Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
32/I/2016.
Jegyzőkönyv
Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15.
napján (csütörtök) 14.00 órai kezdettel a Konecsni György Kulturális Központ emeleti
termében megtartott rendes n y i l v á n o s üléséről.
Jelen vannak Önkormányzat részéről:
Czombos Csaba, Deményi Ernő, Faludi Tamás, Fülöp Zoltán, Gyuris László, Koncz
Jenő, Nyerges Benjámin Jenő, Papp Mihály és Szikora Tibor képviselők, Ábrahám Fúrús András polgármester és Rávai Mónika Éva alpolgármester (11 fő 100 %.)
Jelen vannak továbbá:
Szekeres Béla alpolgármester, dr. Tóth-Péli Emőke jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna
aljegyző, Béres László, Fehér László és Gulyás Jánosné osztályvezetők, Katona Dóra és
Kovács Tímea bizottsági referensek, Dr. Kiss Melinda, a Kiskunmajsai Járási Hivatal
hivatalvezetője valamint Szalainé Borbély Brigitta jegyzőkönyvvezető.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket és Kiskunmajsa Város lakosságát a televízió
képernyői előtt, Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 fővel határozatképes, az ülést megnyitom.
A jegyzőkönyv hitelesítésére javasolom Fülöp Zoltán és Szikora Tibor képviselőket.
Kérem, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A napirendi pontok előterjesztései kiküldésre kerültek.
Az 1. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyaljuk, mivel az egyik pályázó kérte a
személyét érintő ügy, zárt ülésen történő tárgyalását.
A kiskunmajsai földtulajdonosok jelezték, hogy a délután folyamán szeretnének egy petíciót
átadni az Önkormányzatnak. Ma délelőtt már volt egy „rendezvény” ezzel kapcsolatban. Ha
megérkeznek a földtulajdonosok, szünetet rendelek el és átvesszük a petíciót.
Faludi Tamás képviselő
Nem hiszem, hogy korrekt dolog lenne szünetet elrendelni, azt javaslom, hogy önkormányzati
ülés keretén belül hallgassuk meg őket, mert ha szünetben hallgatjuk meg, akkor az, nem
szerepel a jegyzőkönyvben. Javaslom, tegyük külön napirendbe, melynek címe a
„Földtulajdonosok meghallgatása, petíciójuk átvétele”.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
A kiküldött napirendi pontok bizottságok által is megtárgyalásra kerültek, legfeljebb az
Egyebek között lehetne a gazdák kéréseit tárgyalni.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Nem volt kiküldve napirendként és nem is tárgyalták bizottságok. Képviselő úr is tisztában
van azzal, hogy ez olyan horderejű döntés, amiben meg kell őket hallgatni, de a tényleges
döntéseket át kell gondolni.
Faludi Tamás képviselő
Tudom, hogyan működik az Önkormányzat, tudom, mit kell bizottságok elé vinni.
Sorolhatnék jó néhány dolgot, amit ez az Önkormányzat is napirendre tűzött úgy, hogy
bizottságok nem tárgyalták, mert aktuálisan nem volt idő rá. Ezt nem kell bizottságoknak
tárgyalni, mert egy dokumentációt kell átvenni, és amit hozzáfűznek meg kell hallgatni. Nem
tudom, kell - e döntést hozni, azzal tisztában vagyok, ha kell döntés, akkor ahhoz kellenek a
bizottságok.
Én csak azt kértem, hogy a földtulajdonosoknak adjuk meg, amit kérnek. Vegyük át az írásos
dokumentációt, hallgassuk meg őket úgy, hogy szerepeljen az Önkormányzat
jegyzőkönyvében. Úgy gondolom, napirendre lehet tűzni, mert egy ilyen helyzetet nem tudok
bizottsággal tárgyaltatni. Nekem az is jó, ha nem rendelünk el szünetet, hanem amikor
megérkeznek, meghallgatjuk őket.
Czombos Csaba képviselő
Felesleges indulatkeltések elkerülése végett, felesleges lenne szócséplésbe belemenni. Mert ha
kérdések, válaszok hangoznának el, az senkinek nem lenne jó. Próbáljuk békésen, asztal
mellett kezelni a kérdést.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Az írásos előterjesztéseket el kell készíteni és át kell adni a bizottságoknak valamint a
Képviselő-testületnek. A mezőőri petícióval kapcsolatban nem lehet előre tudni, mit kérnek,
de nagy valószínűséggel olyan jellegű módosításokat, ami a rendeleteket is érinti, melyet
kötelezően írásban kell beterjeszteni, és ezt a bizottságoknak véleményezni kell.
Szikora Tibor képviselő
Ami itt a meghallgatáson elhangzik, úgy sem tudjuk teljesíteni. Megtisztelő dolog, hogy az
Önkormányzat meghallgatja őket. Nem lesz itt hangulatkeltés.
Faludi Tamás képviselő
Ha az Egyebek között hallgatnánk meg őket, akkor az éppúgy jegyzőkönyvbe kell, hogy
kerüljön. Én csak azt kértem, hogy kerüljön jegyzőkönyvbe. Továbbra is fenntartom, hogy
önálló napirendbe tűzzük be, mert, ha az Egyebek között hallgatjuk meg őket, az sem kerül a
bizottságok elé.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Egyéb kérdés, hozzászólás van-e napirenddel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a napirendi javaslatot azzal, ha megérkeznek a
gazdák, akkor az éppen tárgyalt naprendi pont befejezése után, egy közbeiktatott Egyebek
napirendi pont keretén belül hallgatjuk meg őket.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat nélkül – és 1 tartózkodás mellett, a módosított napirendet elfogadta.
Napirend
A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálása
(zárt ülés)
2. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
3. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
4. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
5. …./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat által
államháztartáson belülre és kívülre nyújtott vissza nem térítendő
támogatásokról
6. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2015. (IV. 07.) önkormányzati rendeletének módosítása
7. Pongrátz Gergely ’56-os Közhasznú Alapítvány támogatása
8. Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány ingatlanrész használati
kérelme
9. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit
Kft. járóbeteg
szakellátásának támogatása
10. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár Alapító
Okiratának módosítása
11. Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
12.
Játszóterek”
üzemeltetéséhez
pótelőirányzat
biztosítása
a
Városgazdálkodási Intézmény részére
13. Egyebek
14. Kiskunmajsai Kézilabda Club támogatása
15. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda gyermekélelmezéssel kapcsolatos kérelme
16. A 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadásáról
17. Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. I.
félévi munkatervére
18. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadása
19. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati
kódszámú pályázati projektben való részvételről döntés
20. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
21. Egyebek
1.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az első napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyaljuk. Megkérem az érintetteket és a médiát,
hagyják el a termet.
Deményi Ernő képviselő
Szeretném bejelenteni személyes érintettségemet az ügy kapcsán. Nem kívánok élni
tanácskozási és szavazati jogommal sem.
/Deményi Ernő és Péntek Rita pályázók elhagyták a termet./
/ZÁRT ÜLÉS./
/ZÁRT ÜLÉS UTÁN./

1. N a p i r e n d
A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató
Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálása
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2)
bekezdés b.) pontja alapján zárt ülést tart a Kiskunmajsai Gyermekjóléti,
Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény intézményvezetői
pályázatának elbírálása tárgyában, az érintett kérésére, állásfoglalást
igénylő személyi ügy tárgyalása kapcsán.
Ábrahám-Fúrús András polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntést.
317/2016. (XII.15.) határozat
A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató
Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálása
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. §-a alapján a Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és
Egészségügyi Szolgáltató Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) feladatainak
ellátásával 2017. január 1-től 2021. december 31-ig (5 év időtartamra) Deményi Ernő
Kiskunmajsa, Vak Bottyán u. 13. szám alatti lakost bízza meg.
Illetményét az alábbiak szerint határozza meg azzal, hogy a szociális ágazati és
kiegészítő ágazati pótlék jogszabályi változása esetén annak összegét a polgármester (mint
az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója) a jogszabályi változásoknak megfelelően módosítja.
Garantált illetmény
200.978,-Ft
Összesen kerekítve
201.000,-Ft
Garantálton felüli illetmény
84.000,-Ft
Magasabb vezetői pótlék
80.000,-Ft
Szociális ágazati pótlék
12.800,-Ft
Szociális kiegészítő ágazati pótlék 12.804,-Ft
Összesen
390.604,-Ft
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Gratulálunk Deményi Ernő úrnak, és jó munkát kívánunk!
Deményi Ernő
Szeretném megköszönni a Testület bizalmát.
/Gyuris László képviselő távozott, jelen van 10 fő./

2. N a p i r e n d
Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
Rávai Mónika alpolgármester
2016. november 25-én a katolikus templomban egy nagy sikerű koncerten vehettünk
részt. A Ghymes együttes lemezbemutató koncertje volt, melyen részt vett a Szent
Gellért Katolikus Általános Iskola énekkara, Kis Judit tanárnő vezetésével.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az adventi időszakban, négy héten keresztül az iskolák adnak műsort. November 27-én volt
az első gyertyagyújtás. A majsai műsorhoz hasonlóan, Bdogláron is adventi estéket tartanak.
December 3-án volt az Adventi udvar rendezvénye. Sokan kilátogattak a színvonalas
rendezvényre.
December elsején tartotta utolsó polgármesteri fórumát Lezsák Sándor elnök úr, melynek fő
témája a madárinfluenza volt.
December 4-7-ig Gyergyószentmiklóson jártunk, a 75 éves testvérvárosi kapcsolat fennállása
alkalmából, ahol aláírásra került a kapcsolat folytatása.
Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyergyószárhegyi intézményének szerveztünk gyűjtést, több
mint 1,2 millió forint értékű adomány gyűlt össze, melyet átadtunk az otthon lakóinak. Az
adományból az ivóvízellátásukat szeretnék megoldani. Ezúton is köszönjük az adományozók
felajánlásait.
Rávai Mónika alpolgármester
Az ételallergiás gyerekeknek Czombos Csaba képviselő úr jóvoltából juttattunk csomagokat,
minden kiskunmajsai intézménybe. Köszönjük, képviselő úr!
Múlt hét pénteken adták át az Alföldvíz Zrt által adományozott díszkutat, a Béke téren. A Zrt.
a szolgáltatási területén, négy helyen telepít díszkutat. Köszönjük az Alföldvíz Zrt-nek ezt a
nagylelkű adományt.
3. N a p i r e n d
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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318/2016. (XII.15.) határozat
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Határozat
35/2014. (II. 26.) határozat
Tűzoltó őrs kialakítása
404/2015. (XII.17.) határozat
358/2015 (XI.26.) sz. „Döntés a gyógyhelyfejlesztési stratégia elkészítéséről” tárgyú
Képviselő-testületi határozat módosítása
2/2016. (I.15.) határozat
Döntés a 2006/2015 (XII.29) Korm. határozatban foglalt költségvetési támogatás
felhasználásáról
36/2016.(II.25.) határozat
Turisztikai fejlesztés céljából kisajátítást megelőző vételi ajánlat
102/2016.(IV.28.) határozat
Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme
parkoló építéséhez
125/2016.(V.11.) határozat
GINOP-7.1.3-2015 kódszámú pályázat mellékletét képező gyógyhelyfejlesztési stratégia
műszaki tartalmának meghatározása
158/2016. (VI.14.) határozat
Turisztikai fejlesztés céljából kisajátítást megelőző vételi ajánlatokra további fedezet
biztosítása
240/2016. (VIII.25.) határozat
Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi
Intézmény személyi ösztönzéssel kapcsolatos kérelméről

