Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2015.

Jegyzőkönyv

Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján
(szerda) 16:00 órai kezdettel a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak Önkormányzat részéről:
Czombos Csaba, Deményi Ernő, Faludi Tamás, Fülöp Zoltán, Gyuris László, Koncz Jenő,
Nyerges Benjamin Jenő, Papp Mihály képviselők, Rávai Mónika Éva alpolgármester és
Ábrahám-Fúrús András polgármester (10 fő – 90,90 %).
Szikora Tibor képviselő jelezte távolmaradását.

Jelen vannak továbbá:
Szekeres Béla alpolgármester, dr. Tóth-Péli Emőke jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna
aljegyző, Gulyás Jánosné, Fehér László és dr. Dobrán Zsuzsanna osztályvezetők, Béres
László bizottsági referens, Nyergesné Rafaj Erika bizottsági referens, Dr. Kiss Melinda a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalának hivatalvezetője.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi 1.
képviselő-testületi ülésén. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a 11 fő képviselőből 10
fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Szeretném Önöknek bejelenteni, hogy a hétfői
nappal dr. Tóth-Péli Emőke a Ktv. szabályai alapján előttem és a hivatal dolgozói előtt letette
a jegyzői esküjét, tehát a hétfői naptól Kiskunmajsa Város Jegyzője. Kérem Jegyző asszonyt,
pár szóban mutatkozzon be.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, illetve a televízió nézőit, hallgatóit. Megtisztelő
számomra, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának, valamint a Polgármesteri
Hivatalnak lehetek a jegyzője. Igyekszem munkámat a jogszabályok megtartásával, valamint
az Önök elvárásainak megfelelően teljesíteni. Magam és a Polgármesteri Hivatal részéről egy
együttműködést tudok felajánlani Önöknek. Szeretném, ha bármilyen kérdésük, észrevételük
van az ügymenetekkel kapcsolatban, az önkormányzat és a hivatal életével kapcsolatban,
személyesen megkeresnének, nyugodtan kereshetnek, rajtam keresztül felvilágosítást
kaphatnak mindezekről. Kívánok munkájukhoz sok erőt és egészséget a jövőben! Köszönöm
szépen!
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Köszönöm Jegyző asszony bemutatkozását. Jegyzőkönyv hitelesítésére javasolom Fülöp
Zoltán és Deményi Ernő képviselőket, kérem, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők
személyével, kézfeltartással szavazzon.
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta.

-

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A napirendi pontok előterjesztései írásban kiküldésre kerültek. Kérem, aki elfogadja a
napirendi pontokat, kézfeltartással jelezze.
Faludi Tamás képviselő
Ügyrendi hozzászólásom van. A napirendhez szeretnék hozzászólni, valamint ügyrendi
kérdésem a következő: a meghívóban rendkívüli ülés szerepel. Polgármester úr, remélem,
hogy már tanulmányozta az Önkormányzat Szervezési és Működési Szabályzatát. A 8. § (2)
pontja szerint a polgármester rendkívüli ülést hívhat össze halaszthatatlan ügyben,
indokolással együtt. Szeretném megkérdezni Polgármester úrtól, hogy a 27 napirendi pont
közül mindegyik halaszthatatlan és egyik sem vihető át a következő hétre? Mivel a jövő héten
úgy tudom újra testületi ülés lesz. Ha Ön azt mondja, hogy nem vihető át, akkor szeretném, ha
egyenként végig mennénk a napirendi pontokon és külön szavaznánk a napirendi pontokról.
Véleményem szerint talán kettő van ebből, ami a rendkívüli ülésre való, a többi mind
halasztható a jövő hét szerdáig.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Köszönöm szépen az észrevételét Képviselő úrnak. A kollégákkal alaposan áttárgyaltuk a
januári és a februárban jelentkező feladatokat. Ezért a hivatal dolgozóival együtt döntöttünk
úgy, hogy azokat a halaszthatatlan fontosságú ügyeket, amelyek időponthoz vannak kötve,
mindenképpen hozzuk a rendkívüli ülésre. Januárban és februárban komoly előkészítő munka
folyt, így felgyülemlettek az anyagok. Vannak olyanok, amelyek átvihetőek lennének a
következő testületi ülésre, ezért próbáltuk osztani a feladatokat, ha már van jó néhány olyan
napirendi pont, ami halaszthatatlan, akkor osszuk még a rendkívüli ülésre is. Egyébként úgy
gondoljuk, hogy a napirendi pontokból nem kettő van, ami a rendkívüli ülésre való, hanem
több is, így továbbra is azt javaslom, hogy fogadjuk el a kiküldött napirendi pontokat és a
tervezet szerint folytassuk le a mai ülést.
Faludi Tamás képviselő
Polgármester úr is azt mondja, hogy nem mindegyiket tartja halaszthatatlannak, tehát több
átvihető lenne a következő testületi ülésre. Kérem Polgármester urat, nevezze meg azokat a
napirendi pontokat, amelyek átvihetők a következő testületi ülésre és azokat vegyük le
napirendről, a képviselő-testületet ne vigye bele jogszabálysértésbe. Úgy gondolom, hogy
Jegyző asszonynak is tiltakoznia kell, ha jogszabálysértést követne el a képviselő-testület.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Úgy gondolom azzal, hogyha dolgozni akarunk - hiszen mindegyik képviselő arra esküdött
fel, hogy a városért, a feladatokért kíván dolgozni - nem hiszem, hogy azzal, ha mi dolgozni
akarunk, azzal jogszabályt sértünk. A napirendi pontok megfelelően elő lettek készítve,
bizottságokon át lettek tárgyalva. Úgy gondolom, ha van is olyan, amelyik nem a rendkívüli
ülésre való, azzal nem sértünk törvényt, ha a mai ülésen megtárgyaljuk és döntünk róla.
Kérdezem Aljegyző asszonyt, sértünk-e vele törvényt?
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Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
Rendkívüli ülést összehívni valóban csak olyan napirendi pontokra lehet, amit előre
meghatároznak, illetve halaszthatatlan annak megtárgyalása az adott testületi ülésen. De azt
véleményem szerint semmi nem tiltja, hogy ezeken kívül mást is felvegyen a képviselőtestület az ülésére, ha ezt indokoltnak tartja. A Polgármester beterjeszti azokat a napirendi
pontokat amelyeket javasol, a képviselő-testület pedig eldönti, hogy ezeket a napirendi
pontokat ebben a formában elfogadja-e vagy sem.
Faludi Tamás képviselő
Ha Polgármester úr azt említi hogy mire esküdtünk fel, arra is felesküdtünk, hogy a
jogszabályokat betartva dolgozunk. Köszönöm szépen Aljegyző asszony tájékoztatását, tehát
csak azt lehet tárgyalni, ami halaszthatatlan és indoklással. Ezek közül talán kettő van, ami
halaszthatatlan és az indoklás nincs mellette.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szeretném kérni a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy aki a napirendi pontokat egyenként kéri
megszavazni, kézfeltartással szavazzon.
Faludi Tamás képviselő
Polgármester úr, indokolni kellene melyik a halaszthatatlan.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Nem kell.
Faludi Tamás képviselő
Akkor töröljük el az SzMSz-t.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem aki egyetért azzal, hogy a napirendi pontokat egyben fogadjuk el, kézfeltartással
jelezze.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett – a napirendi javaslatot egyben történő
szavazásra elfogadta.

Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem, aki a mai napirendi pontokat együttesen elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett – a napirendi pontokat egészében elfogadta.
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Napirend

1. …2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat által a
közművelődési, sport és civil szervezetek részére pályázati úton nyújtott
támogatásokat tartalmazó önkormányzati rendeleteinek módosításáról
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
2. ..../2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III.05.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
Szervezési és Igazgatási Osztály előterjesztése és tájékoztatója
Előadó: Fehér László osztályvezető
3. Mikro-Voks rendszer (elektronikus közgyűlési rendszer) bevezetésének lehetősége
4. ÖTV-NanoKam médiaszerverről
Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
5. Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása új beépítésre szánt terület
kialakítására a 6151/1. hrsz-ú területre vonatkozóan
6. Haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos döntés
7. Polgármesteri Hivatal épületénél napelemes rendszer kiépítésére benyújtott (KEOP4.10.0/N/14-2014-0263) pályázattal kapcsolatos döntés
8. Petőfi tér 9. III/4. bérbeadása
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
9. A polgármester 2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
10. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat állandó jogi képviseletének ellátása
11. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettségeinek 2016-2018. évre várható összegei
12. Megbízás az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdasági
szervezeteinek átalakításra vonatkozó javaslat kidolgozására
13. Városi Óvoda és Bölcsőde SNI-s gyerekek fejlesztésével kapcsolatos pótelőirányzat
kérelme
14. Városgazdálkodási Intézmény piaci helypénzszedő foglalkoztatásával kapcsolatos
kérelme
15. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása

5
16. Dr. Tóth Tibor háziorvos területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi
tevékenyég ellátására kötött szerződés felülvizsgálata és annak elfogadása
17. Testvérvárosi pályázat beadásához pályázati menedzser megbízása
18. A központi orvosi ügyelet szolgálat ellátásának finanszírozásához szükséges döntés
19. A központi orvosi ügyelet szolgálat ellátásához szükséges helyiség bérleti szerződés
20. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
21. Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kérelme a
hang- és fénytechnika biztosításának személyi feltételeivel kapcsolatban
22. Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kérelme
személyfelvonó karbantartásának finanszírozására

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
23. Kiskunmajsa Város Turisztikai Koncepciójának elfogadása és megvalósítása
érdekében keretösszeg biztosítása
24. Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház 2015. évi
rendezvényterve
25. Kiskunmajsai gyermekek Fővárosi Nagycirkuszba történő utazásának támogatása

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének tájékoztatója
Előadó: Szekeres Béla alpolgármester
26. Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslata az útkereszteződések beláthatósága
érdekében
27. Egyebek

1./ N a p i r e n d
…2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat által a
közművelődési, sport és civil szervezetek részére pályázati úton nyújtott
támogatásokat tartalmazó önkormányzati rendeleteinek módosításáról
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A napirendi pontot tárgyalta az Ifjúsági Bizottság, amely 5 igen szavazattal, a Pénzügyi
Bizottság 7 igen szavazattal támogatta. Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel
kapcsolatban? Kérdezem Osztályvezető asszonyt, van-e kiegészíteni valója?
Gulyás Jánosné osztályvezető
Köszönöm, nincs kiegészíteni valóm.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Van-e további kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, javaslom a rendelet-tervezet
elfogadását. Kérem aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az önkormányzat által a közművelődési, sport és
civil szervezetek részére pályázati úton nyújtott támogatásokat tartalmazó
önkormányzati rendeleteinek módosításáról szóló 1/2015. (II.23.) számú rendelet
elfogadásra került, melyet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmaz.

2./ N a p i r e n d
..../2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III.05.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A rendelet-tervezet megküldésre került. Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérdezem Osztályvezető asszonyt, kívánja-e az
előterjesztést kiegészíteni?
Gulyás Jánosné osztályvezető
Nem kívánom kiegészíteni, köszönöm.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem, aki egyetért az előterjesztésben foglalt rendelet módosításával, kézfeltartással jelezze.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 6/2014.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
2/2015. (II.23.) sz. rendelete elfogadásra került, melyet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete
tartalmaz.

