuk azt,
hogy az ő rendszerében még egyáltalán nincs fűtés, és azzal sincs probléma, hogy ezt
pályázati pénzből próbálja megoldani, ez is teljesen rendben van. A probléma az, hogy a
Football Clubnak miért az az elsődleges célja a múlt heti előterjesztéshez képest, már
akkor is tettem módosítást, és most is fogok tenni, mert nekem, mint önkormányzati
képviselőnek a legfontosabb az önkormányzat érdeke. Az önkormányzat érdeke az, ami a
múlt heti előterjesztés első pontjai voltak, az ebből a pályázatból, ami egy 70%-os
támogatottságú pályázat, első körben legyen megoldva a saját tulajdonú
sportlétesítményünk teljes felújítása, a napelemmel való ellátása, ehhez azt hiszem kellett
15.000.000.-Ft önerő, amit természetesen mellé is kell tenni. A módosító indítványom az,
hogy nagy tisztelettel javasoljuk a Football Clubnak, hogy az akkori kérésének
megfelelően ne ez legyen neki prioritás, hanem az önkormányzat és a saját érdeke is, hogy
a több száz gyerek olyan körülmények között tudjon a sportcsarnokban sportolni, amit ez
a pályázat lehetővé tud tenni. Tehát nem a meleg víz kút, hanem az önkormányzat saját
érdekeltségébe tartozó sportpálya, sportcsarnok teljes felújítása önerővel együtt.
Czombos Csaba, képviselő
Faludi Tamás lehet, hogy elfelejtette, de múlt hét csütörtökön is előttünk volt ez az anyag,
csak akkor valami miatt nem lett elfogadva. Abban benne volt minden, amit elmondott,
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miért nem lett az elfogadva, miért nem vettük csak ki belőle a kutat? Elő volt készítve,
most meg ezt követeli.
Ábrahám-Fúrús András, polgármester
Azt gondolom, hogy elsősorban azokat a beruházásokat kell támogatni, amihez az
önkormányzatnak nem kell önerőt biztosítani, és ha megvalósul a pályázat, akkor abból az
önkormányzatnak egy komoly vagyona, és komoly jövedelme, bevétele származhat.
Adjuk be a pályázatot, haladjon az ügy előre, még senki sem tudja, hogy nyer, vagy nem
nyer, ez volna az elsődleges szempont, a következőkben azt a háromoldalú megállapodást
még az önkormányzat, és a bizottságok tárgyalják át, és egy olyan, mindenki számára
megfelelő megoldást hozzunk, hogy az valóban korrekt legyen mindenki számára.
Faludi Tamás, képviselő
Nem baj, hogy ha a képviselők időnként figyelnek az önkormányzati üléseken, mert ha
figyelt volna Czombos képviselő társam, akkor azt tapasztalta volna, hogy a vita folyamán
én nem azt mondtam, hogy vegyük ki a kutat, hanem, hogy mi tegyük mellé az önerőt, és
az önkormányzat legyen 15 évig az üzemeltetője, és szedje ennek a hasznait. Ez is
elhangzott javaslatként, és amikor egyik sem kapott többséget, majd amikor látszott, hogy
nem akarja a vitát folytatni a képviselő-testület, aminek egyébként döntetlen szavazás
esetén semmi akadálya nincsen. Az egyebek között, kértem, hogy folytassuk a vitát, és
akkor pontosan azt kértem, amit most képviselő társam hiányol, hogy ami a vitás kérdés,
azt vegyük ki belőle, az összes többi maradjon bent, és hagy menjen a pályázat, én most is
ezt javaslom. Polgármester úr úgy fogalmazott bizottsági ülésen, hogy kicsit mohó lett az
önkormányzat, hogy most mindent akar, és azt akarja, hogy a saját sportcsarnokát
felújítsa, hát akkor vállalom, mohó vagyok. Továbbra is azt mondom, hogy nem az én
érdekem elsősorban, hogy a Furafol Kft. rekreációs központjában legyen fűtés, engem az
érdekel, hogy a saját sportcsarnokunk 70%-os támogatottságból újítson fel, ez van az első
helyen. A második helyen az, hogy igen, adjuk be ezt is, de akkor viszont kérem, hogy az
önerőt mi tegyük a meleg víz kút mellé.