Szolgáltató

244/2016. (IX.13.) határozat
Döntés a 0206/22. hrsz ingatlanból a Magyar Állam tulajdonába kerülő tulajdoni
hányad megvásárlásáról
245/2016.(IX.13.) határozat
Turisztikai fejlesztés céljából kisajátítást megelőző vételi ajánlatokra további fedezet
biztosítása
264/2016. (X.27.) határozat
MAJSA VIN Szociális Szövetkezettel kötendő használati szerződés
265/2016. (X.27.) határozat
MAJSA VIN Szociális Szövetkezet visszatérítendő támogatása
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268/2016. (X.27.) határozat
GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai
kapcsolódó művelés ág változás a 0206/22. hrsz-ú területen

fejlesztéséhez”

270/2016. (X.27.) határozat
A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató
Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálásában közreműködő
szakértői bizottság összeállítása
272/2016. (X.27.) határozat
A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottsági
tagjainak,
és
az
állandó
könyvvizsgálójának
megválasztásáról
273/2016. (X.27.) határozat
Polgármesteri Hivatal részére Mezőőri járulék nyilvántartó program vásárlása
281/2016. (X.27.) határozat
Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára
291/2016. (XI.11.) határozat
Városgazdálkodási Intézmény részére sószóró berendezések vásárlása
295/2016. (XI.24.) határozat
Köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz
kapcsolódó létszám átadása, a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek
átadás-átvétele végrehajtásával kapcsolatos további döntések
301/2016. (XI.24.) határozat
Pályázat benyújtása az I. világháborús emlékmű felújítására
302/2016. (XI.24.) határozat
A Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti
kérelme településőrök alkalmazásához pénzügyi fedezet biztosítására
303/2016. (XI.24.) határozat
Magyarországi
Református
meghatározása

Egyháznak

nyújtandó

támogatás

céljának

307/2016. (XI.24.) határozat
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról
308/2016. (XI.24.) határozat
Jászszentlászlóért Egyesület támogatása Szivárvány tábor működtetési kiadásaihoz
309/2016. (XI.24.) határozat
Karácsonyi vásár idejére faház bérbeadása
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315/2016. (XI.28.) határozat
Karácsonyi vásár idejére faház bérbeadása
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2016.(II.25.) határozat,
a Konecsni György Kulturális Központ programtervének elfogadása tárgyában határidő
módosítást fogadott el a kedvező pályázati kiírás megjelenéséig.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 186/2016. (VI.29.)
határozat, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Kiskunhalasi Szakképzési
Centrum valamint Kiskunmajsa Város Önkormányzata közötti vagyonkezelési
szerződés megszüntetése tárgyában határidő módosítást fogadott el 2017. december 31ig.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 194/2016.(VI.29.)
határozat, a Közrend Közbiztonsági Munkacsoport javaslatai tárgyában a 4. pont
tekintetében, határidő módosítást fogadott el 2017. április 30-ig.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 278/2016. (X.27.)
határozat, a Petőfi tér 1. III/7. számú lakás bérbeadása tárgyában, határidő
módosítást fogadott el 2016. dec. 31-ig

4. N a p i r e n d
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016.
(…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Aljegyző asszonyt, ismertesse a rendelet-tervezetet.
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
A rendelet módosítás oka az volt, hogy a faházak bérbeadását a Képviselő-testület tehette
meg. Megfogalmazódott több képviselő részéről is, hogy próbáljunk meg egyszerűsíteni az
eljárásrenden, és a kisebb jelentőségű ügyekben átruházott hatáskörben is történhessen döntés.
A vagyonrendelet már korábban is tartalmazott lehetőséget az intézményvezetők számára a
saját intézményeiken belül kezelt vagyonnal kapcsolatban. Most ezzel a módosítással a
polgármesternek adnánk lehetőséget, hogy hasonló intézkedéseket megtehessen.
Ezen kívül a vagyonelemek módosulását is tartalmazza a rendelet.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – megalkotta az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló 37/2016.(XII.16.) önkormányzati rendeletét,
melyet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmaz.
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5. N a p i r e n d
…./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat által
államháztartáson belülre és kívülre nyújtott vissza nem térítendő
támogatásokról
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Jegyző asszonyt, ismertesse a rendelet-tervezetet.
Dr. Tóth –Péli Emőke jegyző
Régóta felmerült igényt elégítene ki a rendelet megalkotása, önálló rendeletben kellene
szabályozni a civil szervezetekre vonatkozó támogatásokat.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényre valamint az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvényre tekintettel az összes támogatást egy rendeletben foglaltuk
össze.
A rendelet-tervezet III. fejezete teljes egészében átemelése a Terbe Sándor tanulmányi
ösztöndíjról szóló rendelet speciális rendelkezéseinek.
A II. fejezet tartalmazza a civilek támogatását. Az eddigi civil rendeleteket fogtuk össze és
szabályoztuk egy rendeletben, mely annyival különbözik a többitől, hogy 30 %-os önrész
felmutatását is igényel a civilek részéről. Egységes szerkezetben van, nem kell külön
előterjesztést készíteni különböző típusú civilekre, hanem egy pályázati kiírással fognak erre
nézve döntést hozni.
Az I. fejezet tartalmazza az általános rendelkezéseket, - hogy milyen hatáskörök alapján
hozzák meg a támogatásokat - a támogatások folyósításához szükséges nyilatkozatok
szabályozottságát, valamint a támogatási megállapodás feltételeit, és a támogatási döntések
meghozatalára jogosultak körét. A civilek esetében a Pénzügyi Bizottság a döntéshozó szerv,
míg a Terbe Sándor ösztöndíjpályázattal kapcsolatban az Ifjúságnevelési, Közművelődési Jogi
és Sport Bizottság dönt..
A civilek vonatkozásában egy keretösszeg kerülne meghatározásra, ezt a keretösszeget 90 %
erejéig osztanák fel és a fennmaradó 10 %-ot év közben eseti jelleggel, pályázati eljárás
nélkül adhatná oda a Polgármester saját hatáskörében, abban az esetben, ha a feltételeket a
pályázók teljesítik.
A bizottságok tárgyalták és módosító javaslatok születtek. Módosulna a sorszámozás, a 3 §
(2) bekezdése az 1 § d. pontja lenne, ezért az I. fejezet sorszámozása módosulna. Volt egy
javaslat a pályázati önrész vonatkozásában, ami a 3§ (3) bekezdésének g.) pontja, mely a
sorszámozás módosulásával a (2) bekezdés g.) pontja lesz, ahol a 30 %-os pénzbeli önerőről
kell a nyilatkozatot megadni a támogatottaknak.
A II. fejezet 7 § (2) bek. b.) pontjában kérték, hogy olyan alapítvánnyal kössék meg a
közművelődési megállapodást, ahol közművelődési végzettséggel rendelkező szakembert
alkalmaz az alapítvány, vagy ilyen végzettséggel megállapodást köt. Ezekkel a
módosításokkal kérik a rendelet-tervezet elfogadását.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet, az elhangzott
módosításokkal.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen és 1 nem
szavazattal, –tartózkodás nélkül – megalkotta az önkormányzat által
államháztartáson belülre és kívülre nyújtott vissza nem térítendő
támogatásokról szóló 38/2016.(XII.16.) önkormányzati rendeletét, melyet a
jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmaz.

6. N a p i r e n d
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2015. (IV. 07.) önkormányzati rendeletének módosítása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Jegyző asszonyt, ismertesse a rendelet-tervezetet.
Dr. Tóth –Péli Emőke jegyző
Az önkormányzati SZMSZ módosítása köthető a civil rendelet módosításához is, mivel a
hatáskörök tekintetében átcsoportosítások voltak szükségesek. A pályázati funkciókódoknál
változott a felsorolás. A rendelet-tervezetet minden bizottság tárgyalta és módosító javaslatok
hangoztak el, miszerint az Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság neve, Esélyegyenlőségi,
Szociális és Egészségügyi Bizottságra, az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport
Bizottság neve, Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport bizottság névre változzon.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a Kiskunmajsa Város
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV. 07.)
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 39/2016.(XII.16.) önkormányzati
rendeletét, melyet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmaz.

7. N a p i r e n d
Pongrátz Gergely ’56-os Közhasznú Alapítvány támogatása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Alpolgármester asszonyt, ismertesse az előterjesztést.
Rávai Mónika alpolgármester
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2016.(I.28.) határozatában a
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Konecsni György Kulturális
Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház átalakítására vonatkozó tárgyban döntött.
Ez alapján 2016. április 1-jétől az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési
szervtől a Helytörténeti Gyűjtemény kivált, melyet a továbbiakban megállapodás alapján a
Pongrátz Gergely ’56-os Közhasznú Alapítvány működtet.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy a
Konecsni György Kulturális Központ és Tájház szerkezeti változásokkal és
szintrehozásokkal elkészített 2016. évi költségvetési tervezete időarányos része, továbbá
3.000.000.-Ft az Alapítvány részére 2016. április 1. napjától a muzeális, kulturális javak
védelmével összefüggő célú feladatok megoldására átadásra kerüljön megállapodás
ellenében elszámolási kötelezettséggel. Ez a 2016. évben mindösszesen 10.958,4 eFt-ot
jelentett.
Az Alapítvány nevében Nahimi Péter elnökhelyettes megkereste a Polgármester Urat és
kérelmet juttatott el, melyben a Helytörténeti Gyűjtemény működtetési kiadásainak egész
évre „kiegészített” 2016. évi tervezete és az Alapítvány működtetéshez további 3.837,0 eFt
biztosítását szeretné kérni a 2017-es költségvetési évre, a kérelemben szereplő
indoklásokra hivatkozással.
A 2017-es évre kért támogatás összege így mindösszesen 18.647,0 eFt (11.810,0
eFt+3.000,0 eFt+3.837,0 eFt).
Az előterjesztés tartalmazza az Önkormányzat szintszámítását.
A határozati javaslatban szereplő 17.007.000,- Ft átadását javaslom az Alapítvány részére.
Az imént elfogadott civil rendelet alapján lenne az Alapítvány elszámolása is.
Faludi Tamás képviselő
Ha a múzeum továbbra is az Önkormányzatnál működne, akkor 11.800.000,- Ft-ba kerülne.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Egyéb kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen és 1 nem szavazattal,
–tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta.
319/2016. (XII.15.) határozat
Pongrátz Gergely ’56-os Közhasznú Alapítvány támogatása
Határozat
1.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pongrátz Gergely ’56Közhasznú
Alapítvány (6120 Kiskunmajsa, István király u. 28., adószám: 18268214os
1-03, számlaszám: 10402087-50526585-56901014) részére 17.007,0 eFt pénzeszközt ad át
megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel a muzeális, kulturális javak
védelmével, működtetésével összefüggő feladatok megoldására. Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra hogy ezen támogatás
összegét a 2017. évi költségvetési rendeletében elfogadja.
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
támogatás folyósítása, elszámolásának módja a 2016. december 15-i rendes testületi ülésen
–e támogatási formára vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve- elfogadott és kihirdetett
rendelet alapján történik, mely az államháztartáson belülre és kívülre átadott
pénzeszközökről fog rendelkezni.
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3. A megállapodás minimum követelménye az elszámolás módjára az alábbi: a támogatás
felhasználását igazoló számlák, dokumentumok eredeti példányát, az elszámolást átvevő,
támogató által meghatározott személynek kell záradékolnia, a záradékolt dokumentumokat
fénymásolni, a fénymásolatokat pedig hitelesíteni. Támogatott az átvett pénzeszköz
felhasználásáról legkésőbb 2018. január 31- ig köteles a pénzügyi elszámolást megküldeni
a támogatónak. A pénzügyi elszámolásnak tartalmazni kell hitelt érdemlően a támogatási
összegcél szerinti felhasználását és az azt igazoló dokumentumok (számla, számviteli
bizonylat,) másolatait. Támogatott köteles minimum egy oldal terjedelemben szöveges
beszámolót is csatolni.
4. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.
5. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra,
hogy a kulturális ágazatban foglalkoztatottak illetménypótlékáról szóló központi rendelkezés
elfogadása után ennek támogatási kérdését újra napirendjére tűzi.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Gulyás Jánosné osztályvezető
Határidő: 2016. december 31. a megállapodás aláírására, 2017. február 28. tervezésre