Szervezési és Igazgatási Osztály előterjesztése és tájékoztatója
Előadó: Fehér László osztályvezető
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3./ N a p i r e n d
Mikro-Voks rendszer (elektronikus közgyűlési rendszer) bevezetésének lehetősége
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A mikro-voks rendszerről már informális és bizottsági ülésen is tárgyaltunk, ez egy olyan
elektronikus rendszer, amely segítené a képviselői munkát. Fő szolgáltatásai: digitális
jegyzőkönyvkészítés, szó szerinti jegyzőkönyv, konferencia rendszer, digitális hangrögzítés és
archiválás, teljes körű diktafon szolgáltatás, internetes publikálási lehetőség, hálózatos
visszahangolás, határozat és rendelet-nyilvántartó, belső és külső elektronikus adatszolgáltatás
támogatása. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot és 7 igen, 1 tartózkodás
mellett javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. Kérdezem van-e kérdése, hozzáfűzni
valója valakinek?
Faludi Tamás képviselő
Ha valamit most fölöslegesnek tartok Kiskunmajsán, akkor most ez a Mikro-Voks nevezetű
rendszer. Hihetetlen nagyzolásnak tartom. Úgy gondolom, hogy ilyen méretű településen,
mint Kiskunmajsa teljesen fölösleges, amikor van 11 tagú képviselő-testület, 11 szavazatot
nem hiszem, hogy olyan bonyolult lenne megszavazni. Elhiszem azt, hogy majd a nagyon
távoli jövőben nagyon jól tud működni. Majd akkor tartanám jónak, amikor majd eljön az az
idő, amit Fülöp Zoltán képviselő mondott, hogy a „jegyzőkönyvet is megírja?”. A
jegyzőkönyvet nem írja meg, azt a jövőben továbbra is a jegyzőkönyvvezetők fogják megírni.
Viszont ha most bárki felmegy Kiskunmajsa város honlapjára, akkor most napirendi
pontonként gyönyörűen el lehet olvasni a testületi ülés előterjesztéseit, a bizottsági üléseket is
meg lehet nézni akár évekre visszamenően, el lehet olvasni a jegyzőkönyveket sőt, ha
felmegyünk a Catel Tv honlapjára, ott is napirendi pontonként tudjuk megnézni a képviselőtestületi ülést, nemcsak a jegyzőkönyvet. Mivel ez most nekünk van, miért kell kiadni 3,5
millió Ft-ot? A hanganyag archiválva van, a képanyag archiválva van. Nem értem, hogy miért
kell most kiadni nekünk több, mint 3,5 MFt-ot olyanért, amit továbbra is nagyzolásnak tartok.
Ez a képviselő-testületi munkát semmiben nem fogja segíteni. Ha végre eljutnánk oda, hogy
vajon mit is kellene felújítani a városon belül és kívül, mert eddig mindenről volt szó, csak
épp arról nem. Továbbra is azt kérem, hogy gondolják át, mivel ez szintén nem
halaszthatatlan és borzasztó sürgős, ezért lett volna jó várni még egy hetet és beszélni róla.
Egyébként nézegettem interneten, 2,9 MFt-ért bruttóban is már lehet ilyet kapni, de azt sem
szavaznám meg, mert Polgármester úr fél pillanat alatt megszámolja azt a 11 szavazatot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Amennyiben nincs több észrevétel, kérem aki egyetért a napirendi ponttal, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
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1/2015. (II.18.) határozat
Mikro-Voks rendszer (elektronikus közgyűlési rendszer) bevezetésének lehetősége
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete, Bruttó 3.599.000.-Ft-ot biztosít a
Polgármesteri Hivatal szavazatszámláló és konferencia rendszer eszközeinek beszerzésére az
Önkormányzat költségvetésében, melynek fedezete a 2015. évi költségvetési rendelet tervezet
általános tartaléka.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. február 25.

4. N a p i r e n d
ÖTV-NanoKam médiaszerverről
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A NanoKam rendszer kapcsolódni tud az előzőekben foglalt Mikro-Voks rendszerhez.
Informális és bizottsági ülésen beszéltünk erről. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben
nincs, kérem a tájékoztató elfogadását. Kérem aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett – a tájékoztatót elfogadta.

Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
5. N a p i r e n d
Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása új beépítésre szánt
terület kialakítására a 6151/1. hrsz.-ú területre vonatkozóan
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdezem Béres László kollégámat, van-e kiegészíteni valója? Amennyiben nincs,
tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 9 igen szavazattal
az előterjesztésben foglaltakat elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben
nincs, kérem aki egyetért a napirendi ponttal, kézfeltartással jelezze.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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2/2015. (II.18.) határozat
Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása új beépítésre szánt
terület kialakítására a 6151/1. hrsz.-ú területre vonatkozóan
Határozat
1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a 280/2014. (XI.27.) határozatában
megállapított ügyekre vonatkozóan elkezdett Településszerkezeti terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítási eljárásához kapcsolódóan a 6151/1. hrsz-ú ingatlan „Különleges
Mezőgazdasági Üzemi” területté való átsorolásáról dönt, 30 %-os beépíthetőséggel.
2. A módosítási munkarészek elkészítésével a Képviselőtestület az Új Lépték Tervező Iroda
BT-t (Szeged, Pécskai u.15.) bízza meg.
3. A módosítás költsége Hunyadi Zoltán Kiskunmajsa, Fecske u. 29. sz. alatti kérelmezőt
terheli, melynek alapján háromoldalú szerződés megkötése szükséges az Önkormányzat, a
kérelmező és a tervező között.
A tervezői szerződések aláírásával a Képviselőtestület a Polgármestert bízza meg.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. március 3. a szerződések megkötésére

6. N a p i r e n d
Haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos döntés
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Informális ülésen és bizottsági szinten is beszéltünk erről a napirendi pontról. Az
önkormányzat tulajdonában van 70 ha legelő, melyet majsai termelők haszonbérletben
használtak. Az előterjesztés arról szól, hogy ezek a szerződések lejártak január 31-én erre a 70
ha-os területre és az önkormányzat ezeket a szerződéseket nem hosszabbítaná meg, mivel az
önkormányzat kívánja hasznosítani. Kérdezem a Képviselőket, van-e észrevételük az
előterjesztéssel kapcsolatban?
Gyuris László képviselő
Úgy gondolom, ez egy nagyon fontos kérdés különösen azzal kapcsolatban, hogy ez sok
családot érint Kiskunmajsán. Maga az a tény, hogy az önkormányzat kívánja hasznosítani
ezeket a területeket támogatandó, bár minderről csak beszélgetés szintjén találkoztunk, nem
alakult ki a hasznosításnak a mibenléte. Sajnálom azonban, hogy amikor a gazdákkal ez az
egyeztetés megtörtént - mivel az én területemen van az összes felsorolt terület -, hogy nem
kaptam erre meghívót, és nem tudtam itt lenni. Véleményem szerint ezt a haszonbérleti
szerződést meg kellene szüntetni, semmiképpen nem jó üzenet ezeknek a családoknak.
Ezeknek a területeknek a hasznosításából éltek és állították be ehhez a gazdaságot. Ha azt
mondjuk nekik, hogy lejárt ez a szerződés és innentől vége, akkor nem járunk el megfelelően
velük szemben. Nekünk, mint önkormányzatnak egy fontos dolgot nem szabad elfelejteni. Mi
nem egy vállalkozás vagyunk.
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Mi tulajdonképpen szolgáltatást végzünk a lakosság felé és nagyon fontos, hogy így is
gondolkodjunk. Azokkal az emberekkel, akik megválasztottak bennünket, jó viszonyt kell
kialakítanunk, és a velük való kapcsolattartás az nemcsak a haszon körül kell hogy forogjon,
hanem itt másról is szó van. Azt javaslom, ha úgy is döntünk, hogy nem kívánjuk
meghosszabbítani ezen szerződéseket, akkor halasszuk el egy évvel ezt az időpontot azért,
hogy ezeknek az embereknek legyen ideje felkészülni, átalakítani a gazdaságukat.
Semmiképpen sem szabad, hogy felmerüljön, hogy ezek az emberek bitorolták volna az
önkormányzati területeket. Önkormányzati ciklusokon kívül bérelték ezen területeket akkor
is, amikor nem voltak ilyen mértékű földalapú támogatások, tehát nem valaki valahonnan
lekaszálta ezt a pénzösszeget, hanem az életterükhöz tartoztak. Véleményem szerint a döntést
a későbbiekben hozzuk meg, óvatosan nyúljunk ehhez a kérdéshez és ne csak gazdaságilag
közelítsük meg.
Faludi Tamás képviselő
Módosító indítványt kívánok tenni. Jómagam részt vettem ezen a bizonyos beszélgetésen.
Elég sértő volt, hogy a városvezetésnek fogalma sem volt arról, hogy milyen gondolatokkal
kívánt leülni tárgyalni. Az egyik gazda a végén már nem tudott mást mondani csak azt, hogy
jó lenne, ha végre az önkormányzat eldöntené, hogy mit szeretne, és utána ülne le a gazdákkal
tárgyalni. A gazdáktól kellett megkérdezni, hogy egyáltalán mennyi is a földalapú támogatás,
majd ki kellett menni ötször telefonálni, hogy valóban úgy van-e. Elég nehéz így leülni
tárgyalni. Többen elmondták, hogy bizony nekik meghatározó az az egy-két hektár is, hiszen
arra építette az állattartását. Éppen ezért a módosító indítvány az, hogy erre az évre még
mindenképpen kössön szerződést ezekre a területekre a Tisztelt Képviselő-testület és 30 ezer
Ft-ban javaslom megállapítani a bérleti díjat. Nem mindenki van olyan helyzetben, hogy
egyik pillanatról a másikra át tudjon állni egy másfajta gazdálkodási módra. Ez egyébként ott
is elhangzott.
Nyerges Benjamin képviselő
Polgármester úr, az előterjesztéssel kapcsolatban legyen szíves kifejteni azt, hogy a terület
jövőbeni hasznosítása és a területalapú támogatás igénybevétele az önkormányzat feladata
lenne, de az eddigi bérlőknek igény esetén az önkormányzat lehetőséget biztosít-e a
legeltetésre? Tehát ez azt jelenti-e, hogy tulajdonképpen csak a jogviszonyban történne
változás, a valóságos használat lehetősége megmarad a gazdák kezében?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Köszönöm a kérdést. Egy félreértést szeretnék eloszlatni, ugyanis nem arról van szó, hogy
fizikálisan nem adnánk a lehetőséget a termelőknek, a termelők továbbra is kihajthatják az
állataikat csak más szerződéses viszonyban. Tehát ilyen szempontból semmiképpen nem
szeretnénk ellehetetleníteni a termelőket. Többen jelezték a rendszer igazságosságát, vagy
inkább igazságtalanságát. A jelenlegi rendszerben tizenpár majsai termelőt érintett az
önkormányzati területeknek a hasznosítása, tehát igazából ők élvezték ennek hasznát. De úgy
gondoljuk, hogy Kiskunmajsán nem 12 állattartó termelő van, hanem 112 és ők
igazságtalannak érezték azt, hogy ők miért kapták ezt a lehetőséget, hogy viszonylag alacsony
áron kellett nekik visszabérelni a területet, holott ők vették fel a földalapú támogatásokat.
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Tehát semmiképpen nem az a szándékunk, hogy ezeket a termelőket ellehetetlenítsük, csak
figyelnünk kell az önkormányzat gazdasági lehetőségeire is és egyszer és mindenkorra
szeretnénk hosszú távon elindítani egy olyan koncepciót, amiben a kiskunmajsai
önkormányzat területeit és az utána járó földalapú támogatást a jövőben az önkormányzat
vegye fel. Itt hozzá kapcsolnám, hogy tervünkben szerepel további önkormányzati
területeknek a rendbe tétele és földhasználatra történő bejelentése, élni a törvény adta
lehetőségekkel, ezek után is felvenni a támogatásokat és majd kitalálni, hogy mire tudjuk
hasznosítani (szőlőtelepítés, erdő, energianövény stb.). Tehát nem célunk a termelők
ellehetetlenítése, csak egy új rendszer beállítása.
Gyuris László képviselő
Annyit szeretnék még mondani, hogy a koncepciót jónak tartom. Az előbb említettem azt,
hogy ne kezeljük úgy ezeket az embereket, mint akik lenyúlták az önkormányzati
lehetőségeket. Ezek minden évben nyilvánosan újra kötött szerződések. Ne kezeljük úgy
ezeket az embereket, mint akik valahol sunyiban, sutyiban lenyúlták az önkormányzatot. Nem
erről van szó. Amikor azt mondjuk, hogy nem jó az, hogy csak másoknak biztosítunk
lehetőséget, akkor erre tendálunk, hogy talán ezek szerint ők valami olyan hasznot élveztek,
amihez mások nem juthattak hozzá, pedig ez nem így van. Minden évben nyilvános volt ez a
dolog és mivel az ő tanyájuk mellett van ez a terület és ha az önkormányzat nem használja ezt
a területet, akkor ők ezt használták. Mivel az én területemről van szó, pontosan tudom, hogy
melyek azok a területek, amelyeket azonnal használatba lehet venni az önkormányzat
részéről. Szívesen megmutatom azokat a területeket, amelyeket az önkormányzat nem
használ. Akár most el lehetne kezdeni bármilyen gazdasági tevékenységet és úgy gondolom,
ha ezeknek az embereknek adnánk lehetőséget, hogy átálljanak, mert például vannak olyan
legelők, amelyeknek a 4/5-öd része víz alatt van és ezekre az emberek ugyanúgy bérleti díjat
fizettek. 2-3 éve ezek a területek ugyanígy álltak. Tehát fontosnak tartom megnézni és
megvizsgálni és lehetőséget adni ezeknek az embereknek, hogy kivonuljanak ezekről a
területekről és ha egy év múlva nem kötünk velük szerződést, akkor is volt lehetőségük arra,
hogy átstrukturálják az állományukat és a gazdasági tevékenységükre felkészüljenek. Mint
egy új csapat, köztük egy független képviselő vagyok, nem álltam különösen nagy dolgokkal
elő és úgy gondolom, hogy az Élhető Kiskunmajsa nagy tervekkel állt elő. Ez a döntés
egyértelműen szembe megy ezekkel a tervekkel. Az emberek bíznak az Élhető
Kiskunmajsában és ebben a csapatban, támogatják és elvárják a hasznos és jó munkát. De úgy
gondolom, hogy egy ilyen döntéssel ezt a bizalmat egyértelműen aláássa és ezt a döntést az
Önök helyében nem hoznám meg.
Deményi Ernő képviselő
Nem értem a logika menetét. Ez egy teljesen új jogi helyzet, hiszen itt lejárt egy szerződés
még januárban. Hogy is lehetne hosszú távon tervezni valamit, amikor nem hosszú távra van
megkötve a szerződés, hanem mindig egy évre. Innentől kezdődően azt gondolom, hogy az
önkormányzat akkor jár el jól, ha a jó gazda módjára gazdálkodik a területeivel. Azt mondta
az imént Gyuris Képviselő úr, hogy az Élhető Kiskunmajsa és ő, mint független képviselő
milyen kampányfogásokat tett és miket ígértünk. Szerintem beszéljünk arról, hogy ez egy
önkormányzat, egy 11 fős testület és itt mindenkinek egy az érdeke, a város fejlődése. Azon a
fórumon, amelyet tartottam és minden hónap első szerdáján fogok tartani, nagyon érdekesen
reagáltak az emberek. Az a vélemény, hogy az önkormányzatnak, mint a terület
tulajdonosának élni kell azzal a lehetőséggel, hogy vegye igénybe ezt a területalapú
támogatást. Több önkormányzat is így csinálja.
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Ha lehetőséget adunk a gazdáknak arra, hogy a területen továbbra is legeltessenek, ez ebben a
történetben egy bónusz. Úgy gondolom, ha nekem lenne ilyen egy egyéves szerződésem,
semmi sem jogosítana fel arra, hogy hosszabb távra gondolkodjak. Amennyiben az
önkormányzat nem hosszabbítja meg a szerződést, azokkal az emberekkel jár el jóhiszeműen,
akik ezt használták, hiszen ők továbbra is legeltethetnek ezen a területen.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, Faludi képviselő úr módosító indítványát teszem fel
szavazásra, miszerint további egy évre hosszabbítsuk meg a haszonbérleti szerződéseket és a
bérleti díj 30 ezer Ft legyen. Kérem, aki egyetért ezen módosító javaslattal, kézfeltartással
jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal – 8
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – a módosító javaslatot nem fogadta el.

Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az eredeti határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Kérem, aki egyetért a javaslattal,
kézfeltartással szavazzon.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 2
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

3/2015. (II.18.) határozat
Haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos döntés
Határozat

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a 0299/6. hrsz-ú gyep művelési ágú
29,3262 ha nagyságú (csordajárás), a 0319/47. hrsz-ú szántó, gyep művelési ágú 10,0752 ha
nagyságú, a 0319/48. hrsz-ú szántó, gyep művelési ágú, 6,6556 ha nagyságú, 0319/50. hrsz-ú
szántó, gyep művelési ágú 24,9597 ha nagyságú, 1125/25. hrsz-ú, legelő művelési ágú,
5,5831 ha és 319/3. hrsz-ú gyep művelési ágú 4,4420 ha nagyságú területeken belüli, 2015.
január 31-én lejárt haszonbérleti szerződőseket nem hosszabbítja meg.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. június 15.
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7. N a p i r e n d
Polgármesteri Hivatal épületénél napelemes rendszer kiépítésére benyújtott (KEOP4.10.0/N/14-2014-0263) pályázattal kapcsolatos döntés
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A bizottsági ülésen tárgyaltuk, az önkormányzat 2014-ben pályázatot nyújtott be a hivatal
napelemes rendszerére, de a tervezett 21 millió forint helyett csak 17,7-et kaptunk meg.
Három alternatíva került kidolgozásra: hogy kiegészítjük az összeget, megpróbálunk beszélni
a kivitelezővel, hogy azon az összegen meg tudja-e valósítani, a harmadik pedig, hogy nem
kívánjuk megvalósítani. A tervezett kivitelezővel lefolytattuk a tárgyalást és a támogatott
összegen meg tudja valósítani a tervezett beruházást. Ezért javaslatként ezt szeretném feltenni,

hogy a támogatott összegen valósítsa meg a pályázatot az önkormányzat. Van-e kérdés a
napirenddel kapcsolatban?
Faludi Tamás képviselő
Mi a határidő?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Augusztus 31. a teljes projekt befejezés. Amennyiben nincs több kérdés, a határozati
javaslatot felteszem szavazásra, kérem aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

4/2015. (II.18.) határozat
Polgármesteri Hivatal Napelemes rendszer kiépítésére benyújtott pályázattal (KEOP4.10.0/N/14-2014-0263) kapcsolatos döntés
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0263
azonosító számú pályázati „projektet meg kívánja valósítani a megítélt támogatási összeg és a
projekt tervezett összköltsége között keletkezett különbség a pályázat benyújtása előtt
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményét érinti”.
Felhatalmazza Ábrahám-Fúrús András polgármestert a fenti tartalmú nyilatkozat
megküldésére és a projekt megvalósításához szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. június 15.
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8. N a p i r e n d
Petőfi tér 9. III/4. bérbeadása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Mentőállomásra érkezik egy úr Csordás Zsolt, akinek szeretnénk ezt a lakást bérletbe adni.
Kérdezem a megjelenteket, van-e észrevételük a napirenddel kapcsolatban?
Faludi Tamás képviselő
Kértem a megbeszélésen is, hogy legyen benne a bérbeadó részéről történő egyoldalú
felmondásnál, hogy amennyiben egy hónapnál tovább nem a kiskunmajsai mentőállomáson
dolgozik.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az ajánlat tételben benne van.
Faludi Tamás képviselő
Az kevés, ha csak abban van benne.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Egyetértek Képviselő úr felvetésével. A határozati javaslatban az szerepel, hogy a
„kiskunmajsai mentőállomásnál teljesített munkakör megszűnésének időpontjáig”. Ezzel a
kiegészítéssel teszem fel szavazásra, hogy az elfogadott határozat alapján kerüljön beépítésre
a bérleti szerződésbe. Kérem, aki egyetért kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
5/2015. (II.18.) határozat
Petőfi tér 9. III/4. lakás bérbe adása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2007.(V.01.) az
önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet 9.§ c) pontja
alapján a Petőfi tér 9. III/4. számú önkormányzati tulajdonú ingatlant pályázaton kívül költség
elven közérdekű feladat magoldása érdekében bérbe adja Csordás Zsolt Berettyóújfalu,
Nefelejcs u. 30. alatti lakos részére. A bérleti szerződés időtartama: 2015. március 1.-től 2018.
február 28.-ig, illetve a kiskunmajsai Mentőállomásnál teljesített munkakör megszűnésének
időpontjáig. Egyben felhatalmazza Lantos Györgyöt, Városgazdálkodási Intézmény vezetőjét
a szerződés aláírására.
Felelős: Lantos György a Városgazdálkodási Intézmény igazgatója
Határidő: 2015. március 1.
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9. N a p i r e n d
A polgármester 2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az előterjesztés kiküldésre került, kérem az előterjesztést szíveskedjenek elfogadni. Van-e
hozzászólás?
Deményi Ernő képviselő
Tisztelt Polgármester úr, ha jól látom, akkor ebben egy szabadságterv van, ami a jogszabály
szerint 47 nap, ebben a tervben 24-et látok. Ez félreértés lehet?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Feketével van jelölve a többi nap és nem látszik a fekete részben.
Deményi Ernő képviselő
Rendben, köszönöm.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, a határozati javaslatot kérem, aki elfogadja,
kézfeltartással jelezze.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

6/2015. (II.18.) határozat
A polgármester 2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahám-Fúrús András polgármester
2015. évi szabadságának ütemezését jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet az
igénybevételt követően tájékoztassa.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
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10. N a p i r e n d
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat állandó jogi képviseletének ellátása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
2007. óta az önkormányzat nem rendelkezik állandó jogi képviselővel. Az adott feladatokra
mindig egy-egy jogi képviselő lett megbízva különböző feltételekkel. Az önkormányzat
képviseletét, hogy hatékonyabban el tudjuk látni, ezért javasoljuk dr. Nagy Pétert felkérni az
állandó jogi képviseletre. Erre egy másfél milliós keretösszeget biztosítana az önkormányzat.
Annyiban kívánom kiegészíteni a határozati javaslatot, hogy felhatalmazza továbbá a
polgármestert az ügyvédi megbízás, szerződés aláírására és egyben a meglévő ügyvédi
szerződések felmondására. Ha lenne egy állandó megbízású ügyvédünk, akkor nem lenne
logikus, hogy további ügyvédekkel is tartsuk a kapcsolatot. Van-e hozzászólás, kérdés a
napirenddel kapcsolatban?
Faludi Tamás képviselő
Az a kérdésem, hogy ez a 15 ezer Ft-os óradíj abban az esetben is ennyi, ha bizottsági ülésen,
vagy testületi ülésen nyújt részünkre információt, vagy ha peres ügy van és ott kell
képviselnie az önkormányzatot?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az ügyvédi gyakorlatnak megfelelően, van drágább ügyvédi díj is, de úgy beszéltük meg az
ügyvéd úrral, hogy mindkét esetben az óradíj ennyi, a másfél millió Ft egy keretösszeget
jelent. Tehát a kérdésére a válasz igen.
Faludi Tamás képviselő
Nyilván ez a közigazgatási témán kívüli esetekre vonatkozik?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Természetesen. Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem aki a napirenddel
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

7/2015. (II.18.) határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat állandó jogi képviseletének ellátása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy dr. Nagy Péter egyéni
ügyvéddel (Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamarai lajstromszám: 752) határozatlan idejű
ügyvédi megbízási szerződést köt állandó jogi képviselet ellátására, melyhez keret jelleggel
bruttó 1.500.000.-Ft-ot biztosít az Önkormányzat költségvetésében, melynek fedezete a 2015.
évi költségvetési rendelet tervezet általános tartaléka.
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Felhatalmazza továbbá a polgármestert az ügyvédi megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester szerződés aláírására
Gulyás Jánosné osztályvezető a 2015. évi költségvetési rendelet tervezeten történő átvezetésre
Határidő: 2015. február 25. rendeleten átvezetésre, 2015. február 28. szerződés aláírására