Czombos Csaba, képviselő
Beszélgessünk tovább a feledékenységről. Faludi Tamás azt is elfelejti, hogy ehhez így az
önkormányzatnak 50.000.000.-Ft-ot kellene hozzátennie, vagy ha elfogadjuk esetleg az
üzemben tartó hozzájárulását, akkor ez nem kerülne pénzünkbe. Ez a felelős hozzáállás ön
szerint, hogy a 0-át felcseréljük 50.000.000.-ft-ra?
Ábrahám-Fúrús András, polgármester
Kérem, Faludi úr, mondja ezt mikrofonba, hogy Ön hozzátenne 50.000.000.-Ft-ot az
önerőhöz, a saját általános tartalékunk terhére.
Faludi Tamás, képviselő
Ahogy én javaslom, abból az 50.000.000.-Ft-ból 15.000.000.-Ft a sportcsarnok teljes
felújítása, napelemmel való ellátása, a maradék, amit a meleg víz kút mellé kellene
odatenni, azt örömmel vállalom, mert az a beruházás komoly bevételt fog jelenteni az
önkormányzatnak az elkövetkezendő években. Sokkal többet hozna az a 32.000.000.-Ft-os
önerő, mint amennyit oda akarunk adni a Jonathermál Zrt. felértékelésére, az a
20.000.000.-Ft. Tehát igen, én minden további nélkül odaadnám, ha a Furafol Kft.-nek
megéri odatenni az önerőt, akkor az önkormányzatnak miért nem, és miért ne szedhetném
én annak a hasznát? Nyilván viselnem kell majd a terheket is. Igen polgármester úr,
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minden további nélkül odatenném, azért, hogy komoly bevétele lehessen ebből a
városnak.
Ábrahám-Fúrús András, polgármester
Annyiban helyesbítenék, hogy a 15.000.000.-Ft-os önerő, az csak a kis csarnok
hőszigetelés korszerűsítésére vonatkozó önerő volt, a napelemé további 7.000.000.8.000.000.-Ft önerő lenne, viszont, ha az önkormányzat tesz bele önerőt egy ilyen termál
kút fúrásába, az önkormányzat által működtetett létesítmények megtakarításából származó
bevétel önmagában kevés ahhoz, hogy egy ilyen nagy volumenű beruházás megtérüljön.
Az, hogy ha az önkormányzat teszi hozzá, és fúratja meg a kutat, arra semmi garancia
nincs, hogy a rekreációs központ tulajdonosa, üzemeltetője onnan venné a meleg vizet.
Továbbra is azt mondom, hogy az önkormányzatnál, én, mint polgármester, és azok a
képviselő társaim, akik úgy gondolkodnak, hogy vigyázzunk az általános tartalékra, az
egy helyesebb gondolkodás. A következő években olyan beruházások várhatóak, amihez
még nem tudjuk, hogy mit kell hozzátenni, ami kötelezőbb feladatok ellátásához tartozik,
mint a sportpálya működtetése. Ha van olyan vállalkozó, aki ezt az önerőt biztosítani tudja
az önkormányzat helyett, és ebből a 100%-os beruházásból 70% az önkormányzat ölébe
pottyan, ettől nem hiszem, hogy kell korrektebb üzlet.
Czombos Csaba, képviselő
Akkor Faludi képviselő társam azt akarja, hogy 50.000.000.-Ft-ot tegyünk bele, és az
önkormányzat működtesse ezeket az intézményeket. Én sportolok, 20 éven keresztül
láttam azt, hogy mi az, amikor egy önkormányzat működtet egy ilyen intézményt. Nem
szeretném a mai fiataloknak ezt.
Demény Ernő, képviselő
Szeretném felhívni arra a figyelmet, ami elhangzott a bizottsági üléseken is, hogy azokról
a minimum feltételekről döntsünk most, amelyek ahhoz szükségesek, hogy benyújtásra
kerüljön a pályázat, ami nem kérdés senki számára, hogy be kell nyújtani, mert itt
fejlesztésről van szó. A másik fontos dolog, hogy az a helyzet állt elő, hogy van egy
kérelmező, egy kérelem, jelen pillanatban két elemet tartalmaz ez a pályázat és igazából
csak megkérhetjük a Football Clubot. A későbbiek folyamán, ahogy kikerült a 3. pont az a
része, mely a háromoldalú megállapodásról szól, Czombos Csaba elnök urat felkérném
tisztelettel, hogy a soron következő városfejlesztési bizottsági ülésen, ahol majd erről
tárgyalunk, szeretném, ha konkrétan Terbe Zoltán urat meghívnánk, vagy készítene ő egy
számítást ezzel kapcsolatban, így sokkal jobban fogja mindenki látni.