8. N a p i r e n d
Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány ingatlanrész használati
kérelme
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Alpolgármester asszonyt, ismertesse az előterjesztést.
Rávai Mónika alpolgármester
2016. november 30. napjának keltezésével a Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú
Alapítvány kérelmet terjesztett elő Polgármester úr részére.
„A tárgyak megfelelő elhelyezése érdekében kérelmezzük, hogy Kiskunmajsa Város
Önkormányzata bocsássa rendelkezésünkre a régi postaépületet a Bajcsy-Zsilinszky utca 7.
szám alatt. Ez igazi mérföldkő lehetne a helytörténeti gyűjtemény számára, amelynek
eredményei remélhetőleg hamarosan mindenki számára nyilvánvalóvá válhatnak majd.”
Az épületben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatalának
irattára kapott helyet valamint a Móra Ferenc Általános Iskola raktára.
A Bajcsy- Zsilinszky u. 7. sz. alatti ingatlan mindazon részét kérnék használatba, melyet
mások nem használnak.
Az Alapítvány a helytörténeti gyűjteményt raktározná és az ingatlanrész
látványraktárként is funkcionálna.
Az Alapítvány önkormányzati feladatot lát el, melyre hivatkozással ingyenesen kérné a
használat jogát, azonban a rezsi költségek ingatlanrészre eső hányada megfizetésre kerülne.
102 m2 igénybevételét szeretné kérni az Alapítvány.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Egyéb kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen és 1 nem szavazattal,
–tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta.
320/2016. (XII.15.) határozat
Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány ingatlanrész használati kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs. u. 7.
sz. alatti épületben, térítésmentesen - tekintettel az önkormányzati feladat ellátására – a
Pongrátz Gergely ’56-os Közhasznú Alapítvány használatába adja, raktározás céljából 102
m² nagyságú ingatlanrészt, úgy, hogy az Alapítvány köteles vállalni az ingatlanrészre eső
rezsi költségek megfizetését.
A Képviselő-testület felhatalmazza Ábrahám-Fúrús András polgármestert, hogy a használati
szerződést Kiskunmajsa Város Önkormányzata nevében aláírja.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2017. január 31.

9. N a p i r e n d
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. járóbeteg
szakellátásának támogatása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Gulyás Jánosné osztályvezető asszonyt, ismertesse az előterjesztést.
Gulyás Jánosné osztályvezető
Ügyvezető úr elküldte részünkre a 2017. évi költségvetés tervezetét, a Kft társasági
szerződése alapján az Önkormányzatok mindenkori alapításkori üzletrészeik arányában
járulnak hozzá a működtetéshez legalább a pályázat fenntartási időszakának végéig.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 90 %-os az alapításkori üzletrésze. Korábban döntött
arról, hogy Kömpöc és Móricgát részéről a 2-2 %-os hozzájárulást átvállalja, így az elmúlt
években is 94 %-ban járult hozzá. A határozati javaslat a 94 %-os hozzájárulást tartalmazza,
elszámolási kötelezettséggel.
Serbán György ügyvezető
A költségvetés tervezet szöveges indoklásának utolsó oldalán található dologra szeretném
felhívni a figyelmet, miszerint ez a költségvetés az épület - és eszköz amortizációs költségek
fedezetére nem ad megoldást. A jövőben ezzel mindenképpen számolni kell. A jövő év elején
olyan üzleti tervet fogok az Önkormányzat elé terjeszteni, ami megmutatja a költségek
nagyságát, és hogy milyen ütemben szeretnénk az amortizációval, illetve a költségek
fedezetével számolni.
Faludi Tamás képviselő
Úgy gondolom, hogy illik megköszönni Igazgató úr és az egész dolgozói közösség munkáját.
Javaslom, hogy a következő testületi ülésre a Szakbizottság tegyen előterjesztést Igazgató úr
bérfejlesztésére és ezután a Képviselő-testület tegyen javaslatot a Társulásnak.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Egyéb kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta.
321/2016. (XII.15.) határozat
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. járóbeteg
szakellátásának támogatása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Kistérségi
1.
Közszolgáltató Nonprofit Kft. (6120 Kiskunmajsa, Fő u. 66.) részére 9.285.320.-Ft,
kerekítve 9.285,4 eFt – önkormányzati kiegészítési igény 94%-a - támogatást biztosít
megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel a járóbeteg szakellátás 2017. évi
működési költségeinek kiegészítésére.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal
2.
arra, hogy ezen támogatás összegét a 2017. évi költségvetési rendeletében elfogadja.
3. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
támogatás folyósítása, elszámolásának módja a 2016. december 15-i rendes testületi ülésen
–e támogatási formára vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve- elfogadott és kihirdetett
rendelet alapján történik, mely az államháztartáson belülre és kívülre átadott
pénzeszközökről fog rendelkezni.
4. A megállapodás minimum követelménye az elszámolás módjára az alábbi: a támogatás
felhasználását igazoló számlák, dokumentumok eredeti példányát, az elszámolást átvevő,
támogató által meghatározott személynek kell záradékolnia, a záradékolt dokumentumokat
fénymásolni, a fénymásolatokat pedig hitelesíteni. A Kft. az átvett pénzeszköz
felhasználásáról legkésőbb 2018. január 31-ig köteles a pénzügyi elszámolást megküldeni a
támogatónak.
A pénzügyi elszámolásnak tartalmazni kell hitelt érdemlően a támogatási összeg cél
szerinti felhasználását és az azt igazoló dokumentumok (számla, számviteli bizonylat,)
másolatait.
Támogatott köteles minimum egy oldal terjedelemben szöveges beszámolót is csatolni.
5. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a támogatási megállapodás aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester a Kft. értesítésére, a pénzeszköz átadási
megállapodás aláírására, Gulyás Jánosné osztályvezető tervezésre
Határidő: 2016. december 31., 2017. január 31., 2017. február 28.

10. N a p i r e n d
Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár Alapító
Okiratának módosítása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Alpolgármester asszonyt, ismertesse az előterjesztést.
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Rávai Mónika alpolgármester
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII. 30.)
NGM rendelet tartalmazza a kormányzati funkció kódokat, melyek az intézmények alapító
okiratában is megjelennek. A Magyar Államkincstár jelezte, hogy a megfelelő könyvelés
érdekében a Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár Alapító
okiratát módosítani szükséges.
Az alapító okirat 4.4. pontja kibővül a Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
kormányzati funkcióval.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta.
322/2016. (XII.15.) határozat
Konecsni György Kulturális
Okiratának módosítása

Központ, Tájház és Városi Könyvtár Alapító
Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Konecsni György Kulturális
Központ, Tájház és Városi Könyvtár alapító okiratának módosító okiratát, a 166-9/2016.,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 166-10/2016. alapító okiratát jelen
normatív határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, ezzel egyidejűleg hatályon
kívül helyezi a 284/2016. (X.27.) sz. határozattal jóváhagyott, 166-8/2016. számú alapító
okiratát.
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézmény vezetőjét,
hogy gondoskodjon a költségvetési szerv módosító okiratának és egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratának 8 napon belül történő továbbításáról a törzsadattári nyilvántartás
céljából a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága részére.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András
Határidő: értelemszerűen
11. N a p i r e n d
Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kiskunmajsa város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
163/2015.
(VI.12.)
határozatában döntött a Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény működtetésének átvételéről. Az önkormányzat a működtetési feladatokat 2015.
szeptember 1-jétől Városgazdálkodási Intézménye útján látja el.
A Városgazdálkodási Intézmény Alapító okirata ennek megfelelően módosításra
került.
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Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében 2017. január 1-jétől a tankerületi központ által
fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban
meghatározott működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és
kötelezettségek a tankerületi központot illetik meg, illetve terhelik.
A módosítás során Alapító okiratból ki kell venni a köznevelés intézmények működtetésére
vonatkozó utalásokat.
Mivel a Sportcsarnok nem került átadásra a Tankerület részére, ezért a Sportcsarnok
üzemeltetése bekerül a 4.1. és 4.3. pontba, v a l a m i n t a 4.4. pontba kerül a
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése kormányzati funkció.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta.
323/2016. (XII.15.) határozat
Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Intézmény
5062-4/2016. számú alapító okiratának módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt5062-5/2016. alapító okiratát jelen normatív határozat melléklete szerinti tartalommal a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjának hatályával - jóváhagyja, ezzel
egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 258/2016. (IX.28.) sz. határozattal jóváhagyott, 50623/2016. számú alapító okiratát.
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézmény vezetőjét,
hogy gondoskodjon az alapító okirat módosításainak az alapdokumentumokon történő
átvezetéséről, illetve a költségvetési szerv módosító okiratának és egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratának 8 napon belül történő továbbításáról a törzsadattári nyilvántartás
céljából a Magyar Államkincstár Bács- Kiskun Megyei Igazgatósága részére.
Felelős: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző, Domokos Csaba igazgató
Határidő: azonnal

