Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2015.
Jegyzőkönyv
Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25. napján
(szerda) 14:00 órai kezdettel a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében
megtartott üléséről.
Jelen vannak Önkormányzat részéről:
Czombos Csaba, Deményi Ernő, Faludi Tamás, Fülöp Zoltán, Gyuris László, Koncz Jenő,
Nyerges Benjamin Jenő, Papp Mihály, Szikora Tibor képviselők, Rávai Mónika Éva
alpolgármester és Ábrahám-Fúrús András polgármester (11 fő – 100 %).
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 2.
képviselő-testületi ülésén.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a 11 fővel határozatképes, az ülést megnyitom.
A jegyzőkönyv hitelesítésére javasolom Czombos Csaba és Szikora Tibor képviselőket.
Kérem, aki egyetért a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A napirendi pontok előterjesztései írásban kiküldésre kerültek. A napirendi pontokkal
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Faludi Tamás képviselő
Módosító indítványom van és kérdésem is. Mi az oka annak, hogy itt a Polgármesteri
Hivatalban lett összehívva a testületi ülés és nem a szokásos helyén a Művelődési Központ
tánctermében, talán valamilyen rendezvény van?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Nem tudok róla. Így döntöttünk, hogy itt legyen a rendes ülés, de a következőkben
megtárgyaljuk, hogy hol tartsuk az üléseket és majd ahhoz tartjuk magunkat.
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Faludi Tamás képviselő
Kérem, ha ez SzMSz módosítást igényel, akkor minél előbb építsék bele. Ne itt legyenek a
testületi üléseink. Módosító javaslatként pedig, hogy a 15./ napirendet vegye le a Tisztelt
Képviselő-testület a napirendjéről hiszen ebben az előző ülésen már döntött a Tisztelt
Testület. Nem akarok én mindig erre hivatkozni, hogy Önök nem ezt ígérték, teljes mértékben
szembe mennek a választási ígéreteiknek. Egy héttel ezelőtt a Képviselő-testület döntött egy
témában, elfogadta többségi döntéssel azt, hogy megvárjuk az intézményi átvilágításokat, nem
beszélve arról, hogy igazgatói álláshely is ki van írva a leendő igazgatóra. Akkor térjünk majd
erre vissza, ahogy az előző testületi ülésen is döntöttünk. Nagyon rossz üzenetnek tartom azt,
ha a Képviselő-testület dönt és csak azért is „megmutatjuk és erőből lenyomjuk a
torkotokon”, ezt rossz ötletnek tartom. Kérem Képviselőtársaimat, vegyük le napirendről.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Felteszem szavazásra a módosító javaslatot, kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 5
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – a 15./ napirendet levette napirendjéről.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A napirendet egészében felteszem szavazásra. Kérem, aki a mai napirendi pontokat a
módosítással együtt elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – a napirendi pontokat egészében elfogadta.

Napirend

1.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

2.

…/2015.(…) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról

Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
3. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
Szervezési és Igazgatási Osztály előterjesztése
Előadó: Fehér László osztályvezető
4.

Képviselő-testületi jegyzőkönyvek beköttetésének költségeire fedezet biztosítása
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Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Menetrend módosítás
Cseke és Cseke Kft vételi ajánlata
Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése
Hősök tere 3. szám alatti ingatlan hasznosítása
Pálinkó József vételi ajánlata az Ipari Parkban
Tanács Ablak Kft vételi kérelme az Ipari Parkban
Baturin Beatrix Katalin kérelme önkormányzati út cseréjével kapcsolatban