Fülöp Zoltán, képviselő
A mai rendkívüli, összevont bizottsági ülésen 1 órahosszát vitatkoztunk arról, hogy legyen
egy olyan forma, ami a képviselők többségének elfogadható, és ott született az a módosító
indítvány, amely elfogadásra került, hogy a kiküldésre került határozati javaslatnak
kivesszük a 3. pontjának azt a részét, melyet polgármester úr már elmondott az
előbbiekben. A lényeg az, hogy ne legyen szó háromoldalú megállapodásról, ne nevezzük
meg, hogy ki biztosítsa majd az önerőt, és ezt a pályázatot most be tudjuk adni, ma van a
határidő, ha a lehetőséget elvesszük, az biztos, hogy a mi hibánk, mert a megegyezésnek
sem adtuk mega lehetőséget. Az, hogy a megállapodás kik között és milyen formában
kerül elfogadásra, ez további egyeztetésnek legyen a tárgya. Ez most egy olyan típusú
döntés, amit csak támogatni lehet, hogy a pályázatot be lehessen adni.
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Papp Mihály, képviselő
Véleményem szerint is nekünk most nem egymással kell vitázni, hanem az előttünk levő
előterjesztésről kell dönteni. Ami aggályos volt a számomra az a háromoldalú
megállapodás, ha ezt kihagyjuk, akkor be lehet adni a pályázatot, haladjon az útján, a vitát
pedig folytassuk máskor.
Rávai Mónika, alpolgármester
Fülöp Zoltán és Czombos Csaba képviselő társammal kérem, majd hagyjátok jóvá, de név
szerinti szavazást kérünk.
Fülöp Zoltán, képviselő
Támogatom.
Czombos Csaba, képviselő
Támogatom.
Ábrahám-Fúrús András, polgármester
Az érintettségemet szeretném bejelenteni, és nem kívánok szavazni.
Először Faludi úr módosító javaslatát teszem fel szavazásra.
Faludi Tamás, képviselő
Megkérem Deményi Ernő és Gyuris László képviselő társamat, hogy támogassák azt,
hogy az én módosítómról is név szerinti szavazás legyen.
Deményi Ernő, képviselő
Támogatom.
Gyuris László, képviselő
Támogatom.
Ábrahám-Fúrús András, polgármester
Akkor Faludi úr azt a módosító javaslatot tette, miszerint az önkormányzat kérje fel a
Football Club-ot, hogy új kérelemmel álljon elő, és a pályázatban az előző ülésre beadott
4 elemre vonatkozó kérelmet adjon be, tehát a termálkútra, a csarnok hőszigetelésére,
napelemre, és a műfüves pályához a lelátó építésére, melyhez az önkormányzat biztosítja
az 50.000.000.-Ft-os önerőt.
Faludi Tamás, képviselő
Amit én elmondta, hogy az önkormányzatra esküdtem fel, nem a Furafolra. Nekem az volt
a javaslatom, hogy az önkormányzat érdeke legyen az első, ami azt jelenti, hogy kérjük fel
a Football Clubot, nem kell újabb kérelmet írni, hiszen az előző kérelmében benne volt, ez
is ki lett emelve. A sportcsarnok teljes felújítása, és a napelem rendszer elhelyezése legyen
meg, ehhez természetesen az önerőt az önkormányzat adja hozzá, mivel a saját
tulajdonunk, ez az önkormányzat érdeke. Ez a módosító indítványom.
Deményi Ernő, képviselő
Az egyik javaslat konkrétan a minimum feltételekről szól, ahol ki is lett jelentve, hogy
nem foglalkozunk pontosan megcímkézett saját erővel, mert ez a dolog lényege, úgy lehet
gyorsan beadni. Faludi képviselő úr pedig egyértelműen a saját erőt, és a saját erő
címzettjét is megnevezte a módosító javaslatában.