12. N a p i r e n d
Játszóterek” üzemeltetéséhez pótelőirányzat biztosítása a
Városgazdálkodási Intézmény részére
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Alpolgármester asszonyt, ismertesse az előterjesztést.
Rávai Mónika alpolgármester
2013. decemberében a Szélmalomsori és Híd Parki eszközök és terület átadása a
Városgazdálkodási Intézménynek megtörtént, - melyek a 2014. január 1-jei törvényi
változás miatt visszakerültek az Önkormányzat tulajdonába. A játszóterek üzemeltetésével a
Városgazdálkodási Intézmény került megbízásra.
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A Képviselő-testülete ezen határozatában kötelezettséget vállalt arra, hogy az üzemeltetéssel
kapcsolatos többletköltségekre az intézmény részére fedezetet biztosít.
137/2013.(VI.04.) határozatával támogatta az Önkormányzat a Civilek a Játszóterekért
Egyesület játszótér építési pályázatát a Béke téren. A játszótérnek a pályázati előírások
alapján az Egyesület működtetésében kell lennie, csak a fenntartási időszak után tudja átadni
az Önkormányzat részére.
A játszóterek fenntartására megbízási díj lett meghatározva, mely 92.000,- Ft volt a 2014. évi
költségvetési évtől.
2014. februárjában az Önkormányzat fedezetet biztosított a bodoglári játszótér megépítésére
is. 2016. januártól ezt a játszóteret átadtuk a Bodoglári Traktoros Egyesület részére, költséget
nem adtunk, vállaltuk az üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységek elvégzését.
2016-ban a Civilek a Játszóterekért újabb játszóteret épített a Kodály-Erkel Katona utcák által
határolt Művész-téren, melynek átadása folyamatban van, de a Testület kötelezettséget vállalt
arra, hogy a játszóteret térítésmentesen átveszi és üzemelteti. Összesen hat darab játszótér van
Kiskunmajsa területén, ebből négy darab az Önkormányzat tulajdonában és nyilvántartásában
szerepel. A Béke téri eszközök az Egyesület birtokában vannak, melyet a fenntartási időszak
után fog átadni. Folyamatban van a Művész tér játszóelemeinek átvétele.
JAVASLOM
A
KÉPVISELŐ-TESTÜLETNEK,
HOGY
VÁLLALJON
KÖTELEZETTSÉGET ARRA, HOGY AMENNYIBEN A PÁLYÁZAT FENNTARTÁSI
IDŐSZAKA LEJÁR, ÚGY AZ EGYESÜLET JELZÉSE ALAPJÁN A BÉKE TÉREN
TALÁLHATÓ JÁTSZÓELEMEKET TÉRÍTÉSMENTESEN AZ ÖNKORMÁNYZAT
NYILVÁNTARTÁSÁBA ÁTVESZI.
JAVASLOM
A
KÉPVISELŐ-TESTÜLETNEK,
HOGY
VÁLLALJON
KÖTELEZETTSÉGET ARRA, HOGY A PÁLYÁZAT FENNTARTÁSI IDŐSZAKÁNAK
LEJÁRATÁT KÖVETŐEN A BÉKE TÉREN TALÁLHATÓ JÁTSZÓELEMEK
TÉRÍTÉSMENTESEN
ÁTVÉTELÉVEL
EGYIDEJŰLEG
BÍZZA
MEG
A
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYT, VALAMINT A BODOGLÁRI JÁTSZÓTÉR
ÜZEMELTETÉSÉRE IS BIZTOSÍTSON FEDEZETET.
Az intézmény költségvetésében a 2016-os költségvetési évben az Önkormányzat által a
2014-es évtől biztosított további 92.000.-Ft-tal együtt 220.000,-Ft állt rendelkezésére, további
280.000.-Ft biztosítását javaslom a 2017-es költségvetési évtől, azaz 500.000,- Ft kerüljön
meghatározásra a Városgazdálkodási Intézmény részére a játszóterek fenntartási költségeinek
finanszírozására.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta.
324/2016. (XII.15.) határozat
Játszóterek” üzemeltetéséhez pótelőirányzat biztosítása a Városgazdálkodási
Intézmény részére
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra,
hogy a Béke téren lévő játszóelemeket a Civilek a Játszóterekért Egyesülettől a pályázat
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fenntartási időszakának lejáratát követően térítésmentesen átveszi és ezen időponttól annak
üzemeltetésével a Városgazdálkodási Intézményt megbízza, valamint a megkötött
haszonkölcsön szerződést az Egyesülettel felbontja.
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra,
hogy a Városgazdálkodási Intézmény részére a 2017-es költségvetési évtől bruttó
500.000.-Ft megtervezését a játszóterekkel kapcsolatosan támogatja, mely a korábbi évhez
viszonyítva 280.000.-Ft-os többletet jelent.
3. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy fenti
összeget az intézmény az alábbi „játszóterek” szabványossági felülvizsgálatára, minősítési
eljárására, működtetési, fenntartási, üzemeltetési, karbantartási, felújítási kiadásaira
fordíthatja:
Szélmalomsori játszótér, Híd parki játszótér, Köztársaság téri játszótér, Béke téri játszótér,
Bodoglári játszótér, Kodály-Erkel-Katona utcák háromszögét körbe ölelő Művésztéri
játszótér.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester az intézményvezető értesítésére, Gulyás
Jánosné osztályvezető tervezésre
Határidő: 2016. december 31., 2017. évtől folyamatos
/Gyuris László képviselő úr visszajött, jelen van 11 fő./
13. E g y e b e k
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megérkeztek a földtulajdonosok. A képviselők felé jelzem, - mint ahogy az ülés elején
megbeszéltük - a napirendek tárgyalását megszakítjuk.
Itt van körünkben a majsai földtulajdonosok és földhasználók delegációja, akik kérték, hogy
az önkormányzati ülésen hallgassuk meg őket.
Tisztelettel köszöntöm Önöket, átadom a szót Kócsó Attila úrnak, mondja el gondolatait.
Kócsó Attila, a majsai földtulajdonosok és földhasználók képviselője
Délelőtt volt egy békés demonstráció, miszerint a majsai gazdák felvonultak közel hatvan
traktorral és dudaszóval jelezték elégedetlenségüket a mezőőri szolgálattal kapcsolatban.
Azért nevezzük békésnek, mert nem tartottuk fel a forgalmat. A gazdák mélységesen fel
vannak háborodva az eljáráson, hiszen arról volt tudomásuk, hogy az Önkormányzat be akarja
vezetni a mezőőri járulékot, de nem vették komolyan egészen addig, amíg meg nem érkeztek
a csekkek és az a levél miszerint adó módjára lesz behajtva, ha nem fizetik be.
Megfogalmaztak egy petíciót, melyet több mint 200 ember írt alá, ezen kívül több száz ember
nincs megelégedve, de nem mindenkit értünk el. Bárkit megkérdeztünk telefonon, azt mondta,
hogy ez így nonszensz, nem értenek vele egyet. Egyetlen egy ember mondta, hogy nagyon
helyes dolog, de nem tudjuk miért mondta.
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PETÍCIÓ
„Tisztelt Polgármester Úr!
A kiskunmajsai földtulajdonosok nevében követeljük, hogy a mezőőri járulékfizetési
kötelezettséget az Önkormányzat vonja vissza. Az Önkormányzat tagjait a lakosság azért
választotta, hogy érdekeiket képviseljék, nem pedig azért, hogy önkényesen előzetes
egyeztetés nélkül olyan fizetési kötelezettséget rójon ki rájuk, amiért érdemi ellenszolgáltatást
nem kapnak. Mélységesen felháborító és megalázó egy olyan szolgáltatást ráerőszakolni a
földtulajdonosokra, aminek ellentételezéseként az Önkormányzat semmiféle felelősséget nem
vállal. Ha bármit ellopnak vagy megrongálnak a tolvajok, a gazda forduljon a Rendőrséghez,
mert a Mezőőrség az Önkormányzat semmiért nem vállal felelősséget. Ez így nem
szolgáltatás, hanem adó, egészen pontosan földadó. Követeljük továbbá, hogy az a képviselő,
aki ilyen lakosságellenes, közösségromboló ötlettel áll a Képviselő-testület elé a továbbiakban
ne engedjék érvényesülni, mert hatalmas károkat okoz az Önkormányzat és a polgármester
tekintélyén.”
A családunknak közel 200 ha területe van, ebből 140 ha meggy. A meggyszüret idején
minden éjjel, kettő éjjeli őr vigyázza reggeltől estig. Így biztosítható a védelem. Ötször ennyit
vagyok hajlandó fizetni, mint amennyit kiróttak rám, de akkor elvárom, hogy a gépeim ott
legyenek. Kérdem én, hogy 22000 hektáron (ennyi Kiskunmajsa vonzáskörzete) kettő mezőőr
mit ér? Még négy sem ér semmit. Volt egyeztetés valóban, négy embert kérdeztek meg. Az
ötletre azt mondták, hogy jó, de ebben a formában nincs értelme. Ami érdemben bármit jelent
az 8-10 ember úgy, hogy fel kellene osztani a területet.
Követeljük, hogy a Testület itt és most vonja vissza! Addig nem megyünk el, míg ez a döntés
meg nem születik!
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Mit vonjon vissza az Önkormányzat?
Kócsó Attila, a majsai földtulajdonosok és földhasználók képviselője
Azt a rendeletet semmisítse meg, mely fizetési kötelezettséget ró a földtulajdonosokra
mezőőri járulék címén. Ez a földtulajdonosok kérése.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Tisztelt földtulajdonosok, köszöntöm Önöket!
A kérésük, még ha megalapozott is, olyan kérdéseket vet fel, amire azonnal a Képviselőtestület nem tudna döntést hozni. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló rendelete előírja, hogy az önkormányzati rendeletalkotással összefüggő döntések
meghozatala előtt írásbeli előterjesztést kell készíteni másrészt, ha úgy döntetnének, hogy
írásbeli előterjesztés nélkül tárgyalnák, akkor olyan következményekkel járna, amelyet most
előzetesen egy ad-hoc döntéssel nem lehet megoldani. Elég komoly pénzügyi
következményekkel és emberek munkaviszonyával jár. A törvényi és a jogszabályi
rendelkezéssel szembemenne a Képviselő-testület, ha most döntést hozna. Azt kérem
Önöktől, hogy türelmi időt adjanak a Testület részére. Legkésőbb a következő rendes ülésre
Önökkel egyeztetve, megbeszélve előterjesztést hoznánk. Ezt kérem a törvényes eljárási rend
részéről. Döntést hozni, előkészítés nélkül komoly károkkal járna.
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Kócsó Attila, a majsai földtulajdonosok és földhasználók képviselője
Jelenleg kettő fő dolgozik mezőőri szolgálati tevékenységben. Az egyik személy
információink szerint már felmondott, a másik személy fenyőfát árul. Ki tevékenykedik most
mezőőrként?
Azért jöttünk ide, hogy ez a Testület vonja vissza vagy tegyen határozott ígéretet arra, hogy
vissza fogja vonni. Polgármester úr keddre fórumot hív össze. Ezt, az egész előtt kellett volna
megtenni, itt már nincs helye fórumnak. Ezt most vissza kell vonni.
Ismételten kérem Polgármester urat, értelmezze a petíciót. Nem egy kérvényt nyújtanak be,
hanem azt mondják, „a kiskunmajsai földtulajdonosok nevében követeljük”.
Nincs előkészítve, négy embert megkérdez valaki, és azt mondják, hogy a gazdák
egyetértettek vele, amikor abszolút nem így volt. Becsapják a Testületet, a képviselőket azzal,
hogy megbeszélték a gazdákkal és a gazdák üdvözölték a gondolatot. Követeljük, hogy ez a
Testület itt és most, adjon arra határozott ígéretet, hogy visszavonják.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A mezőőrség gondolata már az előző Testületnél is napirenden volt, akkor olyan határozat
született, hogy elhalasztódik és legkésőbb 2014. decemberében hoz a Testület határozatot.
Valóban belátom, hogy nem volt megfelelő a kommunikáció, az előkészítés, viszont volt elég
hosszú idő, amikor a földhasználók tudtak volna a mezőőrségről beszélni. Leginkább az
eljárással van problémám, mert az Önkormányzat dolgozik és a sok tevékenysége között
hibák is csúszhatnak be. Megértem az indulatokat, de nem olyan Önkormányzat vagyunk, aki
ne lenne fogékony a párbeszédre. Szó sincs arról, hogy rosszat szerettünk volna a
földtulajdonosoknak. Ez az állam által adott lehetőség, 90.000,- Ft/fő összegben támogatja a
mezőőrség működését. A másik részét a földtulajdonosoktól lehet járulék formájában
begyűjteni. Ezért úgy döntött az Önkormányzat, hogy kiegészítvén a majsai közrend
közbiztonságot, a mezőőrség erős lába tudott volna lenni, mint fegyveres testület. Két fővel
indítottuk el, mert a működtetéséhez szükséges fedezetet finanszírozni kellett. Ezt az
Önkormányzat meghitelezte, hogy induljon el a folyamat és a bejövő járulékokból lehetett
volna tovább finanszírozni. Az Önkormányzat a befolyó pénzt erre a célra fordíthatta volna. A
rendőrség is elmondta, hogy igen szűkösek a kapacitásaik. A mezőőrség külterületi
rendőrként tud funkcionálni.
Lehetett volna még több kommunikációval, még több információgyűjtéssel elindítani a
projektet. A jó szándék vezérelt minket, hogy egy ilyen szervezetet létrehozzunk. Ezért sértő,
ha rossz akarónak állítjuk be az Önkormányzatot, aki adók kivetésével sanyargatni akarja a
földhasználókat. Ilyenről szó sincs.
Jövő keddre fórumot hirdettem, ahol beszéljünk róla. A jelenlegi ülésen nem tudjuk meghozni
a döntést, a bizottságoknak meg kell tárgyalni. Arra kérek mindenkit, hogy jöjjön el a fórumra
és beszéljünk nyíltan nem csak a mezőőrségről, hanem minden külterületet érintő dologról,
közös teherviselésről, utakról, problémákról, ahol olyat tudunk közös együttműködéssel
létrehozni, amely mindkét félnek jó. Kiskunmajsa mezőgazdasági település, ahol több ezer
termelő van, nincs arról szó, hogy olyat akarjunk, amit ők nem akarnak. A Testület meg fogja
hozni a döntését, ami mindkét félnek jó lesz.
Kedden ismételten várunk minél több földtulajdonost, hogy beszélgessünk a dolgokról.
Oláh Péterné földtulajdonos
Az, ami elhangzott, sajnos nem így történt. Amikor az első levelet megkaptam, abban a
pillanatban felhívtam Polgármester urat és elmondtam, hogy a legrosszabbnak látom, amit egy
mezőgazdasági dolgozóval meg lehet tenni. Polgármester úr elmondta, hogy nem kell
idegeskedni. Mindenki tudja, hogy ha valamiből legnehezebb megélni, azt úgy hívják, hogy