11. N a p i r e n d
Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből
eredő fizetési kötelezettségeinek 2016-2018. évre várható összegei
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdezem Osztályvezető asszonyt, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
Gulyás Jánosné osztályvezető
Az előterjesztés maga arról szól, hogy a saját bevételeinek az 50 %-a erejéig vállalhat az
önkormányzat kötelezettséget. De ilyen jellegű kötelezettségvállalása az önkormányzatnak
nincs. Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, akkor javaslom elfogadásra, kérem, aki
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

8/2015. (II.18.) határozat
Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettségeinek 2016-2018. évre várható összegei
H a t á r o z at
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. § alapján az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot
keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét „e Ft-ban” az
alábbiak szerint fogadja el a 2016-2018. költségvetési évekre:
Megnevezés

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési
kötelezettség a tárgyévet követő három évben
2016. év
2017. év
2018. év
Helyi és települési adóból
398000
398000
398000
származó bevétel
Az önkormányzati vagyon
15090
15090
13090
és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű
jog értékesítéséből és
hasznosításából származó
bevétel
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Osztalék, koncessziós díj
és hozambevétel
Tárgyi
eszköz
és
immateriális
jószág,
részvény,
részesedés,
vállalat
értékesítéséből
vagy
privatizációból
származó bevétel
Bírság,
pótlék
és
díjbevétel
Kezességvállalással illetve
garanciavállalással
kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek összesen
Saját bevételek 50%-a
Hitel, kölcsön felvétele,
átvállalása a folyósítás
napjától a végtörlesztés
napjáig, és annak aktuális
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír
forgalomba
hozatala a forgalomba
hozatal napjától a beváltás
napjáig,
kamatozó
értékpapír esetén annak
névértéke,
egyéb
értékpapír esetén annak
vételára
Váltó
kibocsátása
a
kibocsátás napjától a
beváltás napjáig, és annak
a
váltóval
kiváltott
kötelezettséggel
megegyező, kamatot nem
tartalmazó értéke
Pénzügyi
lízing
lízingbevevői
félként
történő megkötése a lízing
futamideje alatt, és a
lízingszerződésben
kikötött tőkerész hátralévő
összege
A
visszavásárlási
kötelezettség kikötésével
megkötött
adásvételi
szerződés eladói félként
történő
megkötése
–
ideértve a valódi penziós
és óvadéki repóügyleteket
is- a visszavásárlásig, és a
kikötött visszavásárlási ár
Szerződésben
kapott,
legalább
365
nap

2700

2700

2700

415790
207895

415790
207895

413790
206895
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időtartamú
halasztott
fizetés, részletfizetés és a
még ki nem fizetett
ellenérték
Hitelintézetek
által,
származékos
műveletek
különbözeteként
az
Államadósság
kezelő
Központ
Zrt-nél
elhelyezett
fedezeti
betétek és azok összege
Előző
év(ek)ben
keletkezett
tárgyévet
terhelő
fizetési
kötelezettség
Hitel, kölcsön felvétele,
átvállalása a folyósítás
napjától a végtörlesztés
napjáig, és annak aktuális
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír
forgalomba
hozatala a forgalomba
hozatal napjától a beváltás
napjáig,
kamatozó
értékpapír esetén annak
névértéke,
egyéb
értékpapír esetén annak
vételára
Váltó
kibocsátása
a
kibocsátás napjától a
beváltás napjáig, és annak
a
váltóval
kiváltott
kötelezettséggel
megegyező, kamatot nem
tartalmazó értéke
Pénzügyi
lízing
lízingbevevői
félként
történő megkötése a lízing
futamideje alatt, és a
lízingszerződésben
kikötött tőkerész hátralévő
összege
A
visszavásárlási
kötelezettség kikötésével
megkötött
adásvételi
szerződés eladói félként
történő
megkötése
–
ideértve a valódi penziós
és óvadéki repóügyleteket
is- a visszavásárlásig, és a
kikötött visszavásárlási ár

0

0

0
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Szerződésben
kapott,
legalább
365
nap
időtartamú
halasztott
fizetés, részletfizetés és a
még ki nem fizetett
ellenérték
Hitelintézetek
által,
származékos
műveletek
különbözeteként
az
Államadósság
kezelő
Központ
Zrt-nél
elhelyezett
fedezeti
betétek és azok összege
Tárgyévben keletkezett,
illetve
keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség
Fizetési
kötelezettség
összesen
Saját bevételek 50%-a
csökkentve az összes
fizetési kötelezettséggel

0

0

0

0

0

0

207895

207895

206895

Felelős: Ábrahám Fúrús András polgármester
Határidő: folyamatos

12. N a p i r e n d
Megbízás az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdasági
szervezeteinek átalakításra vonatkozó javaslat kidolgozására
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
2015. januárjában a Kormány hozott egy olyan Törvényt, hogy a 100 főnél kevesebb
foglalkoztató átlagos statisztikai állományi létszámot elérő költségvetési szerveket át kell
szervezni. Ennek az átszervezésére szeretnénk egy szakértő társaságot megbízni, melynek a
kivitelezési munkáira másfél milliós keretösszeget kívánunk meghatározni, majd árajánlatokat
bekérni és a megfelelő szervezettel ezt az átvilágítást, átszervezést elvégeztetni. A napirendi
ponttal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? Amennyiben nincs, aki egyetért az
előterjesztéssel, kérem kézfeltartással szavazzon.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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9/2015. (II.18.) határozat
Megbízás az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdasági
szervezeteinek átalakításra vonatkozó javaslat kidolgozására
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat irányítása alá
tartozó költségvetési szervek gazdasági szervezeteinek átalakításra vonatkozó javaslat
kidolgoztatására az Önkormányzat részére 1.500.000 Ft-ot biztosít a 2015. évi költségvetési
rendelet tervezetben elkülönített általános tartalék terhére.
Felhatalmazza továbbá Ábrahám Fúrús András polgármester a Beszerzési Szabályzat szerinti
árajánlat kérésre, a nyertes ajánlattevővel a szerződés aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester az átszervezési javaslat képviselő-testület elé
terjesztésére, Gulyás Jánosné osztályvezető a 2015. évi költségvetési rendelet tervezeten
történő átvezetésre.
Határidő: 2015. március 31. előterjesztésre, 2015. február 25. költségvetési rendeleten
átvezetésre

13. N a p i r e n d
Városi Óvoda és Bölcsőde SNI-s gyerekek fejlesztésével kapcsolatos pótelőirányzat
kérelme
Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az előterjesztés kiküldésre került. Van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, a határozati javaslat elfogadását kérem. Kérem, aki egyetért,
kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

10/2015. (II.18.) határozat
Városi Óvoda és Bölcsőde SNI-s gyerekek fejlesztésével kapcsolatos pótelőirányzat
kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Óvoda és Bölcsőde részére
2015. január 1-től 2015. május 31-ig hozzájárul az SNI-s gyermekek ellátásához a konduktor
és a gyógypedagógus alkalmazásához.
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Fenti kiadások fedezetére a 2015-ös költségvetési évre az előterjesztésben részletezett alapján
további 435.390.-Ft-ot (435,0 eFt) biztosít, melynek fedezete az önkormányzat 2015. évi
költségvetési rendelet tervezetében tervezett általános tartalék.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester az intézményvezető értesítésére, Erdélyi
Ferencné intézményvezető a megbízási szerződések módosítására, Gulyás Jánosné
osztályvezető a 2015. évi költségvetési rendelet tervezeten történő átvezetésre
Határidő: azonnal az intézmény kiértesítésére, szerződések módosítására, 2015. február 25. a
2015. évi költségvetési rendelet tervezeten történő átvezetésre

14. N a p i r e n d
Városgazdálkodási Intézmény piaci helypénzszedő foglalkoztatásával kapcsolatos
kérelme
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az előterjesztés kiküldésre került. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket.
Amennyiben nincs, kérem aki egyetért a napirendi ponttal, kézfeltartással jelezze.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

11/2015. (II.18.) határozat
Városgazdálkodási Intézmény piaci helypénzszedő foglalkoztatásával kapcsolatos
kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Városi önkormányzat Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Intézmény
részére rendelkezésre bocsátott személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok összegét
349.000 Ft-tal megemeli a 2015. évi költségvetési rendelet tervezet általános tartaléka terhére,
lehetőséget biztosítva ezzel 0,25fő foglalkoztatásához történő kötelezettségvállalásra 2015.
március 1-jétől.
Felelős: Ábrahám Fúrús András polgármester az intézmény értesítésére, Gulyás Jánosné
osztályvezető a 2015. évi költségvetési rendelet tervezeten történő átvezetésre
Határidő: azonnal az értesítésre, 2015. február 25. a rendelet tervezeten történő átvezetésre
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15. N a p i r e n d
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása

/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A napirendi pont kiküldésre került. A napirendi ponttal kapcsolatban annyi módosítás lenne,
hogy a pályázat benyújtásának határideje attól a naptól számítódna, amikor az interneten
megjelenik. Tehát onnantól számított 30 napon belül lenne a benyújtási határidő és nem a
március 31-i dátum. Tehát ennyivel módosulna a pályázati kiírás. A napirendi ponttal
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra.
Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

12/2015. (II. 18.) határozat
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása
Határozat
1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Konecsni György
Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői feladatainak
ellátására vonatkozó, a határozat mellékletét képező pályázati felhívást azzal, hogy a pályázati
felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán
történt közzétételétől számított 30 napot jelöli meg.
2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Váradiné dr. Tóth
Zsuzsanna aljegyzőt a pályázati felhívásnak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán, valamint Kiskunmajsa Város
internetes honlapján (www.kiskunmajsa.hu) történő közzétételre.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester,
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
Határidő: 2015. február 28.

24

16. N a p i r e n d
Dr. Tóth Tibor háziorvos területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi
tevékenység ellátására kötött szerződés felülvizsgálata és annak elfogadása
Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket.
Nyerges Benjamin képviselő
A szerződésben szerepel a rendelési idő pénteken Kígyóson 13-14 óráig. Az utóbbi időben ez
szünetelt, mit mondhatunk a kígyósi polgároknak. Mikortól lesz rendelés Kígyóson?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Tóth doktor úrral egyeztetve, egyedüli feltétele ennek az internet, ezért szünetelt az orvosi
ellátás. Folyamatban van a rendelőbe történő internet bevezetése, hogyha ez megvalósul,
akkor a Doktor úr folytatja a rendelést. Van-e egyéb észrevétel? Amennyiben nincs, javaslom
elfogadásra. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

13/2015. (II.18.) határozat
Dr. Tóth Tibor háziorvos területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi
tevékenység ellátására kötött szerződés felülvizsgálata és annak elfogadása
Határozat
1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete PREVO-MED Üzletviteli
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal a területi ellátási kötelezettséggel működő
háziorvosi szerződést a módosításokkal egységes szerkezetben, a jogszabályban foglaltak
felülvizsgálata alapján az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a háziorvosi
szolgáltatót és tegye meg a szükséges intézkedéseket.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András, polgármester
Határidő: 2015. február 20.
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17. N a p i r e n d
Testvérvárosi pályázat beadásához pályázati menedzser megbízása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az önkormányzat egy testvérvárosi pályázatot tervez beadni angol nyelven, a pályázat
elkészítésével egy szakértőt kívánunk megbízni. A leginkább az a fontos, hogy ez az ember
olyan legyen, aki már ilyennel foglalkozott, másrészt pedig, angol nyelven kell megtenni,
hogy minél sikeresebb legyen a pályázat elbírálása. Ez a testvérvárosi pályázat a Majsa
Napokra orientálódna. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben
nincs, javaslom a napirend elfogadását. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