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Rávai Mónika, alpolgármester
Véleményem szerint az önkormányzatnak az az érdeke, hogy a vagyonával, tartalékával
okosan gazdálkodjon és a lehető legtöbb olyan célra fordítsa, ami plusz hozadékot fog
hozni, tehát ami az előző módosítási javaslatban szerepel az sokkal nagyobb önrésszel
biztosított fejlesztés. Minél kisebb önrésszel minél nagyobb fejlesztés legyen, és ebben az
előterjesztésben nem kíván önerőt az önkormányzattól. Ennél kedvezőbb lehetőség, és
kérés nincsen, amivel mégis közel 100.000.0000.-Ft-tal gyarapszik az önkormányzat
vagyona. Tehát én javaslom a polgármester úr által módosított előterjesztés elfogadását.
Fülöp Zoltán, képviselő
Elfogadva alpolgármester asszony hozzászólását, ez egy módosító, ugyan úgy szavazunk
róla mindenki dönt arról, hogy beletegyük a pénzt, vagy ne, melyik verziót tartja
támogathatónak. Deményi képviselő társam kérdése jogos, senki nem volt, aki a
napkollektor rendszernek és a hőszigetelésnek az önerejét finanszírozta volna az
önkormányzat helyett, tehát ott valóban szavazhatunk arról is, hogy az önkormányzat
helyt áll az önerő tekintetében. A kérelemben szereplő műszaki tartalomnál azért
maradtunk annyiban, hogy egyéb forrásból lesz az önerő biztosítva, mert az egy későbbi
megegyezésünknek lesz a tárgya.
Deményi Ernő, képviselő
Aljegyző asszonytól szeretném megkérdezni, hogy jelen esetben a most tárgyalt
napirendnél mellékelt kérelem nem tartalmazza azt az elemet, amelyre vonatkozóan lesz
egy módosító javaslat. Ehhez mi rendelhetünk pénzt?
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna, aljegyző
Amit már bizottsági ülésen is elmondtam, itt gyakorlatilag a Football Club kérelméről
tárgyalunk, ehhez kellene tartani magunkat. Azt megteheti az önkormányzat, hogy felkéri
a Football Club-ot, hogy módosítsa, illetve az előző kérelmének megfelelően adja be a
pályázatot. Ebben az esetben a képviselő-testület feltételes döntést hozhat a pénz
tekintetében is, viszont szerintem forintra meg kellene határozni az önerőt, mert másképp
a költségvetési rendeleten nem fogják tudni átvezetni, illetve kezelni. Véleményem szerint
itt csak egy feltételes döntést hozhat erről az önkormányzat, amennyiben a Football Club
az önkormányzat kérésének megfelelően olyan elemekre is beadja ezt a pályázatot, amely
az önerőt érinti. Tehát meg kellene határozni, hogy mely elemekre, mennyi önerőt biztosít
az önkormányzat Ft-ban, és ennek megfelelően adja be pályázatát, az ehhez tartozó
önerőről is egy feltételes döntést tud hozni az önkormányzat, hogy amennyiben így adja
be, ezt a pénzt mellé teszi, ha nem akkor az általános tartalékba visszahelyezi ezt az
összeget. Feltételes jelleggel el kellene különíteni ezt az önerőt.
Ábrahám-Fúrús András, polgármester
De nincs itt kérelem, erről csak feltételesen lehetne beszélni.
Faludi Tamás, képviselő
Az előző bizottsági ülésen, előző testület előtt, konkrétan döntött a tisztelt bizottság a
sportcsarnok önerejéről, az előbb elhangzott, hogy mennyibe kerülne az önereje, arra egy
keret összeget meg tudna állapítani a képviselő-testület. Nem látok ebben nagy problémát,
de megint csak az van, hogy kap a képviselő-testület egy ultimátumot, amit ide hoz
Ábrahám-Fúrús András a Furafol képviseletében, előterjeszti, érvel mellette és az
önkormányzat érdeke félre van söpörve. Lehet ebben keresni kifogásokat, természetesen
elfogadom a döntéseket, csak ne tessék azt mondani, hogy nincs alternatíva. Meg lehet
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keresni az okokat, hogy ez miért nem oldható meg, de számomra ez megoldható lenne, ha
akarná a képviselő-testület. Nem akarja, nekem ebben nem is kell részt vennem.