21

mezőgazdaság, különösen azon a területeken ahol 2-3 vagy 0 AK-s terülteken gazdálkodnak
az emberek. Sajnos a környékünkön mindenhol lefojtották a szárnyasokat. Még mindég nem
látjuk az alagút végét. Azokból a hitvány földekből jó, ha van annyi haszon, amennyit Önök
kivetetettek ránk. Nincs rá szükségünk, úgy is jeleztük volna. Vannak erdészeink, vadőreink
és vadászaink. Minden tisztelet az övék! Nekem még minden tolvajom úgy lett meg, hogy
szóltak. Önök a mezőőrüket kiküldték, aki egyetlen egyszer megjelent a kocsmában. Az egész
Bodoglár fel volt háborodva. Megoldottuk az évtizedek alatt, jól beváltan. Nagy tisztelettel
kérem, legyenek kedvesek meghallgatni a földtulajdonosokat, mielőtt önmaguktól döntenek.
És úgy döntsenek, hogy mi is fel merjük tenni a kezünket tiszta lelkiismerettel. Vegyék újra
elő, gondolják át, és ne tegyék meg!
Faludi Tamás képviselő
Kérem, Polgármester úr ne nyilatkozzon Önkormányzat nevében, amikor azt mondja, hogy
sérti az Önkormányzatot az, ha az emberek tiltakoznak. Engem nem sért, Önt lehet, hogy
sérti. Csak E/1 személyben kérem.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Nem az emberek véleménye sért, hanem az egész ügynek kár volt idáig elmennie. Ha a
földhasználók jelezték volna, hogy ez így nem jó, és tárgyaljunk róla, akkor tudtunk volna
erről beszélgetni.
Kócsó Attila, a majsai földtulajdonosok és földhasználók képviselője
Ez ismét nem igaz ugyanis több fórumon elhangzott a gazdák részéről, hogy nem akarják. Ez
elhangzott több rendben is, jelezték Polgármester úrnak és több embernek. Ennek ellenére
tűzön-vízen keresztülvitte a mezőőrséget az Önkormányzat. Azt az információt kaptam, hogy
ezzel a nép egyetért. Amikor szavazásra került a sor, ki volt az, aki behozta azt az
információt, hogy a nép egyetért? Ki terjesztette elő?
Mezőőrségre nincs szükség. Mindenki megvédi a magáét, illetve egymásét. Nonszensz olyan
dolgot erőltetni, amit a nép nem akar, és akkor azt mondjuk, hogy nem jött visszajelzés.
Mondogatta mindenki, hogy nem akarja, de egészen addig nem vette komolyan, amíg
kijelentették, hogy az utolsó fillért is behajtják, akkor mindenki komolyan vette. Felmerült,
hogy a gazdák kapnak 68.000,- Ft földtámogatást. Pontosan tudják, hogy ezen a földeken mit
lehet termelni. Az Önkormányzatnak közel 150 ha területe van, ha jól tudom ő is kap 68.000,Ft-ot hektáronként, ha mezőőrt akar finanszírozza ebből. Ha közbiztonságot akar, támogassuk
meg a polgárőrséget, a vadászokat. Azt kellene mondani, hogy eltoltuk, visszavonulunk, nem
SZMSZ-re hivatkozni. Ez egy békés demonstráció volt, ez itt egy petíció. Úgy hívják, hogy
ultimátum. Ha nem, akkor utána nem békés. Oldjuk meg!
Czombos Csaba képviselő
Ígérem Önöknek, ha hibát követtünk el orvosolni fogjuk. Kérem Önöket, hogy egy pici
türelemmel legyenek felénk.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Egyetértek és belátjuk, hogy az előzetes kommunikáció nem megfelelő volt, ezért elnézést
kérek. Most ebben a pillanatban az Önkormányzat nem tudja visszavonni a döntését,
januárban lehet ezzel kapcsolatban döntést hozni.
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Kócsó Attila, a majsai földtulajdonosok és földhasználók képviselője
Rögtönzött fórumot is lehetne tartani, mert biztos vagyok benne, hogy kedden is ezek az
emberek fognak eljönni. Lehet, hogy eljön majd az az ember, aki nem ért egyet a mi
gondolatainkkal, de akkor megkérdezem tőle, hogy két évvel ezelőtt ugyanebben a teremben,
amikor Faludi polgármester elővezette ugyanezt a mezőőri szolgálatot, akkor miért támadta
teljes vehemenciával? Ugyanazokat az érveket mondta el, amit most én illetve a
földtulajdonosok. Most ez az ember azt mondja, hogy tényleg nagyon okos ötlet.
Nem akarunk várni januárig, követeljük, hogy most rendezzük le!
Faludi Tamás képviselő
Amikor az Élhető Kiskunmajsa kampánya volt a Polgármester úr minden héten össze tudott
hívni embereket, most miért nem lehetett ugyanezt megtenni egy ilyen nagy horderejű
kérdéssel? Ehelyett ide jönnek bizottsági és testületi ülésre és el van mondva hogy tárgyaltunk
gazdákkal, az elején voltak viták, de a végén, amikor megértették, hogy miről van szó, akkor
nagy egyetértésben álltunk fel. Ezek után a képviselő mit mond, ha a gazdák egyetértenek,
akkor miért ne támogatnánk. Az első előterjesztést magam is támogattam, amikor arról volt
szó, hogy vezessük be. Amikor az összegről volt szó, akkor már az én szavazatom ’nem’ volt
és onnantól kezdve végig nem-mel szavaztam.
2014. július 9-én került az Önkormányzat elé 0 Ft-tal. Akkor Dósai Imre képviselő úr
rendkívülien jól érvelve elmondta, hogy ő miért nem támogatja, még 0 Ft-tal sem.
Milyen közös teherviselésről beszélünk?
Úgy gondolom, hogy itt lehet dönteni, és kérek egy szavazást. A Képviselő-testület szavazzon
arról, hogy a következő ülésre a szakbizottságok készítsék elő a mezőőrség visszavonásáról
szóló előterjesztést. Meg is jelölném az ülés időpontját, 2016. december 20-án, kedden 16.30
órakor. Tudom, hogy a befizetett illetékek visszafizetése problémát fog jelenteni, ezért kérem
a földtulajdonosokat, hogy ne kérjék vissza a befizetett összeget, hanem egy nyilatkozat
kitöltésével jelöljék meg, hogy a 2017. éves adófizetési kötelezettség közül mibe legyen
beszámítva. Erről kérek szavazást.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Egyetértek Faludi úrral. Arra kérem a földtulajdonosokat, hogy fogadják el.
Kócsó Attila, a majsai földtulajdonosok és földhasználók képviselője
Ha jól értelmezem, akkor a visszavonásról készül előterjesztés?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Igen.
Kócsó Attila, a majsai földtulajdonosok és földhasználók képviselője
Elfogadjuk, köszönjük szépen.
Szikora Tibor képviselő
Több képviselő-társammal kértük, hogy 0 Ft legyen, akkor nem szavazta meg a Testület.
Kértem, hogy egy évig legyen 0 Ft és utána egyeztessünk a földtulajdonosokkal. Ezt sem
szavazták meg. El elehetett volna kerülni a petíciót.
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Deményi Ernő képviselő
Ez az egyetlen megoldás és ez teljesen jogszabályszerű, megfelel az SZMSZ-nek. Ez még
nem a döntést garantálja, az előterjesztésnek az lesz a témája hogy a mezőőri szolgálattal
kapcsolatos dolgok visszavonása. A Testületnek 11 tagja van, a döntés meg fog születni a
rendkívüli ülésen.
Fülöp Zoltán képviselő
Nincsenek itt a mezőőrök, akiket Önök nem akarnak, hogy szolgálatban legyenek. Ha nem
akarják, akkor az árról is felesleges vitatkozni. Nem lehet ingyenes, mert magasabb
jogszabály előírja, hogy földtulajdonosoktól kell beszedni. Van olyan település ahol 0 Ft, de
az nem érdemi hozzájárulás. A kérdés az, hogy ki és mikor fogja megtámadni. Ez nem azért
lett bevezetve, hogy Önöknek rossz legyen. Az Önök igényét tudomásul veszem, csak jelezni
szeretném, hogy a mezőőr nincs jelen.
Oláh Péterné földtulajdonos
Erről volt egy vita, és abban egyeztünk meg, hogy legyen kedves az Önkormányzat, ne
döntsön helyettünk! El fogjuk dönteni, hogy kell-e nekünk mezőőr, vagy sem. Akkor úgy
döntöttünk, hogy nem kérünk mezőőrt meg vagyunk elégedve, nem kérünk segítséget.
Faludi Tamás képviselő
Külön örülök annak, hogy a mezőőr nincs jelen, hiszen nem lehet kitenni ennek a vitának.
Nem a személyével van probléma.
Szeretném megismételni a határozati javaslatomat, miszerint Kiskunmajsa Város
Önkormányzat utasítja a bizottságait, hogy a 2016. december 20-án, 16.30 órakor tartandó
rendkívüli ülésre a mezőőri szolgálat megszüntetéséről előterjesztést készítenek. Gyuris
László Szikora Tibor képviselő-társammal indítványozzuk a név szerinti szavazást ebben a
témában.
Nagy Ferenc földtulajdonos
Azt Polgármester úr is beláthatja, hogy a mai világ túlhaladta ezt a kérdést. Minden gazda
zsebében ott a telefon. Óránként, félnaponként hívjuk egymást, ha a szomszéd földjén
megjelenik egy idegen, akkor szólunk neki. A mezőőrséget túlhaladta a mai technikai
színvonal.
Ha a mezőőrséget felállították, akkor a munkásőrséget miért nem állítják vissza? Azt
mondják, hogy hibáztak, nem hibáztak, hanem nem kérdeztek meg senkit közülünk. Ha
egyszer összehívtak volna bennünket, akkor elmondtuk volna, hogy mi a véleményünk, és
nem fajult volna idáig a helyzet. Egyikük sem ismeri, hogy mit kell dolgozni a 3 AK-s
földeken.
Koncz Jenő képviselő
Ez a törvény, amelynek a sorsáról beszélgetünk, elég hosszasan lett előkészítve közben
rengeteg fórum volt nem csak egy. Soha sehol ezzel kapcsolatban felszólalás nem volt. Most
azt várják el, hogy a Testület azonnal diktatórikus nyomásra hozzon döntést. Ez nem
működik, ilyen nincs a demokráciában. Azt javaslom, hogy tanúsítsanak egy kis türelmet, és a
januári rendes ülésre kerüljön előkészítésre a rendelet, újratárgyalásra.
Oláh Péterné földtulajdonos
Önért sokat harcoltam, kérem, próbálja azt csinálni, amire felesküdött!
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Koncz Jenő képviselő
Nem élek vissza a bizalmukkal, azt végzem, amire felkértek. Szeretném betartani a
demokratikus utat. Csak azt mondtam, hogy tárgyaljuk újra, normális menet szerint.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Egy vezető attól válik naggyá, ha a hibáit be tudja ismerni és tud rajta módosítani. Én is ezt
vallom.
Fülöp Zoltán képviselő
A megjelent gazdák fő igénye, hogy minél előbb vagy lehetőség szerint azonnal szüntessük
meg a mezőőrséget. Én úgy fogalmaznám meg, hogy a törvényesség által megengedett lehető
legrövidebb időn belül, lehetőség szerint még idén, hogy a következő adóévet ne érintse.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Rendkívüli ülés esetében soron kívül, azonnali megtárgyalási lehetőség is van, de ne várják el,
hogy most azonnal döntsünk. Időt kérünk, hogy rendesen elő tudjuk készíteni.
Faludi Tamás képviselő
Elég régóta ülök itt ahhoz, hogy tudjam, a Polgármesteri Hivatalban meg van az a
szakértelem, hogy jövő hét keddre elő tudják készíteni. Kérem, szavazzunk név szerint!
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom, hogy a mezőőrség visszavonásról szóló előterjesztést a januári rendes
ülésre készítsük elő.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen és 6 nem szavazattal,
– 3 tartózkodás mellett – nem fogadta el a javaslatot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Faludi Tamás, Gyuris László és Szikora Tibor képviselő urak kérték a név szerinti szavazás
tartását.
Szavazásra bocsátom, hogy a mezőőrség visszavonásról szóló előterjesztést a jövő hét keddi
rendkívüli ülésre készítsük elő.
Felkérem Jegyző Asszonyt a névszerinti szavazás lebonyolítására.
Dr. Tóth - Péli Emőke jegyző
A Szervezeti és Működési Szabályzat 42. § alapján a névszerinti szavazást úgy kell
lebonyolítani, hogy a jegyző ABC rendben felolvassa a képviselők nevét, a képviselő
nyilatkozik „igen” „nem” vagy „tartózkodom”.
Felkérem a képviselőket a névszerinti szavazásra:
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Czombos Csaba képviselő
Deményi Ernő képviselő
Faludi Tamás képviselő
Fülöp Zoltán képviselő
Gyuris László képviselő
Koncz Jenő képviselő