Hatósági Osztály előterjesztése
Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna bizottsági referens
12. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat kiírása
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
13. A HUNOR SE Asztalitenisz Szakosztályának kérelme Sportcsarnok ingyenes
igénybevételére
14. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde kérelme Sportcsarnok ingyenes
igénybevételére
15. Önkormányzati tulajdonú szociális helyzet alapján történő lakásbérlet iránti kérelmek
Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
16. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének működési engedély
módosításának kezdeményezése
17. Intézményi Tanács tagok delegálása
18. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet 2015.
évi költségvetést érintő hatása
19. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. önkormányzati
rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
20. Egyebek
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1./ N a p i r e n d
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A napirendi pont előterjesztése kiküldésre került. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal
kapcsolatban? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással
jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
23/2015. (II.25.) határozat
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
H a t á r o z at
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót a következőképpen fogadta el:
- 16/2014. (II. 07.) határozat
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
- 41/2014. (II.26.) határozat
Fejlesztési és beruházási elképzelések
- 110/2014. (IV. 23.) határozat
Térfigyelő kamera pályázat
- 132/2014. (V.14.) határozat
Pályázat beadása az I. világháborús emlékmű felújítására
- 221/2014. (VIII.19.) határozat
Kiskunmajsa Város Turisztikai Koncepciója 2014-2020
- 233/2014. (IX.30.) határozat
Közintézmények villamossági felülvizsgálata
- 240/2014. (IX.30.) határozat
Dr. Szarvas Tibor üdülőtelekkel kapcsolatos kérelme
- 276/2014. (XI.27.) határozat
„Villamos energia kereskedő kiválasztása 2015. évre – Kiskunmajsa „ tárgyú közbeszerzése
eljárás döntése
- 280/2014. (XI.27.) határozat
Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása Gyógyhely kijelölésére, új
beépítésre szánt terület kialakítására 6161/1-6161/2 hrsz, és a Csontos Károly u. 2. sz.
ingatlan építési helyének módosítására vonatkozóan
- 282/2014. (XI.27.) határozat
A 41/2014. (II.26.) határozat módosítása a fejlesztési és beruházási elképzelésekkel
kapcsolatban
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- 295/2014. (XI.27.) határozat
Útszóró sóra fedezet biztosítása
- 296/2014. (XI.27.) határozat
Üzemanyagra fedezet biztosítása
- 297/2014. (XI.27.) határozat
Karácsonyi díszvilágításra fedezet biztosítása
- 301/2014. (XI.27.) határozat
Tourinform Iroda utazási kiállításon való részvételének támogatási kérelme
- 304/2014. (XI.27.) határozat
,,Ritmus Birodalom” című kiadvány megjelentetéséhez támogatási kérelem
- 311/2014. (XI.27.) határozat
Tájház épületének veszélyelhárítása, állag megóvása
- 313/2014. (XII.18.) határozat
Tóth Viktor megbízott intézményvezető áthelyezéséről
- 314/2014. (XII.18.) határozat
Javaslat a Kiskunmajsa külterület 0304/51. és a 0304/52. hrsz-ú terület megvásárlására
- 320/2014. (XII.18.) határozat
Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozására együttműködési megállapodás
elfogadása
- 321/2014. (XII.18.) határozat
0296/29 és a 0296/30. hrsz.-ú területek visszavásárlása az Ipari Parkban
- 322/2014. (XII.18.) határozat
Majsa-Építő Kft. terület bérleti kérelme
- 326/2014. (XII.18.) határozat
Kérelem igazgató továbbképzésének támogatására
- 327/2014. (XII.18.) határozat
Elektronikusan kitölthető és feldolgozható adóűrlapok, valamint könyvelő program
pénzügyi fedezetének biztosítása az Önkormányzat részére
- 328/2014. (XII.18.) határozat
Civilek a Játszóterekét Egyesület támogatási kérelmének módosítása
- 329/2014. (XII.18.) határozat
Kiskunmajsai Kistérségi Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátásának támogatása
- 330/2014. (XII.18.) határozat
Tiszteletdíj felajánlás
- Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
332/2014. (XII.18.) normatív határozata
Kiskunmajsai Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
- 333/2014. (XII.18.) határozat
A Központi Orvosi Ügyelet közbeszerzési eljárás lebonyolítói díjának lakosságszám
arányos biztosítása
- 334/2014. (XII.18.) határozat
A Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal részére internet szolgáltatás biztosítása
- 338/2014. (XII.18.) határozat
A Kiskunmajsai Települési Értéktár Bizottság elnökére tett javaslat jóváhagyása
-

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csontos Imre
területvásárlási kérelméről szóló 31/2014. (II. 26.) határozat végrehajtási határidejét
2015. április 30-ra módosította.
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-

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati tulajdonú
belvízelvezetést szolgáló csatornák átadása üzemeltetéséről szóló 130/2014. (V.14.)
határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosította.

-

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közvilágítással kapcsolatos
kérésekről szóló 160/2014. (VII. 09.) határozat végrehajtási határidejét 2015. december
31-re módosította.