14/2015. (II.18.) határozat
Testvérvárosi pályázat beadásához pályázati menedzser megbízása
Határozat
1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani az
EACEA-hoz Testvérvárosi kapcsolatok erősítése céljából.
2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti
vállalkozási szerződés keretében megbízza Benovics Gábort, hogy készítse el és nyújtsa be
az EACEA-hoz az angol nyelvű testvérvárosi pályázatot.
3. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Benovics Gábor részére
vállalkozói díjként – a Pályázat nyertessége esetén – biztosítja a megpályázott összeg 6%át (1.500 Euro * középárfolyam), 462.000,-Ft keretösszeget a 2015. évi költségvetési
rendelet-tervezetben elkülönített általános tartalék terhére.
4. Képviselő-testület felhatalmazza a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti
Gyűjtemény és Tájház intézményét arra, hogy nyertes pályázat esetén koordiánálja a
pályázat lebonyolítását és kapcsolatot tartson Benovics Gábor pályázatíróval.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Gulyás Jánosné osztályvezető a 2015. évi
költségvetési rendelet tervezeten történő átvezetésre
Határidő: 2015. február 28., 2015. február 25.
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18. N a p i r e n d
A központi orvosi ügyelet szolgálat ellátásának finanszírozásához szükséges döntés
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Kistérségi Társulás lefolytatta a tárgyalásokat és a pályázatot kiírta az orvosi ügyelet
ellátására. A továbbiakban is az Emergency Kft. látná el az orvosi ügyeletet Kiskunmajsán. A
napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs,
kérem, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

15/2015. (II.18.) határozat
A központi orvosi ügyelet szolgálat ellátásának finanszírozásához szükséges döntés
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi ügyelet feladatának
ellátását az Emergency Service Kft-vel (székhely: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8.,
adószám: 20306580-2-41, képviseli: Rédei József ügyvezető) kívánja megoldani.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Emergency
Service Kft. szerződést kössön az illetékes Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi
Regionális Hivatalával annak érdekében, hogy a Kft. az ügyeleti ellátás finanszírozását
közvetlenül megkapja.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. február 28.

19. N a p i r e n d
A központi orvosi ügyelet szolgálat ellátásához szükséges helyiség bérleti szerződés
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Eddig is az önkormányzat biztosította a helyet az orvosi ügyelet ellátására és a következőkben
is így lenne. A Pénzügyi Bizottságon a 43 ezer Ft/hó bérleti díjat határozott meg a bizottság.
Ezzel a kiegészítéssel javaslom a határozati javaslat elfogadását. Kérem, tegyék meg
észrevételeiket. Amennyiben nincs, kérem aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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16/2015. (II.18.) határozat
A központi orvosi ügyelet szolgálat ellátásához szükséges helyiség bérleti szerződés
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati lakások, helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) számú rendeletének 2. §. (1.)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kiskunmajsa, Petőfi u. 2./D. szám alatti ingatlant
bérbe adja az Emergency Service Kft. (1131 Budapest, Topolya u. 4-8.) részére a
mellékletben foglalt bérleti szerződés szerint 43.000.-Ft/hó bérleti díjért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező bérleti
szerződés aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. február 28.

20. N a p i r e n d
Előterjesztés a Kiskunmajsa
Megállapodásának módosításáról
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Többcélú

Kistérségi

Társulás

Társulási

Ábrahám-Fúrús András polgármester
Három momentum van, amit mindenképpen érdemes megemlíteni. A társulás a jövőben a
térség-, és településfejlesztésre nagyobb hangsúly kíván fektetni. Ezért a Kistérségi Társulás
egy gazdasági társaságot kíván megalapítani. Ezzel módosulna a társulás megállapodása,
amely tartalmazná egy gazdasági társaság megalakulását, fenntartását, jövőbeni
működőképességének biztosítását, lakosságszám arányos vagyoni hozzájárulás útján az
előterjesztés szerint. Ezen felül módosulna a tagönkormányzatok lakosságszáma, másrészt
pedig a társulási tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei. Az
előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?
Faludi Tamás képviselő
Nem tudom, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának van-e már arról határozata, hogy
elfogadja azt, hogy ilyen gazdasági társaság létrejöjjön. Nem tudom, hogy Kiskunmajsa Város
Képviselő-testülete tud-e arról, hogy konkrétan mi ez a gazdasági társaság, milyen munkát
fog végezni, milyen költségekkel fog dolgozni, ehhez Kiskunmajsa Város Önkormányzatának
milyen költségekkel kell hozzájárulni, ebből a települések hogyan fognak részesedni? Még
sorolhatnám a kérdéseket. Úgy gondolom, hogy ezt addig nekünk nem szabad elfogadni, amíg
Kiskunmajsa Város Képviselő-testülete konkrétan nem döntött ebben. Véleményem szerint
nem jó, ha a kocsi megelőzi a lovat és a Képviselő-testület sarokba van szorítva. Döntsünk
először arról, hogy jónak tartjuk a gazdasági szervezetet, de ezek az elvárásaink ezzel a
gazdasági szervezettel és ha ez megvan, utána tegyük bele. Ha ezt beleteszem, szinte kötelező
érvényű. Ebből a többi település esetleg azt gondolja, hogy Majsa erre áldását adta és a
Polgármester úr kap is egy felhatalmazást arra, hogy ezt megszavazza a társulási ülésen. Erről
pedig most szó sincs, hogy bármilyen gazdasági társaság alakulásához hozzájárulnánk úgy,
hogy mi ne tudjunk arról, amit az előbb felsoroltam. Javaslom, hogy kerüljön le napirendről,
tárgyaljuk meg konkrétan és majd utána kerüljön vissza a testület elé.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem dr. Dobrán Zsuzsanna társulási referenset, egészítse ki az előterjesztést.
Faludi Tamás képviselő
Ügyrendi kérdésben szeretnék szólni. A legmesszebbmenőkig távol áll tőlem, hogy volt
kolléganőmmel vitatkozzak. Ez egy politikai kérdés, ez nem az ő dolga megmagyarázni, hogy
miért jó az, ha most ezt ide beletesszük. Nekem nem jó, ha beletesszük, mert azzal egy
kötelezettséget vállaltunk. Nem kívánok kötelezettséget vállalni, addig, amíg nem tudom,
mire vállalok kötelezettséget. Először beszéljünk és utána tegyük bele. Elnézést kérek, a
Polgármesteri Hivatal ügyében a Polgármester győzzön meg, ne a hivatal dolgozója.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szerintem Dobrán Zsuzsanna kolléganő nem politikai kérdésben akart hozzászólni, hanem
magával az előterjesztéssel kapcsolatban.
Faludi Tamás képviselő
Az hogy egy Többcélú Kistérségi Társulás alapító okiratába beletesszük-e azt, hogy a társulás
gazdasági társaságot hoz létre, vagy hozhat létre bármilyen feladatokra, politikai kérdés, mert
igen, a képviselő-testületek akarnak ilyen gazdasági társaságot létrehozni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Azt szeretném kérdezni Faludi képviselő úrtól, a kiegészítés melyik pontjával nem ért egyet?
Azzal, hogy a településen legyen gazdaságfejlesztés, gazdasági versenyképesség növekedés,
befektetők, befektetések helyben történő telepítése, ipari park fejlesztés, menedzselés? Ezek
közül melyik az a cél, amire nincs szükségünk, és ne legyen olyan szervezetünk, amely
segítené ezt a munkát?
Faludi Tamás képviselő
Tisztelt Polgármester Úr, ha ez részletesen ki van dolgozva mindnyájunk által, akkor rendben,
nemcsak Önök által, számomra ez így elfogadhatatlan. Nem tudom elképzelni azt, hogy
egyébként egy pályázatíró kft. ügyvezetőjét mi felvegyük alkalmazásba. Számomra ez furcsán
jön ki, hogy miért kell nekem őt alkalmaznom? Kell nekünk ilyen gazdaságfejlesztési társaság
3 fővel? Azt gondoltam, hogy beszélgettünk róla, és hogy ennek lesz egy folytatása, amiben
lesz egy előterjesztés, a bizottságok meg fogják ezt majd vitatni, nem pedig úgy, hogy
valamilyen képviselői beszélgetésen beszéltünk róla, és már itt van egy ilyen előterjesztés?
Biztos, hogy jó ez? Van egy Projekt Irodánk, mi a probléma vele? Bármikor, amikor
bementek oda a vállalkozók, segítettek tájékoztatást adni. Azt gondolja bárki, hogy ez a 3 fős
társaság minden önkormányzatnak és minden vállalkozásnak meg fogja írni a pályázatokat?
Ezt ugye senki nem gondolja komolyan? És még egyszer, valóban egy pályázatíró kft.
ügyvezetőjét fogjuk felvenni alkalmazásba? Nekem ezzel van a problémám. Ha pedig most
azt mondja Polgármester úr, hogy ez nem így van, akkor először beszéljük meg és utána
tegyük bele.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kolléganőimet kérdezem, ezzel ha hozzájárulunk ahhoz, hogy ez a módosítás benne legyen a
társulási megállapodás módosításában, akkor ezzel már kötelezettséget vállalunk? Vagy ez
csak egy elvi hozzájárulás?
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Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Lehetőséget adunk számára, mint önálló jogi személy számára, hogy gazdasági társaságot
alapítson.
Deményi Ernő képviselő
Megpróbálok visszamenni a múltba, amikor még én vezettem a társulás munkaszervezetét.
Akkor még a társulásokról szólt egy törvény, most pedig a 2011. évi CLXXXIX Törvény
rendelkezik a társulásokról is. A dolgoknak az a lényege, hogy megvannak azok a kötelező
tartalmi elemei, amelyeket tartalmaznia kell a társulási megállapodásnak, valamint az is, hogy
semmilyen kötelezettséget nem ró ez a mostani helyzet Kiskunmajsa Város Önkormányzatára,
ugyanis ezt úgy kell beépíteni a társulási megállapodásba, hogy ez egy jövőben tervezett
feladat. Magyarán, vannak most ellátott feladatok és volt már többször olyan dolog, ami fel
lett benne sorolva, amelyet majd tervezünk ellátni. Ez még semmilyen kötelezettséget nem ró
a társulásra.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Részleteiben nem ismerem a társulási megállapodást, viszont jogi dolgokkal kapcsolatban
annyit szeretnék elmondani, hogy itt egy társulási megállapodás módosításáról van szó.
Természetesen ha ez egy későbbi gazdasági társaság megalapítására vonatkozna, mert önálló
jogi személyként valóban megtehetné, hogy társaságot alapítson, abban az esetben azt
javaslom, hogy egészítsük ki az f.) mondatot azzal, hogy „…. céljából, abban az esetben, ha a
gazdasági társaság konkrét létrehozásához az önkormányzatok – tehát a kistérséget alapító
önkormányzatok – hozzájárulnak.„ Hiszen a társaság alapítása önálló alapító okirattal, illetve
társasági szerződéssel történik és kétségtelen, hogy egy ilyen társulás, azaz egy önálló jogi
személyiséggel bíró társaság létre tud hozni egy gazdasági társaságot. De ha ezt megerősítjük
ezzel a mondattal, hogy csak abban az esetben hozhat létre konkrét társaságot, hogyha ahhoz
hozzájárulnak az önkormányzatok, akkor természetesen mint alapító, köteles kikérni az
önkormányzatok véleményét erről.
Deményi Ernő képviselő
Maximálisan egyetértek Jegyző asszony kiegészítésével. Még egyszer hangsúlyozom, hogy én
ebben semmiféle kötelezettséget nem látok. Azt gondolom, hogy ez a megfogalmazás:
„nagyobb hangsúlyt kíván fektetni” azt jelenti, hogy a jövőben kistérségi szinten nagyobb
hangsúlyt kíván adni a turizmusnak. Lehetőségként berakom azt is, hogy ezzel kapcsolatosan
majd hoz egy olyan döntést, amely ezt elő fogja segíteni. Inkább az a probléma, hogy ez csak
úgy indulhat el, ha a társulási megállapodást most módosítjuk, elfogadja minősített többséggel
minden képviselő-testület és a következő kör pedig az lesz, amikor majd ténylegesen meg is
fogjuk ezt a társaságot alapítani.
Dr. Dobrán Zsuzsanna referens
A társulási megállapodás elfogadása úgy történik, hogy a tagönkormányzatok először
elfogadják a társulási megállapodás módosítását és ennek aláírása után lesz hatályos a
társulási megállapodás. A társulási megállapodás módosítása a többi tagönkormányzatnál is
megtárgyalásra került és e nélkül a kiegészítés nélkül került elfogadásra. Tehát ha most mi
kiegészítjük, akkor tulajdonképpen a többi tagönkormányzatnak újra vissza kell vinnie a
megállapodás módosítását és újra el kell fogadni. Miután minden tagönkormányzat azonos
tartalommal elfogadta a módosítást, utána kerülhet sor a társulási megállapodás aláírására.
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Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Teljesen egyetértek a Referens asszonnyal, valóban így történik egy módosítás, de erre
egyébként megvan a jogosítványa az önkormányzatnak. Azért önkormányzat az
önkormányzat, hogy egy társulási megállapodás módosításának elfogadása során a saját
véleményét kifejtse és ehhez alkalmazkodnia kell a többieknek. Kérem Referens asszonyt,
arról szíveskedjen tájékoztatni, hogy erről meghozta-e a többi önkormányzat a konkrét
döntést.
Dr. Dobrán Zsuzsanna referens
Mindegyik tagönkormányzat így fogadta el.
Faludi Tamás képviselő
Pont erről beszélek, miért kell elfogadnia a többinek addig, amíg mi nem döntöttünk? Ez az
indok, hogy a többi is elfogadta?
Deményi Ernő képviselő
Nem igazán van jelentősége itt a kronológiának. Ennek az a lényege, hogy minden
önkormányzat elfogadja minősített többséggel és akkor, amikor pont van neki testületi ülése,
ennyire egyszerű.
/Nyerges Benjamin képviselő elment, jelenlévők létszáma 9 fő/.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Felteszem szavazásra a módosító javaslatot, hogy a napirendi pontot vegyük le a napirendek
közül. Kérem, aki egyetért a módosító javaslattal, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal –
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – a módosító javaslatot nem fogadta el.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Felteszem szavazásra az eredeti határozati javaslatot. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással
jelezze.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