Deményi Ernő, képviselő
Ügyrendben kértem szót, már mind a két fél többször hozzászólt, mint 3.
Ábrahám-Fúrús András, polgármester
Faludi úr fenn tartja a módosítását?
Faludi Tamás, képviselő
Nem.
/Faludi Tamás, képviselő távozott, jelen van 7 fő/
Ábrahám-Fúrús András, polgármester
Rendben, visszavonta Faludi úr a módosító javaslatát.
A módosított határozati javaslatot teszem fel szavazásra, az 1. pont marad, a 2. pont
marad, azzal a kiegészítéssel, hogy ez nem érinti az alapszerződést a Furafol és az
önkormányzat között, a 3. pont a térítésmentes átadásról szól, a 4. pont pedig, hogy az
önkormányzat, a Furafol és a Football Club közötti, az energia beruházások hasznosítására
kötendő háromoldalú megállapodások később kerülnek a képviselő-testület elé
döntéshozatalra. Erről kellene szavaznunk, bejelentem érintettségem, és nem kívánok
szavazni. Megkérem aljegyző asszonyt, vezesse le a szavazást.
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna, aljegyző
Végigmegyünk a képviselő testület névsorán.
Ábrahám-Fúrús András
Czombos Csaba
Deményi Ernő
Faludi Tamás
Farkas Zoltán
Fülöp Zoltán
Gyuris László
Nyerges Benjámin
Papp Mihály
Rávai Mónika
Szikora Tibor

nem szavazott
igen
igen
távol
távol
igen
tartózkodás
távol
igen
igen
távol

Ábrahám-Fúrús András, polgármester
A névszerinti szavazás eredménye:
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazás
eredményeként 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül - 1 tartózkodás mellett, az
alábbi határozatot hozta.
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117/2017. (V.02.) határozat
A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelmének támogatása
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 971/2. hrsz-ú ingatlan
tulajdonosa hozzájárul a TAO pályázat benyújtásához, s ennek keretében a Horváth
István Városi Sporttelepen megvalósítandó Alacsony hőmérsékletű termálvizet adó
termálkút fúrására, vízelosztó rendszer kiépítésére, valamint -Fémszerkezetű mobillelátó építésére a műfüves pályához 150 fő részére megvalósításához.
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 971/2. hrsz-ú ingatlan
tulajdonosa ezen ingatlan használatára vonatkozóan szerződést/megállapodást köt 15 évre
az üzemeltetési feladatokat ellátó Furafol Hungary Kft-vel illetve a Kiskunmajsai
Football Clubbal a pályázat nyertessége esetén, mely megállapodás nem érinti az
önkormányzat és a Furafol Hungary Kft. között módosított 2009. április 02. napján
létrejött vállalkozói szerződést.
3. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy
nyertes pályázat esetén az 1.) pontban megvalósuló fejlesztések, felújítások
térítésmentesen, jegyzőkönyv ellenében átadásra kerülnek Kiskunmajsa Város
Önkormányzata, mint az ingatlan tulajdonosa részére a vagyonszaporulat aktiválása
céljából a pályázat fenntartási időszakát követően.
4. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy
nyertes pályázat esetén az 1.) pontban megvalósuló energetikai beruházások hasznosítása
az Önkormányzat, a Furafol Hungary Kft. és a Kiskunmajsai Football Club között
kötendő háromoldalú megállapodásban kerül rögzítésre, mely megállapodás tartalmáról a
Képviselő-testület a későbbiekben dönt.
5. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert a további megállapodások, szerződések, nyilatkozatok aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester a pályázat benyújtásához szükséges
dokumentumok aláírására, egyéb dokumentumok aláírására
Határidő: 2017. május 2.,pályázat nyertességét követő 30 nap
Több napirend nem lévén, megköszönöm a megjelenést, és a képviselő-testületi ülést 10:35
órakor bezárom.

K. m. f.

Ábrahám-Fúrús András
polgármester

Czombos Csaba
jkv.hitelesítő

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna
aljegyző

Deményi Ernő
jkv.hitelesítő