-

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 216/2014. (VIII.19.) határozat
módosítása a Fő u. 109. szám Royal pékség előtt járda felújításáról szóló 236/2014.
(IX.30.) határozat végrehajtási határidejét 2015. április 30-ra módosította.

-

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa Városi
Önkormányzat kommunikációs hálózatának javítása, bővítéséről szóló 312/2014. (XI.27.)
határozat végrehajtási határidejét 2015. március 31-re módosította.

-

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Haszonbérleti szerződésekkel
kapcsolatos döntéséről szóló 324/2014. (XII.18.) határozat végrehajtási határidejét 2015.
május 31-ig módosította.

2./ N a p i r e n d
…/2015.(…) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról

Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Rávai Mónika alpolgármester
Kiosztásra került a bizottságok által tárgyalt és javasolt, módosításokkal kiegészített rendelet
tervezet. Több ponton pontosításra került. Egy javaslat be lett építve, a települési ápolási
támogatás, illetve az Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság súlyozott véleményét
figyelembe véve polgármesteri hatáskörben döntene Polgármester úr a rendkívüli települési
támogatásokról. A most kiosztott anyagról beszélünk. Végig megyünk pontonként. A beépítés
miatt a sorszámok is egyértelműen beépítésre kerültek. A környezettanulmány lefolytatásához
a Polgármester illetve az Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság felkérheti a helyi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóját ennek közreműködésére.
Beépítésre került a települési ápolási támogatás, ezt az Esélyegyenlőségi és Szociális
Bizottság elnöke javasolta, mivel a Kormányhivatal csak a tartós betegeket, illetve a 18. éven
aluliakat támogatja, az idősek támogatására más finanszírozási forma nem marad. Ez
szigorítás az eddigiekhez képest, sokkal kevesebben fogják tudni igénybe venni. Módosításra
került a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás. A család jövedelme az egy főre
jutó jövedelem a mindenkori legkisebb nyugdíj összegnek a 150 %-a, egyedül élő esetén
ennek a 200 %-a. A lakhatáshoz kapcsolódó támogatásnál ugyanez a jövedelmi határ. Az egy
főre jutó jövedelem családok esetén 150 %-a, egyszemélyes háztartásnál az öregségi nyugdíj
200 %-a. Beépítésre került még egy új pont a 14. §-ba, a rendkívüli települési támogatás. Ez a
támogatás a bizottság által meghatározott időtartamra, de legfeljebb 3 hónapra szólóan és havi
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rendszerességgel is megállapítható. Ezekkel a javaslatokkal javaslom elfogadásra az új
szociális ellátásokról szóló rendeletet.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Tisztelettel köszöntöm Önöket! Egy pont kimaradt még az Alpolgármester asszony által
elmondottakból, ez pedig az, hogy a rendkívüli települési támogatás tekintetében a
költségvetési keretösszeg erejéig és nem konkrét összegben határoznánk meg forintálisan az
összeget. Ugyanis a rendkívüli települési támogatásnak pont az a lényege, hogy vannak olyan
helyzetek, például vis-maior helyzetek, amikor lehet, hogy kevés is lenne ez az összeg erre,
más esetben viszont sok. Tehát ezt mindig az adott helyzet döntené el, ez nem egy rendszeres
támogatás és ezért mivel a költségvetésben van erre egy keretösszeg, ez egy elég tág kategória
lenne és így kellene talán elfogadni a Képviselő-testületnek, hogy a költségvetésben
meghatározott keretösszeg erejéig lehet ezt a támogatást folyósítani. Ezáltal a 14. § (3)
bekezdés kikerülne, mert ez mondta ki, hogy legfeljebb 3 hónapra szólóan és havi
rendszerességgel. De így még akár ezen is lehet módosítani, hiszen a rendkívüli helyzet