17/2015. (II.18.) határozat
Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés 2. számú mellékletében
foglalt tartalommal, egységes szerkezetben elfogadja.
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Képviselő-testület felhatalmazza polgármester urat a Megállapodás aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. február 18.

21. N a p i r e n d
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kérelme
a hang- és fénytechnika biztosításának személyi feltételeivel kapcsolatban
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A napirend a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén megtárgyalásra került és egy
olyan módosítással került elfogadásra a javaslat, hogy a törvény szerint garantált
bérminimummal egy főt biztosítson az önkormányzat a kulturális központ részére. Kérdezem
a megjelenteket, van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban?
Deményi Ernő képviselő
A bizottsági ülésen is javasoltam azt, hogy várjunk ezzel a dologgal addig, amíg mint
ahogyan az az előző napirendnél is felmerült, hogy gazdasági szervezetek fognak átalakulni a
városban. Várjuk meg azt, hogy mi fog akkor történni, mert úgy látom, hogy vélhetően majd
olyan intézmények fognak működni, amelyek önállóan működnek, de nem rendelkeznek
önálló gazdasági szervezettel. Ebből adódóan azt gondolom, jó pár embert negatívan fog
érinteni a dolog, magyarán nem lesz majd munkahelye. Az az átvilágítás, amiről már
beszéltünk, biztosan ki fog terjedni az intézmény más területeire is és ki is kell, hogy
terjedjen. Nem elvetve a gondolatot, azt gondolom, hogy ezt az átvilágítást csak meg kellene
várni. Ez nem egy nagy idő, egy hónapon belül le fog zajlani. Azt javaslom, hogy ezt így most
vegyük le napirendről.
Faludi Tamás képviselő
Van-e jelen pillanatban hangtechnikusa a Művelődési Központnak?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Igen, egy fő.
Faludi Tamás képviselő
Úgy gondolom, hogy ez az egy fő el tudja látni ezt a feladatot. Támogatom Deményi
Képviselőtársam javaslatát, térjünk erre vissza akkor, amikor látjuk azt, hogy milyen személyi
mozgások vannak és ha megjön az a hangtechnika, mérjük fel, hogy valóban szükség van-e
arra a két technikusra.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Alapvetően nemcsak kifejezetten hangtechnikusról beszélünk, hanem hang- és
fénytechnikáról és olyan személyzetről, aki a kulturális intézménynek a minősítettsége
kapcsán olyan szolgáltatást kell biztosítson a városnak és a városi civil szervezeteknek, ami a
megfogalmazott elvárásokban szerepel. Lehet, hogy mi úgy érezzük ettől az asztaltól, hogy
egy hangtechnikus is elegendő, de több beszélgetést, tárgyalást is lefolytattunk ezzel
kapcsolatban, hogy az intézmény működését hányan tudják korrektül biztosítani.
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Egyébként ezeken az egyeztetéseken elhangzott 3 fő is. Úgy gondolom a 3 fő felé ne menjünk
el, de ha azt szeretnénk, hogy minőségi szolgáltatást tudjon biztosítani az intézmény, ami
szerintem már az elmúlt hetekben, években már folyamatos elvárás volt, hogy minőségi
szolgáltatás legyen, ehhez kell mindenképpen a személyi feltétel is és szakmai személyi
feltétel. Továbbra is azt javaslom, hogy a minőségi technikai háttér biztosítása végett
szavazzuk meg ezt az egy főt a garantált bérminimummal.
Faludi Tamás képviselő
Meglepődve hallgattam Polgármester urat, amikor azt mondta, hogy az intézménnyel történt
többszöri megbeszélés alkalmával. Meg szeretném kérdezni, hogy a többi intézménnyel is
lefolytatta-e ezeket a megbeszéléseket, hogy a másik intézménynél esetleg lenne-e létszám
igény? Például Városgazdálkodási Intézménynél még egy traktoros, hogy folyamatosan
tudnának menni a gépek. Tehát nem értem, hogy miért olyan azonnali sürgős dolog ez, hogy
nem tudná megvárni azt a bizonyos áprilisi határidőt, amit Deményi Képviselő úr javasolt.
Jómagam ugyanezt javaslom. Áprilisban térjünk rá vissza.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Annak a gazdasági átvilágításnak, amiről Önök beszélnek, elsősorban a pénzügyi kollégák,
szakemberek átvilágítása történik és nem a technikai személyzet biztosítása lesz irányozva.
Fülöp Zoltán képviselő
Az az egy fő még kettő, de március 1-től újból egy fő, mert ha jól tudom, határozott idővel
van foglalkoztatva február 28-ig egy közfoglalkoztatott munkaerő. Tehát a hónap elején
megfeleződne ez a plusz egy fő. Ezért a valóságban nem jelentene növekmény, hanem a
februári létszám tartását. Ha nem tévedek, akkor az eddigi műszaki feltételek nem fognak a
rendelkezésre állni akár egy hónapig.
Gyuris László képviselő
Ez egy valóságos tény, amiről Fülöp Zoltán Képviselő úr beszélt? Tehát ezt tudjuk konkrétan,
hogy el fog menni egy ember?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Egy fő van a Művelődési Központ állományában, decembertől volt egy fő
közfoglalkoztatottként a Művelődési Központnál. Deményi Képviselő urat kérdezem, mi a
módosító javaslata?
Deményi Ernő képviselő
Nem kifogásolom ennek a szakmai jelentőségét, mégis azt javaslom – nyugodt szívvel akkor
tudom ráemelni a kezemet, ha még futunk benne még egy kört, megvárjuk ezeket a bizonyos
dolgokat, akkor minden további nélkül - vegyük le napirendről.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Egyetértek Önnel, de úgy gondolom, ha egy hónap múlva térünk rá vissza, akkor is az lesz az
eredménye, hogy a minőségi szolgáltatás végett, szükség van még egy hang- és
fénytechnikusra, aki megbízhatóan tud ezzel a technikával foglalkozni. Jövő héten, vagy
március elején fog érkezni ez a tizenhárommilliós fénytechnika, amit úgy gondolom, hogy
megfelelő felelősséggel bíró alkalmazotti szakemberekre kell bízni. Tehát nem kellene úgy a
rendelkezésére bocsátani a különböző civil egyesületeknek, hogy úgy kezeljék, ahogy tudják.
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A jövőbeni elképzeléseinkben még tovább szeretnénk fejleszteni a Művelődési Házat,
különböző pályázati lehetőségekkel, infrastruktúrájában és színpad technikájában is. Tehát
ahhoz, hogy nemcsak majsai szempontból, hanem kistérségi szempontból is minőségibb
szolgáltatást tudjuk biztosítani, ahhoz egy állandó technikai szakemberre szükség van.
Deményi Ernő képviselő
Mi van akkor, ha olyan szakember fog jelentkezni erre a feladatra, akinek adott esetben 10-15
éves közszolgálati jogviszonya van? Tételezzük fel, hogy szükségünk van egy ilyen
technikusra, erre megszavaznánk egy garantált bérösszeget. Ezt úgy látom, hogy egy
középfokú végzettségnek a garantált bérminimuma. Tehát mi történik akkor, ha erre egy
olyan ember jelentkezik, aki más végzettséggel rendelkezik és a Kjt. szerint máshová
sorolandó? Tehát ha egy diplomás szakember jelentkezik, akkor mi a helyzet? Ez is jó dolog
lenne. Azért mondom, ha már ebben gondolkodik valaki, akkor ennek keretjelleget kellene
adni, mert nem biztos, hogy nem egy diplomás ember jelentkezik, akinek a bére nem ennyi
lenne. Akkor viszont az a probléma, hogy újra ide kell majd jönni és egy pótigényt beadni.
Gulyás Jánosné osztályvezető
Tisztelt Képviselő-testület, az az összeg azért lett meghatározva, mert ez az intézmény
kérelme volt. Tehát valószínű, az intézmény tudja, hogy ezzel a bérrel meg tudja oldani a
feladatot, ezért biztosítottuk ezt az előterjesztésben.
Deményi Ernő képviselő
Azzal módosítom, hogy térjünk rá vissza, de határozzunk meg egy nagyobb keretösszeget. Így
gyakorlatilag behatároltam azt a kört, aki ebbe bepályázhat. Ezzel a garantált bérminimummal
azt mondtam, hogy ide nekem egy középfokú végzettséggel rendelkező ember kell, de ha ezt
nem határolom be, akkor ide bárki jelentkezhet.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Csak azt szeretném mondani, hogy ez egy konkrétan kiszámolt, meghatározott a költségvetés
által is indokolt dolog, tehát ha most itt módosítani akarunk számokat, azt megint át kell
gondolni. Tehát ennek figyelembe vételével gondolkodjunk el a dolgon.
Faludi Tamás képviselő
Deményi Képviselőtársam által megfogalmazottakat folytatván kérem, hogy az áprilisi ülésre
kerüljön ez vissza. Amit márciusig el lehetett látni közfoglalkoztatott munkaerővel, azt ezután
is el lehet látni, várjuk már meg ezt a hangtechnikát, hogy egyáltalán hogy fog kinézni.
Szerintem ez a hangtechnika nem olyan lesz, mint a mostani. Felőlem vehetünk fel
munkaerőt, de miért most rögtön? Hányszor kértük már, hogy üljön már le a képviselőtestület, beszélje már át a nem kötelező feladatait legyen szíves. Nézzük már meg az összes
intézménynél van-e szükség még bármire, akár dologira, akár személyre! Ahogy Deményi
Képviselőtársam kezdte, hogy várjuk már meg az áprilist, az átvizsgálás időpontját, ne
előzzük meg semmilyen döntéssel, amíg ezt a szakértői véleményt meg nem kapjuk. Amikor
megkaptuk a szakértői véleményt, utána hozzuk meg a döntéseinket, nem hiszem, hogy olyan
sürgős ez!
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
A megfogalmazásban szeretném helyesbíteni a képviselők mondandóját. Nem kifejezetten
olyan technikusokról van szó, aki csak a hangtechnikának tologatja a potmétereit, vagy éppen
a fénytechnikának a karjait húzogatja, hanem a különböző rendezvényekkel és előadásokkal
kapcsolatos technikai feltételt biztosítanak. Szintén csak arra tudok hivatkozni, hogy a
jelenlegi is és a volt igazgató úr is azt mondta, vagy javasolta, hogy két fő biztosítása a
korrekt munka elvégzéséhez mindenképpen szükséges. Az elmúlt időszakban nagyon szépen
igazolódott az, hogy rengeteg a túlórája a kollégáknak, amit az intézmény nem tudott nekik
kifizetni. A következő időszakban rengeteg szabadtéri rendezvény lesz, ahol szintén szüksége
lesz az ő munkásságukra. Tehát nem lehet ezt ilyen szűk korlátok közé tenni, hogy ennek a
hangtechnikusnak csak ez a feladata, hanem minden olyan technikai feltételnek a biztosítása,
ami a rendezvényekhez mind beltéren, mind kültéren szükségeltetik.
Papp Mihály képviselő
Módosító javaslatom van. Maradjon meg az eredeti hangtechnikusnak a bére, viszont aki most
közfoglalkoztatottként dolgozik, az ő szerződése legyen meghosszabbítva és így úgy
gondolom, megfelelő lenne mindenkinek.
Deményi Ernő képviselő
A szakmával sosem szoktam szembe menni. Ha az intézmény vezetője, előző vezetője
szakmailag alátámasztja, én természetesen el tudom fogadni. Amit Papp Mihály
Képviselőtársam mondott, azt is el tudom fogadni. Tehát Képviselőtársam arra gondolt, hogy
az eredeti előterjesztésben szereplő, a garantáltan felüli bér vissza lenne állítva az előterjesztés
szerint, amit Polgármester úr levett volna, ugye erre gondolunk most?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Művelődési Háznak van egy alkalmazottja, aki kapja a garantált bérminimumot, ehhez volt
egy kérés, egy kiegészítés. Azt nem szavazta meg a bizottság, viszont lenne egy plusz ember,
aki garantált bérminimummal lenne felvéve.
Deményi Ernő képviselő
Ezt most nem értem. Ő nem azt javasolta, hogy van egy munkabérünk az eredetileg
alkalmazásban lévő technikusnak? Az eredeti úgy szólt, hogy ezt garantáltan felül emeljük
meg. Tehát akkor most ez visszaáll, ugye az az eredeti?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi Bizottság javaslata szerint csak az egy plusz embernek a garantált
bérminimummal való felvételét jelenti.
Papp Mihály képviselő
Látom a javaslatom kicsit gondot okoz, visszavonom a javaslatom és támogatom Deményi
Ernő Képviselő úr javaslatát.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Deményi Képviselő úr javaslatát teszem fel szavazásra, hogy vegyük le napirendről és majd
egy hónap múlva vegyük vissza, amikor már a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos véleménnyel
megbízott szakértő mond majd véleményt esetleg. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 6
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – a módosító javaslatot nem fogadta el.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Felteszem szavazásra a Pénzügyi Bizottság javaslatát, azaz hogy egy fő garantált
bérminimummal felvételre kerüljön, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 2
ellenszavazattal, 2 tartózkodással – az előterjesztés elfogadásának minősített többségű
döntése miatt nem fogadta el, majd az alábbi határozatot hozta.