igen
igen
igen
igen
igen
igen
nem
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Nyerges Benjamin képviselő
Papp Mihály képviselő
Rávai Mónika képviselő
Szikora Tibor képviselő

igen
igen
igen
igen

Ábrahám-Fúrús András polgármester megállapítja, hogy Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen és 1 nem szavazattal –tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta.
325/2016. (XII.15.) határozat
A mezőőrség visszavonásáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. december
20. napján tartandó rendkívüli ülésre előterjesztést készít a mezőőrség visszavonásáról.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal
/A név szerinti szavazólap, a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A 2016. december 20-ára tervezett fórumot töröljük?
Kócsó Attila, a majsai földtulajdonosok és földhasználók képviselője
Akik az üggyel érdemben foglalkoztak és hajlandóak voltak véleményt nyilvánítani, azoknak
ez a véleménye, a többiekét mi képviseljük.
/Kócsó Attila, a majsai földtulajdonosok és földhasználók képviselője átadta a Petíciót./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A médiában megjelentetjük, hogy a keddi fórum az Önök kérésére elmarad.
Köszönjük a részvételt, további jó együttműködést kívánok az Önkormányzat és a
Földtulajdonosok között!
Mivel Kiskunmajsa életében igen fajsúlyos csoportot képviselnek a földtulajdonosok, ezért
javasolni szeretném egy mezőgazdasági munkacsoport létrehozását 5-10 fővel, mivel olyan
témák tudnak a jövőben is előjönni, amelyhez kell egy legális közvetítő csoport.
Gondolkozzanak rajta, hogy kit delegálnak ebbe a csoportba. Kérem, higgyék el, hogy az
Önkormányzat nem akar rosszat senkinek sem, belátom, rossz volt a felvezetés, de
mindenképpen jót szerettünk volna a mezőgazdasági dolgozóknak.
Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!
/Gyuris László képviselő távozott, jelen van 10 fő./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Lejárt az ülésre tervezett időnk, ezért az ülés időtartamát 30 perccel javaslom
meghosszabbítani.
Faludi Tamás képviselő
45 perc hosszabbítást javaslok a 30 perc helyett.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom az ülés időtartamának 45 perccel történő meghosszabbítását.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen és 6 nem szavazattal,
–tartózkodás nélkül– nem fogadta el a javaslatot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom az ülés időtartamának 30 perccel történő meghosszabbítását.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 2 nem szavazattal,
–tartózkodás nélkül– elfogadta az ülés időtartamának 30 perccel történő
meghosszabbítását.
14. N a p i r e n d
Kiskunmajsai Kézilabda Club támogatása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Czombos Csaba képviselő úr lemondó nyilatkozatot adott be 2017. január – február március havi tiszteletdíjáról Kiskunmajsa Város Önkormányzata Polgármesterének
címezve, melynek bruttó összege 336.255.- Ft.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a képviselői tiszteletdíj maradványának bruttó
összege és annak közterhei az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az Egyéb
működési célú támogatásokon kívülre rovaton belül a Kiskunmajsai Kézilabda Club
támogatására kerüljön megtervezésre.
A bruttó tiszteletdíj munkaadót terhelő járulékának összege 90.789.-Ft, így a
Kiskunmajsai Kézilabda Club támogatását 427.044.-Ft összegben ezen maradvány terhére
javaslom támogatni a 2017-es költségvetési évben.
Czombos Csaba képviselő
Személyes érintettségemet szeretném bejelenteni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Köszönjük a felajánlást.
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta.
326/2016. (XII.15.) határozat
Kiskunmajsai Kézilabda Club támogatása
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésében az előterjesztésben részletezett személyi juttatások és munkaadót
terhelőjárulékának maradványát, melynek összege 427.000.-Ft, a Kiskunmajsai Kézilabda
Club (6120 Kiskunmajsa, Fő utca 168., Adószám: 18653665-1-03., számlaszám:5170007610029376-00000000) működtetési alaptámogatására biztosítja, kötelezettséget vállal arra,
hogy ezt a 2017. évi költségvetési rendeletében elfogadja az e célra külön határozatban
biztosított 2017. évi kereten felül.
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2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
támogatások elszámolásának módja a 2016. december 15-i rendes testületi ülésen elfogadott
és kihirdetett rendelet alapján történik, mely az államháztartáson belülre és kívülre
átadott pénzeszközökről fog rendelkezni. Minimum követelmény az elszámolás módjára: a
támogatás felhasználását igazolószámlák, dokumentumok eredeti példányát, az elszámolást
átvevő, támogató által meghatározott személynek kell záradékolnia, a záradékolt
dokumentumokat fénymásolni, a fénymásolatokat pedig hitelesíteni.
Támogatott az átvett pénzeszköz felhasználásáról legkésőbb 2018. január 31- ig köteles a
pénzügyi elszámolást megküldeni a támogatónak. A pénzügyi elszámolásnak tartalmazni
kell hitelt érdemlően a támogatási összeg cél szerinti felhasználását és az azt igazoló
dokumentumok (számla, számviteli bizonylat,) másolatait. Támogatott köteles minimum egy
oldal terjedelemben szöveges beszámolót is csatolni.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Gulyás Jánosné osztályvezető
Határidő: 2016. december 31. a megállapodás aláírására, 2017. február 28. tervezésre
15. N a p i r e n d
Kiskunmajsai Napsugár Óvoda gyermekélelmezéssel kapcsolatos kérelme
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Gulyás Jánosné osztályvezető asszonyt ismertesse az előterjesztést.
Gulyás Jánosné osztályvezető
A Képviselő-testület döntést hozott arról, hogy a Kollégium és a Gimnázium egyházi
fenntartás alá kerül. A gyermekélelmezési feladatok is az új fenntartó feladatkörébe fognak
tartozni. A Városi Óvoda látta el a gyermekélelmezési feladatot, az ő költségvetésében
szerepel az ezzel kapcsolatos élelmezési kiadás illetve térítési díj bevétel, amely összeggel
zárolni kell az intézmény költségvetését. Ennek különbségeként jelentkező intézmény
finanszírozást javasoljuk általános tartalékba helyezni, tekintettel arra, hogy a normatíváról
történő lemondás ezzel egyidejűleg megtörtént, és a polgármesternek átruházott hatáskörben a
költségvetési rendelet felett lehetősége van arra, hogy ha a normatíva bevétel kiesésről
megérkezik a kiértesítő, akkor ezen általános tartalék terhére fedezetet biztosítson a kieső
állami normatívára.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta.
327/2016. (XII.15.) határozat
Kiskunmajsai Napsugár Óvoda gyermekélelmezéssel kapcsolatos kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 2.
1.
számú melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi a Kiskunmajsai Napsugár Óvoda
kiadási megtakarításit illetve saját bevétel kieséseit a gimnáziumi, kollégiumi étkeztetéssel
kapcsolatosan az érintett intézmény egyházi fenntartás alá kerülése következtében.
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2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 1)
pontban szereplő feladatváltozással kapcsolatos, a Kiskunmajsai Napsugár Óvodánál
keletkező 7.169.400.-Ft-os intézményfinanszírozási megtakarítás Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának általános tartalékába kerüljön elhelyezésre.
Felelős: Ábrahám-Fúsúr András polgármester az intézmény értesítésére, Gulyás Jánosné
osztályvezető a költségvetési rendelet tervezeten történő átvezetésre
Határidő: 2016. december 31., azonnal