önmagában mindig eldönti azt, hogy mennyi legyen az adott helyzetben a támogatás összege.
Ezáltal az a mondat kijönne a (2) bekezdésből, hogy a rendkívüli támogatás összege egyedül
élő kérelmezőként, illetve családtagonként egy naptári évben legfeljebb 28.500.- Ft lehet.
Szikora Tibor képviselő
Igaz, hogy a bizottsági ülésen szigorú szemmel vizsgáltuk ezeket a százalékokat, de közben
én futottam ebben egy kört és mégis azt javasolnám, hogy állítsuk vissza a 200 és a 250 %-ot.
Sok embernek ezen a kicsin múlik, hogy kiesik ebből a körből és szükségük lenne erre a
támogatásra. Ezt azért is javaslom, mert a kulturális rendezvényekre 10 millió forintot
elköltünk, amelyet nem ellenzek, viszont azt javaslom, hogy a szociális hálón ne szorítsunk.
Javaslom visszatenni a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatást a 4. oldalon a 8.§nál a 250 %-ot visszaemelni. Itt javaslom, hogy a gyógyászati segédeszközt fogadjuk el
költségnek, mert elég szomorú az, ha például valakinek pelenkát kell vennie. A települési
ápolási támogatást vegyük ki a (3) bekezdésből, ne legyen tiltott, szerepelhessen az orvos által
írt gyógyszerköltségek között. Úgy van írva, hogy nem lehet figyelembe venni, de én
javaslom, hogy figyelembe lehessen venni. A települési ápolási támogatásnál a 9.§ az 5.
oldalon, szintén visszaemelném a 200 és a 250 %-ot. A 7. oldalon a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadásoknál szintén visszaemelném a 200-at és a 250 %-ot. Még annyi kiegészíteni
valóm van az idősek karácsonyi csomagjánál, hogy a (3) bekezdés után tennék egy olyan
mondatot, hogy az önkormányzat 09. hó 31-ig minden érintett háztartásba eljuttatja a kérelmi
lapokat. Az érintett háztartást egy kicsit nehéz kiszűrni. Ez segítség volna az igénylésekhez.
Így kérem Képviselőtársaimat a rendelet elfogadására. Nem vagyok ellene a
rendezvényeknek, én magam is részese voltam a bodoglári Traktoros Fesztivál szervezésének,
viszont nem szeretném, ha a szociális hálót szorítanánk.
Faludi Tamás képviselő
Jegyző asszonynak köszönöm, hogy kiegészítette, viszont ehhez kapcsolódóan nem tudom
elképzelni és nem is nagyon javaslom, hogy itt ne legyen egy felső összeghatár meghatározva.
Azért az elég tág fogalom, hogy a költségvetési keret erejéig. Elég nagy a költségvetési keret,
tehát itt a gondolatok és a lehetőségek tudnának szárnyalni. Itt én 100 ezer Ft-ot javaslok a
rendkívüli vis-maior esetben.
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Nyerges Benjamin képviselő
Csak egy kiegészítéssel élek, amit megtettem a bizottsági ülésen is. A 9. oldalon a 6. pontban
az idősek karácsonyi csomagjánál a jogosultság igénybe vételhez a 62. életévét írja, én a
jövőre is gondolnék és úgy fogalmaznám, hogy a rendes öregségi nyugdíj korhatárt elért
személyek számára. Egy aktív ember nem valószínű, hogy erre az ajándékra jogosult.
Deményi Ernő képviselő
Az eredetileg előterjesztett szociális rendelet tervezetét az Egészségügyi és Szociális
Bizottság ülésén meglehetősen sok helyen mi is módosítottuk. Most ehhez képest egy egészen
más történet állt elő. Valami visszaállt az eredetire és van új elem benne. Röviden azért én el
szeretném mondani, hogy miért van erre szükség. Rebesgetve volt mindig, hogy átalakul a
szociális ellátó rendszer, de erről a lakosság csak némi tájékoztatást kapott. Sokan olyan
helyzetbe kerülnek, hogy február 28-ával megszűnik az ellátásuk és fogalmuk sincs, hogy mi
lesz ezután. Fogalmuk sincs, hogy az eddig megállapított ellátás a számára hogyan, hol és
milyen formában, milyen feltételek mellett jár tovább. Meg fogom tenni a magam módján az
írott médiában és egyéb helyeken, tájékoztatom a lakosságot. Az sem mindegy, hogy ha az
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról beszélünk, akkor itt is egy csomó minden