18/2015. (II.18.) határozat
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kérelme a
hang- és fénytechnika biztosításának személyi feltételeivel kapcsolatban
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Konecsni György
Kulturális Központ hang- és fénytechnika biztosításának személyi feltételeit.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal

22. N a p i r e n d
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kérelme
személyfelvonó karbantartásának finanszírozására
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A napirendi pont kiküldésre került. A Művelődési Központban van egy mozgássérült emelő
lift, ennek a karbantartása elmaradt az elmúlt időszakokban. Erre kérte az intézményvezető a
pályázatban garantált karbantartásnak az elvégzését és ahhoz a fedezet biztosítását. Kérem a
megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a
határozati javaslatot. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–
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19/2015. (II.18.) határozat
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kérelme
személyfelvonó karbantartásának finanszírozására

Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Konecsni György Kulturális
Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház részére a mozgássérültek szállítására szolgáló
emelőplatform karbantartására 2015. március 1-től 10 hónapra 133.500 Ft-ot és éves szakértői
felülvizsgálatára 20.500,-Ft összeget biztosít a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetben
elkülönített általános tartalék terhére.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Vadkerti-Tóth Rita igazgató-helyettes
Gulyás Jánosné osztályvezető a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezeten történő
átvezetésre
Határidő: 2015. február 28., 2015. február 25.

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
Előadó: Rávai Mónika alpolgármester

23. N a p i r e n d
Kiskunmajsa Város Turisztikai Koncepciójának elfogadása és megvalósítása
érdekében keretösszeg biztosítása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Tourinform Iroda már tavaly elkészítette Kiskunmajsa Város turisztikai koncepcióját. Az
iroda egyeztetett a Jonathermál Zrt.-vel és a Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi
és Turisztikai Egyesületével is. Ahhoz, hogy a Tourinform Iroda és az érintett iroda érdemben
el tudja végezni a munkáját, kellene egy állandó és garantált támogatás, amivel
kiszámíthatóan tudna gazdálkodni. Ez szerepel az előterjesztésben, a határozati javaslat két
ponttal. Két bizottság is tárgyalta, az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság
csak az első pontját tárgyalta és 5 igen szavazattal javasolta elfogadni, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság pedig 7 igen szavazattal támogatta. Kérdezem a megjelenteket,
van-e a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem a
határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.
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20/2015. (II.18.) határozat
Kiskunmajsa Város Turisztikai Koncepciójának elfogadása és megvalósítása érdekében
keretösszeg biztosítása
Határozat
1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés
mellékletében szereplő 2014-2020. évekre vonatkozó turisztikai koncepciót.
2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5.000.000,-Ft + ÁFA összeget
biztosít a település gazdasági kitörési pontként meghatározott idegenforgalom fenntartása és
fejlődése érdekében a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetben a céltartalékon turisztikai
és marketing tevékenységekre elkülönített keret terhére.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Vadkerti-Tóth Rita igazgató-helyettes
Gulyás Jánosné osztályvezető, a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezeten történő
átvezetésre
Határidő: 2015. február 28.

24. N a p i r e n d
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház 2015. évi
rendezvényterve
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az előterjesztés kiküldésre került, az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság
levette napirendjéről mert pénzügyi vonzata van, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 7
igen szavazattal egyhangúlag támogatta. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő
Kicsit meg vagyok lepődve, hiszen most tízmillió forintot hirtelen kiadunk városi
rendezvényekre, mindannak ellenére, hogy az elmúlt években hihetetlen támadásoknak
voltunk kitéve, ha bármilyen városi rendezvényt próbáltunk szervezni nem ennyiért. Csak
gondoljunk a tavalyi nyárköszöntő fesztiválra 750 ezerért. Milyen újságcikkeket kaptunk,
ehhez képest most azt mondani a költségvetés tárgyalása előtt, hogy tízmilliót csak úgy
odaadni városi rendezvényekre úgy, hogy egyébként beadtunk egy pályázatot az előbbi
szavazásnál. Nem tudom mikor várható annak az eredménye, ezt egy picit túlzónak tartom
ebben a pillanatban. Valószínű nem ezért kellett duplájára emelni az adót.
Deményi Ernő képviselő
Tényleg összességében ennyi, de gondoljuk át az egész történetet, hogy a város eddigi
életében is rendezvények voltak megszervezve. Itt öt rendezvényről beszélünk. Úgy
gondolom, hogy egy városban legalább ennyi rendezvényt azért meg kell szervezni, ezzel
nekem nincs kifogásom. Eddig is volt legalább ennyi rendezvény szerintem, eddig sem volt
kifogásom ellene. A magam részéről támogatom.

38

Fülöp Zoltán képviselő
Az a pályázat, ami beadásra fog kerülni és aminek a menedzseri személyéről szavaztunk az
előbb, azt a pályázatot végső soron Kiskunmajsa Város Önkormányzata adja be, ez pedig a
Konecsni György Kulturális Központnak a költsége. Magyarul várunk, hogy be fog érkezni
kb. hatmillió forint a város költségvetésébe, és most biztosan ki fog áramolni 8,5 tehát az
egyenleg nem tizenvalahány millió lesz a város szempontjából, hanem 2,5 millió. Tehát az a
hatmillió a város kasszájába fog beérkezni. Másrészt tegnap igen hosszadalmasan tárgyaltunk
a Pénzügyi Bizottság ülésén, sok fontos kérdést. Többünknek volt ezzel kapcsolatban
kérdésünk, tehát nem hipp-hopp, mert igen, túl nagy összeg ez ahhoz, hogy egy mondattal
döntsünk róla.
Faludi Tamás képviselő
Senki jó szándékát nem vitatom. De azért én abból tudok kiindulni, hogy tavaly mégis csak
volt egy nyárköszöntő a piactéren, ami 750 ezer Ft-ba került, ahhoz képest tartom ezt egy
kicsit soknak. A Majsa Napok ötmillió Ft-jával nekem semmi kifogásom, el is fogadom,
hiszen tudom, hogy időben le kell kötni a fellépőket ahhoz, hogy nagy biztonsággal majd itt
tudjanak lenni. Viszont az összes többire szeretnénk kérni egy részletes programot, mint
ahogyan a Művelődési Központtól eddig is mindig kérte a Képviselő-testület. Részletes
programot kért majd erre adta a költség fedezetét, nem pediglen fordítva. Nekem ez nem
igazán tetszik.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Most is megvan ez a részletes program, a Pénzügyi Bizottság ülésén Vadkerti Rita részletesen
bemutatta az elképzeléseket a különböző programokat illetően. Itt alapvetően
keretösszegekről van szó és az előre gondolkodás miatt van szükség a megszavazandó
összegekre. A fellépők listáját látva és ismerve a lekötési lehetőségeket, a jó ár-érték arányú
előadókat már rendszerint a tervezett időpont előtt jóval lekötik. Ha ezt a keretösszeget
megszavazzuk, lehetőséget biztosítunk arra, hogy a várt előadókkal már tudjon az igazgató
asszony kalkulálni, mert meglesz rá a keretösszeg.
Faludi Tamás képviselő
Nyilván le kell időben a fellépőket kötni. Csak az a kérésem, hogy szeretném megkapni
ezeknek a rendezvényeknek nemcsak a tervezett programját, hanem a teljes költségvetését.
Mert gondolom, hogy van részletes terv, ha már keretet kérünk hozzá.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A részletes terv arra vonatkozik, ami kelléke kell, hogy legyen ilyen rendezvénynek. De hogy
azon a Majsa Napon, vagy azon a decemberi rendezvényen milyen fellépő lesz azt ezidáig
nem tudta bevállalni az igazgató asszony. Ha megvan ez a keret, annak tudatában el tud
indulni megszervezni, hogy ki legyen az adott programon az adott előadó.
Gyuris László képviselő
Elhangzott itt egy hatmilliós összeg, ami a városkasszába be fog érkezni és hogy ez kivonódik
a kiadásokból. Ez mit jelent?
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az a hatmillió az hét és fél. Tehát 25 ezer Eurós a pályázat amiről szó van, ez 7,5 millió
forint, ez jön be a városi költségvetésbe. Ezt próbálta felvázolni Fülöp Zoltán Képviselő úr.
Gyuris László képviselő
Abba a pályázatba ezek a rendezvények beleférnek?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A programból kiválthat igen.
Gyuris László képviselő
Annyit szeretnék elmondani, hogy egy szociális területen egy megvonás fog következni, tehát
egy olyan pénzügyi helyzet, amiben kb. 30 %-kal fognak a szociális kiadások megnyirbálásra
kerülni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, kérem aki az előterjesztésben szereplő határozati
javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

21/2015. (II.18.) határozat
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház 2015. évi
rendezvényterve
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Konecsni György
Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház 2015. évi rendezvénytervét és az
előterjesztésben részletezett rendezvényekre a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetben a
céltartalékon városi rendezvényekre elkülönített keret terhére 8.511.000,- Ft, általános tartalék
terhére 1.589.000,- Ft fedezetet biztosít.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Vadkerti-Tóth Rita igazgató-helyettes
Gulyás Jánosné osztályvezető a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezeten történő átvezetésre
Határidő: 2015. február 28., 2015. február 25.
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25. N a p i r e n d
Kiskunmajsai gyermekek Fővárosi Nagycirkuszba történő utazásának támogatása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A napirendi pont kiküldésre került. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket.
Amennyiben nincs, kérem aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, kézfeltartással jelezze.