16. N a p i r e n d
A 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadásáról
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Aljegyző asszonyt, ismertesse az előterjesztést.
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
Jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült az Önkormányzat 2017. évi belső
ellenőrzési munkaterve, melyet 2016. december 31-ig el kell fogadnia a Képviselőtestületnek.
Deményi ernő képviselő
Mikor lett egyeztetve az intézmények vezetőivel a tervezet? Kérem kivenni az
intézményemnél lévő gépjármű ellenőrzését, mert most volt egy hasonló ellenőrzés, és pont
ezt ellenőrizték.
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
Az ellenőrzés nem kifejezetten a képviselő úr által vezetett intézményre vonatkozik, hanem az
Önkormányzat összes gépjárművének ellenőrzését szolgálná.
Faludi Tamás képviselő
Szeretném, ha az előző évi ellenőrzési tervről tájékoztatót kapnánk.
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
Az ellenőrzésről szóló jelentést minden évben április végén, a zárszámadással egyidejűleg a
Testület elé kerül.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta.
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328/2016. (XII.15.) határozat
A 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadásáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsa Város
Önkormányzatára, valamint költségvetési szerveire vonatkozó 2017. évi belső ellenőrzési
tervét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §
(3)-(6) bekezdésében, továbbá a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 32. §-ában foglaltak alapján, a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző, Gulyás Jánosné osztályvezető
tervezésre
Határidő: folyamatos, adott év
február 28.

17. N a p i r e n d
Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017.
I félévi munkatervére
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Aljegyző asszonyt, ismertesse az előterjesztést.
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
Az SZMSZ-ünk előírja, hogy minden év decemberében meg kell határozni a Képviselőtestületnek a következő évi I. félévi munkatervét. A kiküldött anyaghoz képest hangoztak el
módosítások. A Városfejlesztési és a Pénzügyi Bizottság azt javasolta, hogy a munkatervbe
két beszámoló jellegű önálló előterjesztés jelenjen meg, a március illetve június hónapnál az
Önkormányzat intézményeinek pénzügyi helyzetéről valamint javasolták, hogy tájékoztató
jelleggel, nem önálló napirendként minden hónapban kerüljön a Képviselő-testület elé egy
tájékoztató, az intézmények aktuális anyagi helyzetéről.
Faludi Tamás képviselő
Ez a Polgármesteri Hivatal kérése volt?
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Nem a Hivatal kérése volt, bizottsági ülésen hangzott el, javaslatként.
Faludi Tamás képviselő
Nem tudom, kinek volt a javaslata, nem értem, hogy a Bizottság miért támogatta. Nem tudom
felfogni, ha a Testület februárban a költségvetés tárgyalásakor elfogadja az intézmény
költségvetését, onnantól kezdve a Képviselő-testület beleszólni nem tud. Attól az intézmény
költségvetése nem lesz se jobb, se rosszabb, ha negyedévente, havonta kapok beszámolót.
Nem látom értelmét, felesleges munkának tartom. Egész évre fogadom el a költségvetést, nem
arra, hogy havonta ellenőrizgessem. Nem tartom jónak, nem is támogatom.
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Koncz Jenő képviselő
Nem értek egyet, mert évközben folyamatosan ki kell egészíteni az intézményeink
költségvetését, és a végén nem tudjuk, hogy hányadán állunk. Év közben odaadjuk a pénzeket
és év végén meg kiderül, hogy sok plusz pénz van, amit ki lehet osztani munkabérnek. Nem
értek egyet azzal, hogy az orrunknál fogva vezetgetnek. Jövőre indulnak a beruházásaink, ha
nem lesz cash-flow a kezünkben, akkor nem fogjuk tudni kezelni.
Faludi Tamás képviselő
Ha havonta ellenőrizzük az intézményt, - akinek egyébként önálló gazdálkodási joga van –
abból nem is fogom látni, hogy amit benyújt kérelmet majd a nyáron, az kell-e neki vagy sem,
hiszen rengeteg kötelezettségvállalása van. Ne felejtsük el, hogy önálló gazdálkodási joggal
rendelkezik az intézmény, abból a költségvetésből, amit az Önkormányzat jóváhagy. Ha
beadja a kérelmet, nekünk el kell bírálni, és nem befolyásolhat az, hogy kapok egy táblázatot.
Örülnék, ha a takarékosságról beszélnénk. Felesleges munkának tartom.
Koncz Jenő képviselő
Legyen az intézményeknek önálló gazdálkodási jogköre, de ne jöjjön egyszer se év közben,
hogy pénz kell.
Fülöp Zoltán képviselő
Ha valóban önállóan gazdálkodik az intézmény, akkor látnia kell hónapról hónapra, hogy
hányadán áll. A képviselők, a bizottsági tagok nem fogják mondani, hogy arra mégse költsön,
amikor már az elfogadott költségvetésben van, de ellenőrzési joguk van betekintetni. A
képviselők munkáját szeretnénk ezzel megkönnyíteni, hogy minden kérelem esetében
megalapozottabb döntést tudjanak hozni.
Deményi Ernő képviselő
Én sem tartom jó dolognak, ha az intézményvezető megtervez egy költségvetést a következő
évre, és folyamatosan év közben külön igényekkel jön.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A bizottságok azt javasolták, hogy a döntési javaslatom belül két pont legyen. Az első pont, a
2017. I. félévi munkaterv elfogadása azzal a módosítással, hogy negyedévente beépülne egy
beszámoló az intézmények részéről, illetve ezt kérnék a Járóbeteg szakellátótól is.
A 2. pontban havi szintű, tájékoztató jellegű kimutatást kérnének.
Úgy értelmeztem, hogy a bizottságok a pénzmaradványokról a megtakarításokról,
tartalékokról szeretnének kimutatást kapni.
Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető
Azt javasolnám Önöknek, hogy pénzügyi tájékoztató és pénzügyi beszámoló szerepeljen,
ugyanis az itt elhangzott kérések egyeztetést igényelnek. Az intézmények maradványt nem
számolnak havonta, csak év végén. Ha havonta kimutatjuk, hogy milyen előirányzatot
bocsátottunk az intézmények rendelkezésére egész évre, akkor azt fogja tudni kimutatni, hogy
abból adott időpontig mennyit teljesített és mennyi a hátralévő időszak maradványa. Azt senki
nem tudja, hogy mennyi az év végi kötelezettségvállalása.
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A pályázatok önerejére meg van a fedezetünk, az Önkormányzat költségvetésében
megtalálható. Ami problémát jelenthet, az a pályázatok utófinanszírozása, amikor a támogatás
összegét meg kell előlegezni.
Amit Önök kérnek az tényleg jogos, de az adott havi maradványból valóban nem fogják látni,
hogy mennyi a szabad maradvány. Meg lehet fogalmazni, hogy kérnek az intézmények
pénzügyi helyzetéről egy tájékoztatót, kérnek egy beszámolót. Megpróbáljuk kigyűjteni, hogy
mit tudunk bemutatni és azok megfelelnek-e annak, amit látni szeretnének. Szeretném látni,
hogy konkrétan mit szeretnének és, hogy azt tudjuk-e a programokból szolgáltatni vagy ez
olyan munkát igényel, amit tételesen egyesével kell kigyűjteni. Ha tisztázzuk, hogy mit
szeretnének, akkor lehetne pontosítani akár a határozatban, akár a munkatervben.
Az első negyedévről szóló beszámolót április 20-áig kell a Kincstár felé teljesíteni. A február
végi zárásig, a márciusi nyitásig, könyvelni sem tudunk. Addig azt tudjuk, hogy az intézmény
számláin milyen pénzforgalom zajlott. Egyeztetni kellene, hogy a konkrét részleteket meg
tudjuk beszélni.
Fülöp Zoltán képviselő
Előzetes egyeztetést igényel az intézményekkel, ezért a tartalmáról nem is tudunk döntést
hozni. A következő rendes ülésre mindenkinek elfogadható tartalmat fogunk kialakítani. Nem
cél, hogy olyan adatokat kérjünk be, amivel nem megyünk semmire, viszont óriási nehézséget
okoz azok prezentálása.
Faludi Tamás képviselő
Értem, mit szeretne Koncz Képviselő úr, de ahhoz negyedévente komplett költségvetést
kellene készíteni. A törvény a pénzmaradványok elszámolására a következő év áprilist írja
elő. Nem tudjuk megcsinálni, hogy negyedévente elszámoltassuk az intézményt, ezért
mondtam, hogy ne támogassuk.
Fülöp Zoltán képviselő
Szerintem támogassuk. Elszámolni áprilisig kell, kötelezettséget vállalni pedig az előző
évben. A magam részéről negyedévente egy szöveges beszámolót tartanék helyesnek, ami az
intézmény terveit, helyzetét is tartalmazza.
Koncz Jenő képviselő
A táblázat sorait nem én szeretném kitalálni. Nem értek hozzá, éppen ezért kérem, hogy
megkaphassam az információkat. Nem diktátum, csak tisztánlátásról van szó és az
Osztályvezető asszony segítségét kérem.
Faludi Tamás képviselő
Pont a tisztánlátás nincs biztosítva azért, mert az intézmény még szigorúbban tervez, mint az
Önkormányzat. A költségvetését terheli feladatokkal, nem fogok semmi olyat látni, ami
engem befolyásolna. Értem, hogy mire gondolnak csak nem kivitelezhető. Teljesen felesleges
munkát adunk.
Koncz Jenő képviselő
Az intézményeknél nem lehet kimutatni, hogyan vannak a költségek tervezve? Mert arról is
be lehet számolni, hogy az, lett-e teljesítve? A költségvetésnek a bevétel is, és a kiadás is
része. Mindkettőről be lehet számolni.
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Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A Bizottság javaslata szerint március és június hónapban beépülne egy beszámoló. A 2.
pontban kérik, hogy az intézmények pénzmaradványáról a megtakarításokról, a tartalékokról
havonta, tájékoztató készüljön a Képviselő-testület részére. Elhangzott az is a bizottsági
ülésen, kérelmezzék, hogy ugyanez vonatkozzék a Járóbeteg szakellátóra is. A Szakellátóra
nézve ilyen jellegű döntést nem hozhat a Képviselő-testület, de kérheti.
Faludi Tamás képviselő
Ha februárban elfogadjuk a költségvetést, akkor márciusban miről számoltatom be az
intézményeket? Áprilisban fog a Képviselő-testület a pénzmaradványokról dönteni, miről
akarok beszámoltatni májusban? Becsapom saját magamat, mert nem azt látom júliusban, ami
majd januárban ki fog derülni.
Koncz Jenő képviselő
Ha a költségvetés februárban van elfogadva, akkor januárban az intézmények dolgozói nem
kapnak fizetést? Mindent csak márciustól fizetünk majd? Ha közben költségek, kiadások
vannak, akkor arról igazán be lehet számolni.
Fülöp Zoltán képviselő
Kérem, hogy nekem is annyi tiszteletet adjon meg Képviselő-társam, mint a többieknek. Nem
értem, hogy miért csapjuk be magunkat, amikor tudjuk, hogy másképpen is alakulhat? Arról
lehet szavazni, hogy szeretnénk-e látni egy tájékoztatót, vagy nem?
Faludi Tamás képviselő
Elnézést kérek, hogy név szerint szólítjuk egymást, természetesen Fülöp Zoltán elnök úrról
beszéltem.
Ez a nagy probléma, hogy itt ülünk a képviselő-testületi ülésen és képviselőnek gondoljuk
magunkat, akkor tudnunk kellene, hogyan működik az Önkormányzat, és hogyan működik a
költségvetése. Akkor nem kérdeznénk olyat, hogy kapunk januárban fizetést. Mindenki tudja,
hogy a költségvetés elfogadásáig az előző évi adatok alapján finanszírozunk.
Azt kérném, hogy most csak arról döntsön a Testület, hogy a következő rendes ülésig a
bizottsági Elnök úr vezetésével kidolgozza annak részleteit, hogy mit szeretne látni havonta,
negyedévente, tételesen.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a bizottságok által módosított határozati
javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen és 4 nem szavazattal,
– 1 tartózkodás mellett, nem fogadta el a bizottság által javasolt módosító javaslatot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom a bizottságok által javasolt módosítást azzal, a következő testületi ülésre
a bizottság dolgozza ki, hogy milyen tartalommal készüljön tájékoztató illetve beszámoló.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 2 nem szavazattal,
– tartózkodás nélkül elfogadta a módosított határozati javaslatot.
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329/2016. (XII.15.) határozat
Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. I
félévi munkatervére
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. I félévi munkatervét az alábbiak
szerint határozza meg:
Általános napirendek
1.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete mindenkor hatályos
szövegének megfelelő napirendek.
Január
1
2
3

A polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
A központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásához szükséges helyiség bérleti szerződés
A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Február

1.
2.
3.
4.

A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
2016. évben céljelleggel adott önkormányzati támogatások elszámolása
A 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása
A 2017/2018-es nevelési év óvodai beiratkozási rendjének, idejének meghatározása
Március

1. Közbeszerzési terv elfogadása március 31-ig
2. Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről
3.
A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
4.
Intézmények pénzügyi beszámolója
Április
1. A 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, létszámának
meghatározása
2.
A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Május
1. 2016. évi Intézményi maradványok jóváhagyása
2. Összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzéséről és a felügyelt
költségvetési szervek pénzügyi és gazdasági ellenőrzéséről
3. Beszámoló Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
(Zárszámadás)
4. Jegyzői beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
5. Május 31-ig a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló
6. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
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Június
1. Az óvoda heti és éves nyitvatartási rendjének maghatározása a 2017-es, 2018-as nevelési
évre.
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. II. félévi munkatervének
jóváhagyása
3. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
4.
Intézmények pénzügyi beszámolója
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a bizottsági
tagok és a képviselők részére havonta készüljön tájékoztató (nem önálló napirendként), az
intézmények pénzmaradványáról azzal a kiegészítéssel, hogy a következő testületi ülésre a
bizottság dolgozza ki, annak tartalmi elemeit.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: folyamatos
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Lejárt az ülés időtartama, 15 perces hosszabbítást javaslok. Szavazást indítom
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül– elfogadta az ülés időtartamának 15 perccel történő
meghosszabbítását.

18. N a p i r e n d
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Társulás négy témában kívánja módosítani a megállapodást, melyet a Társulásban részt
vevő Önkormányzatoknak el kell fogadnia, így a Kiskunmajsai Önkormányzatnak is.
Kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta.
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330/2016. (XII.15.) határozat
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – mint a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ( a továbbiakban: Társulás) Társult
Önkormányzata – Képviselő-testülete a Társulási Megállapodás 4.számú módosítását az
előterjesztés 1.számú melléklete szerinti tartalommal, valamint a 4.számú módosítással
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást az előterjesztés 2.sz.melléklete szerinti
tartalommal elfogadja
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2016. december 20. a kiértesítésre

19. N a p i r e n d
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati
kódszámú pályázati projektben való részvételről döntés
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Társulás egy közel 2,5 milliárdos projekt keretében a zöld hulladék elszállítással
kapcsolatban kíván pályázni. Az Önkormányzatoktól önerőt nem igényel. A pályázati felhívás
címe:„ Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a
települési hulladék vonatkozásában”.
Kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta.
331/2016. (XII.15.) határozat
A
Homokhátsági
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati
kódszámú pályázati projektben való részvételről döntés
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – mint a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ( a továbbiakban: Társulás) Társult
Önkormányzata – Képviselő-testülete támogatja a Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „ Az előkezelés, a hasznosítás és az
ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című
pályázati projektben való részvételét, a támogatási kérelem benyújtását az NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel, mint konzorciumvezetővel létrehozott
konzorcium útján. A pályázati felhívás keretében megvalósítani tervezett projekt
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megnevezése és egyéb fő adatai: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a
Homokhátság területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre.”
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2016. december 20. a kiértesítésre

20. N a p i r e n d
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016.
(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül– megalkotta Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről
szóló
5/2016.(II.29.)
önkormányzati
rendeletének
módosításáról szóló 40/2016.(XII.16.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv
5. sz. melléklete tartalmaz.

21.N a p i r e n d
Egyebek
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Deményi Ernő képviselő
Már említettem, hogy 2017. január elsejétől a bölcsődei ellátás kötelező lesz minden település
vonatkozásában. Amikor a bölcsőde fel lett újítva olyan ellátási szerződés lett kötve minden
járáshoz tartozó településsel, hogy kapacitás esetén befogadónak kell lenni. Már sorban állás
van kiskunmajsai gyermekek vonatkozásában is. Nagy problémát jelent, hogy nem teszünk
lépéseket annak érdekében, hogy a bölcsőde működési engedélyét akként módosítassuk, hogy
ne terjesszük ki a járásra. Kérem, hogy készüljenek felmérések, hogyan lehetne bővíteni a
bölcsődét, hogy lehetne ingatlant vásárolni a közelben, ahol mini bölcsődét lehetne
kialakítani. Keressék a lehetőséget, hogyan lehetne minél előbb bővíteni az intézményt.
Faludi Tamás képviselő
Szeretném kérni, hogy a következő testületi ülésre az illetékes bizottságok vizsgálják meg a
Szociális Szövetkezet működését, költségvetését, szükségességét. Kikértem a Szociális
Szövetkezet számláit, és majdnem 10 millió forintot fizettünk ki egyéb munkákra a
szövetkezet részére. Meggyőződésem hogy ezt a munkát a Városgazdálkodási Intézmény is
meg tudta volna csinálni, szerintem 6 millió forintból. Nem tudom mi volt az Önkormányzat
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célja a szavazáskor, az enyém biztos nem az, hogy ilyen kiadásokat tegyünk, Kérem, a
Pénzügyi Bizottság vizsgálja ki, hogy milyen feladatokat kíván adni a jövőben a Szövetkezet
részére, és mint tag, ha kell, akkor szorítsa keretek közé.
A takarékosság jegyében szeretném, ha megvizsgálná az illetékes bizottság, hogy szükség
van-e továbbra is oktatási tanácsnokra. Ha csak addig tanácsnok úr saját maga le nem mond.
Oktatási intézményeink már nincsenek, feladat már nincs, sőt úgy tűnik, hogy az oktatási
központ is végleg elúszott.
Fel lett javítva a Nagy Lajos utca, de a Marisi utca sarkán tankcsapdák vannak.
Örömmel láttam, hogy a Városgazdálkodási Intézmény alapító okiratába bele lett téve a
sportlétesítmények üzemeltetése. Kérem az illetékes bizottságokat a takarékosság jegyén
belül, hogy a következő rendes ülésre vizsgálják meg, megoldható-e olcsóbban a Horváth
István Sporttelep működtetése a Városgazdálkodási Intézmény keretén belül.
Kértem egy vizsgálatot a tábláról, hogy volt-e engedély és ki rakta ki. Szeretném tudni, hogy
ki a felelős.
A 110 m3 fát továbbra is keresem, kérem, a Pénzügyi Bizottságot, újra tűzze napirendjére. Ki
tárgyalt a vállalkozóval és milyen megállapodást kötöttek, amiről mi nem tudunk? A
szerződés kötésének körülményei legyenek megvizsgálva.
A következő rendes ülésre a Polgármesteri Hivatal dolgozói létszámáról szeretnék kimutatást
kapni úgy, hogy legyen egy névsor, mellette a besorolás és végzettség. Szeretném tudni, hogy
hány közcélú foglalkoztatott van, és ők, hogy vannak besorolva.
Fülöp Zoltán képviselő
Minden képviselő-társamat megkérek, hogy a takarékosság jegyében ne javasoljon mindenki
6-8 napirendet az azt követő ülésre, mert nem csak a mi időnkkel nem spórolunk, hanem a
hivatal és az intézmények munkájával sem, mert ennek a munkának 70 %-a meddő.
Faludi Tamás képviselő
Óriási problémának tartom, ha elnök úr mindenféle vizsgálat nélkül kijelenti, hogy meddő. A
kérelmeimet továbbra is fenntartom.
Koncz Jenő képviselő
Ha képviselő-társam fenntartja az által kirótt ellenőrzési kötelezettségeket és a különböző
előterjesztések gyártását ülésről ülésre, akkor javaslom, hogy a Hivatal étszámát kettő fővel
bővítsük és a két fő fölött képviselő-társam rendelkezzen, és az ő igényeit fogják kielégíteni.
Deményi Ernő képviselő
Kérem, hogy a város összes intézményénél legyen egy komoly átvilágítás, nézzük meg a
jogszabályi végzettségi előírásokat, a létszámkérdéseket, ez lesz az igazi takarékossági
intézkedés.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Minden képviselőnek, minden hivatali dolgozónak, munkatársnak, intézményvezetőknek
köszönjük az egész éves munkájukat, együttműködésüket.
Mindenkinek Áldott, Boldog Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Új Évet Kívánok!
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Megköszönöm a megjelenést, és a n y í l t képviselő-testületi ülést 16.45 órakor bezárom.

K. m. f.

Ábrahám-Fúrús András
polgármester

Fülöp Zoltán
jkv. hitelesítő

Dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Szikora Tibor
jkv. hitelesítő