/Gyuris László képviselő kiment, jelenlévők létszáma 8 fő/

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

22/2015. (II.18.) határozat
Kiskunmajsai gyermekek Fővárosi Nagycirkuszba történő utazásának támogatása
Határozat
1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Aranyos” Gyermekekért
Egyesület részére 107.500 Ft támogatást, a Majsai Alsó-Óvodai Egyesület részére 56.000,-Ft
támogatást, az Egészséges Gyermekekért Alapítvány részére 172.000,-Ft támogatást, a
Kiskunmajsai Keresztény Ifjúsági Alapítvány részére 107.500,-Ft támogatást biztosít a
rászoruló gyermekek Fővárosi Nagycirkuszba történő látogatása céljából – megállapodás
ellenében, elszámolási kötelezettséggel –, a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetben
elkülönített általános tartalék terhére.
2. A támogatás elszámolásának módja: 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 2016. 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. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.
Felelős: Rávai Mónika alpolgármester, Egyesületek, Gulyás Jánosné a 2015. évi rendelettervezeten történő átvezetésre
Határidő: 2015. február 19., 2015. február 25.
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Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének tájékoztatója
Előadó: Szekeres Béla alpolgármester
26. N a p i r e n d
Közrend és Közbiztonsági
beláthatósága érdekében

Munkacsoport

javaslata

az

útkereszteződések

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A napirendi pont kiküldésre került. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket.
Alpolgármester úr, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
Szekeres Béla alpolgármester
Nem kívánom kiegészíteni, köszönöm.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Amennyiben nincs észrevétel, vita nélkül szavazunk, kérem aki egyetért a tájékoztatóval,
kézfeltartással jelezze.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – a tájékoztatót elfogadta.

27. N a p i r e n d
Egyebek

Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdezem a megjelenteket, van-e a napirendhez hozzászólni valójuk?
Faludi Tamás képviselő
Két tájékoztató is volt, amihez nem lehet hozzászólni és vita nélkül szavaztunk. Mindkettőnél
jobbnak tartottam volna, ha nem tájékoztató, hanem beszámoló, úgy a közbiztonsági résznél
is, mert hátha lett volna Képviselőtársaimnak kérdése, javaslata. A másik pedig az Ötv. NanoKam szerverről tájékoztatás. Az Egyebek között kérdezem meg, hogy ez nekünk jár,
bármilyen elkötelezettség nélkül, vagy csak egy tájékoztató és ha ez érdekel minket akkor
majd visszakerül? Vagy ez azt jelenti, hogy ez húszezer forint és ehhez jön még összeg? Ez
döntés volt, vagy mi volt ez?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ez azt jelenti, hogy tudjanak a Tisztelt Képviselő urak arról, hogy szeretnénk egy ilyen NanoKam-os rendszert bevezetni.
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Faludi Tamás képviselő
Akkor ez nem döntés volt, hanem egy tájékoztatás, hogy ilyenre is lesz lehetőség és ha
akarjuk, akkor egy következő előterjesztésben idekerül?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Hatáskörön belül döntünk, döntök erről a rendszerről.
Faludi Tamás képviselő
Nem tudom, hogy jó dolog-e hatáskörön belül dönteni ilyen rendszerről Polgármester úrnak.
Megnézte-e Polgármester úr azt, hogy hogy lehet ide feljelentkezni?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A kollégák a szakmai tárgyalást lefolytatták.
Faludi Tamás képviselő
Egyáltalán ebbe a rendszerbe hogyan lehet feljelentkezni, hogy én is láthassam ezt a
rendszert?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Mindenki láthatja.
Faludi Tamás képviselő
Persze, hogy mindenki, de hogy? Kell-e regisztrálnom, ha igen, milyen adatokat kell
megadnom?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Semmit nem kell megadni.
Faludi Tamás képviselő
Szóval ez pénzügyi kérdés? Ez már eldőlt, megrendelte Polgármester úr?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Nem.
Faludi Tamás képviselő
Ez nem is kerül már a testület elé?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Nem.
Faludi Tamás képviselő
Furcsán mennek egy kicsit a dolgok. Ha már vannak képviselői megbeszélések, akkor jó
lenne, ha az úgy is történne. Nem pedig, ha mond valaki egy ötletet, akkor azt hiszi magáról,
főleg az azon az oldalon ülők, hogy ez az ötlet már el is dőlt. Nem hiszem, hogy eldöntött
kérdés, és jó lenne, ha komolyabb dolgokról is tárgyalnánk. Kérdezem, hogy mikor kerül a
testület elé a média koncepció?
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
A márciusi önkormányzati ülésre tervezzük.
Faludi Tamás képviselő
Ügyeletről döntöttünk, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás megversenyeztette, kérdezem
Polgármester úrtól, hogy hány ajánlat érkezett be? Látom, hogy a nyertes ki lett, csak
kérdezem, hogy hány ajánlat érkezett?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A TKT kérte be az ajánlatokat és egy ajánlat érkezett be.
Faludi Tamás képviselő
Egy ajánlat érkezett be, innentől fogva az a kérdésem, hogy egy ajánlatnál hogy tudott
szavazni Polgármester úr - tudom, hogy a TKT-re milyen szabályok vonatkoznak – akkor,
amikor elvi kérdés Polgármester úr számára, hogy egy ajánlat nem ajánlat, mert egy ajánlatból
a Polgármester úr nem tudja megállapítani a piaci árat? Ha itt a képviselő-testületi ülésen
egymilliós, vagy 900 ezer forintos ajánlatoknál főleg helyi adófizető vállalkozónál azt mondja
Ön, hogy nem tudja támogatni és ragaszkodik az új pályázat kiírásához. A társulási ülésen
miért nem ragaszkodott ehhez a tizenakárhány milliós önkormányzati hozzájárulásnál? Ott
miért nem ragaszkodott ahhoz, hogy egy ajánlat nem ajánlat?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Annyiban kiegészíteném és abban tévedtem, hogy négy helyre ment ki árajánlat kérő és ebből
csak egy ajánlat jött be és ez az ajánlattevő az volt, aki előzőleg is az ajánlattevő volt és
akinek a munkásságával meg voltunk elégedve és ha jól tudom, nem is emelt az áron, illetve
kevesebb volt mint az előző. Kielégítő a válasz?
Faludi Tamás képviselő
Hogy lenne kielégítő a válasz, Polgármester úr? Az elvről beszélek. Ha itt a képviselőtestületi ülésen Ön azt mondja a majsai adófizető vállalkozónak, hogy nem fogadom el az
ajánlatodat, mert te voltál az egyetlen, akkor Önnek bárhová megy dönteni, ugyanezt az elvet
kell, hogy képviselje. Akkor egy ajánlat nem ajánlat, a társulásnál sem ajánlat az Ön számára.
Az pedig külön fájdalmam, hogy a Nonprofit Kft. kimaradt. Tudom, hogy miért maradt ki, de
ha Polgármester úr ezt az elvet képviselte volna, lett volna még idő új pályázatot kiírni, az
időbe belefért volna és akkor most a Nonprofit Kft.-nek szavaztuk volna meg, amit most
megszavaztunk. Tehát azt szerettem volna megkérdezni a jövőre vonatkozóan, csak hogy
tudjam, hogy innentől kezdve egy ajánlat ajánlat, vagy nem ajánlat?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Azt majd egy következő testületi ülésen eldöntjük egy következő napirendben, hogy az
árajánlatokat mi alapján fogadjuk el. Arra, amit Faludi képviselő úr mondott, amikor egy
ajánlatot nem fogadtunk el, akkor az azért volt, mert nem volt viszonyítási alapunk. Az orvosi
ügyeletnél pedig pont a Faludi képviselő úr kérte, hogy kérjük be a Járóbeteg Szakellátótól,
hogy el tudnák-e vállalni az orvosi ügyeletet, amelyre az Igazgató úr azt írta, hogy nem tudják
vállalni az orvosi ügyeletet, nem tudnak, nem kívánnak vele foglalkozni, nem az ő profiljuk.
Ezt pont az Ön kérdésére bekértük és választ is kaptunk rá.
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Faludi Tamás képviselő
Azt megkérdezhetem, mikor volt ez a levélváltás?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az elmúlt évben.
Faludi Tamás képviselő
Innentől kezdve ez nem kívánságműsor egy intézményvezető részére, ha valami feladatot kap,
ő csak azt mondhatja meg, hogy milyen feltételeket kér.
Gyuris László képviselő
Az elmúlt ülések egyikén kértem, hogy az előterjesztésekről amikor szavazunk, röviden
legyen bemutatva az előterjesztés. Külső szemlélő részéről nem mindig érthető, hogy miről
szavazunk. Nem tudom, hogy lehet-e erről szavazni, hogy az előterjesztések legyenek
bemutatva röviden. Másrészt néha úgy érzem magam, mint a cirkuszban, hogy mindenki azt
csinál, amit akar, mindenki azt mond amit akar és úgy nevetgél, ahogy akar. Nem tudom,
mennyire kell komolynak lennie egy önkormányzati ülésnek, de időnként rosszul érzem
magam ettől az állapottól. Azt gondolom, hogy egy komoly testület, komoly döntésekkel sok
millióról és emberek sorsáról szavazunk. Szerintem itt kellő komolysággal kellene ezeket a
dolgokat előhozni. A személyeskedéstől és beszólogatásoktól kíméljük meg egymást, nem a
piacon vagyunk, a társalgási szabályokat tartsuk be.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Gyuris Képviselő úr minden gondolatával egyetértek. Emlékeztem a múltkori kérésére, hogy
próbáljunk valamilyen tájékoztatást adni a napirendi pontokról. Próbáltam ennek megfelelni.
Azoknál a napirendi pontoknál, ahol viszonylag egy szárazabb anyagról van szó és egy
hivatali kötelező elemről, nem érzem, hogy a kedves nézőket untatni kellene egy ilyen
dologgal. Egyébként akit jobban érdekel, a weboldalunkon mindent megtalál ezzel
kapcsolatban. Egyetértek azzal, hogy a napirendi pontok lényegét vagy én, vagy az
előterjesztő, vagy a referens egy pár gondolatban el fogja mondani. A másik dologban pedig
Gyuris úrral egyetértve, kérek mindenkit a parlamentáris viszonyoknak és feltételeknek a
betartására.
Amennyiben nincs több észrevétel, hozzászólás, köszönöm mindannyiuk részvételét, a mai
ülést 18:20 órakor bezárom.
K. m. f.

Ábrahám-Fúrús András
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Fülöp Zoltán
jkv. hitelesítő

Deményi Ernő
jkv. hitelesítő