megszűnik és ahogy átkerül a másik hatósághoz az itteni hatáskörben lévő ellátás, ez is
érinteni fogja. Én javasoltam a bizottsági ülésen az egy főre eső jövedelmeknél és az egyedül
élők esetében ezeket a százalékos jövedelmi értékhatárokat. Fejet hajtok annak, amit
Képviselőtársam mondott, ő jobban mozog olyan területeken, ahol több a rászorult ember.
Ezekkel a részekkel én egyetértek. Azzal viszont nem értek egyet, amit Faludi
Képviselőtársam mond, mert a Törvény akkor, amikor azt írja, hogy mi is ez a települési
támogatás és mi is egyáltalán a célja a rendkívüli települési támogatásnak, hát az a célja, hogy
hathatós támogatást nyújtson a rászorulóknak. Nem igazán tartom szerencsésnek behatárolni,
hogy egy család, vagy egy személy egy évben maximalizált összegű támogatásban
részesüljön, mert ezt mindig az adott eset fogja meghatározni. Azok a létfenntartási
problémák fogják meghatározni, hogy kik azok az emberek, akik erre a támogatásra
rászorulnak. Lehet, hogy egy ember életében egy évben csak egyszer fog előfordulni, de az is
lehet, hogy ezt rendszeressé kell tenni és a hathatós segítség nem az, ha én összesen az előző
javaslatok szerint 28.500.- Ft-ot tudnám összességében odaadni egy évben a családnak. Ez
nem minden esetben segítség. Nagyon sajnálom, hogy a helyi önkormányzatokról szóló
Törvény nem harmonizál egyáltalán az államháztartási Törvénnyel, ez a jogalkotók nagyon
nagy hibája. Jegyző asszonnyal tárgyaltam közvetlenül az ülés előtt ezzel kapcsolatosan. Ez
abból adódott dolog, hogy amikor javasoltuk, hogy kerüljön a szakbizottság döntési jogkörébe
ezeknek a rendkívüli települési támogatásoknak az odaítélése, de mégis az ÁHT ezt nem
engedi meg, mert a kötelezettségvállaló a Polgármester úr lehet és ő csak személyeket bízhat
meg, például az Alpolgármester asszonyt. Ez egy anomália szerintem, egyáltalán nem
harmonizál egymással a két jogszabály. Az egyik odaadja a feladat és hatáskört a
bizottságnak, de az ÁHT viszont ezt a pénzügyi attrakciót nem engedi ilyen formában
lebonyolítani. Azt próbáltam erősíteni, hogy mindenféleképpen csak a rászorult emberek
jussanak hozzá ezekhez a települési támogatásokhoz és ezért javasoltam a méltányossági
ápolási díj helyébe lépő települési támogatási formát. Nem szabad hogy lyukas legyen a
szociális háló, minden rászorultnak lehetőséget kell adni a hogy ehhez hozzájussanak.
Azzal is egyetértek, amit Szikora úr mondott, a gyógyászati segédeszközök tekintetében
finoman kell kezelni a kérdést. Nem tudom definiálni, hogy mi az a gyógyászati segédeszköz,
de a pelenka biztosan nem úgy gondolom. Viszont tudni kell azt, hogy vannak olyan
gyógyászati segédeszközök, amelynek az értéke ilyen magas összeg, adott esetben még a vismaior esetet is kopogtatja. Azért azt mondom, hogy ezekkel a javaslatokkal fogadjuk el a
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rendeletet felhívva arra a figyelmet, hogy ezt bármikor minősített többséggel módosíthatjuk.
Majd a gyakorlat fogja igazolni és azt mondtam a szociális bizottsági ülésen is, hogy ez az év
egy bevezető év lesz. Azt szoktam mondani, hogy a szubszidiaritás elve azt mondja, ahol a
probléma keletkezik ott oldjuk meg és ezt a feladatot adjuk oda az önkormányzatoknak
helyben, hiszen ők ismerik a lakosokat és a rászorultakat. Nagyon fontos eleme a rendeletnek
az, hogy felkérhetünk egy intézményt úgy, hogy a hivatal a szociális ügyintézőjének a
feladata egyértelműen, de felkérhetünk egy intézményt arra, hogy a megítélt támogatásnak
gyakorlatilag az utókövetését elvégezze. Ez egy nagyon fontos dolog. Olyan, mint az
utógondozás a gyermekvédelemben. Meg fogjuk majd látni, hogy jó helyre ment-e a pénz és
megfelelő módon használták-e fel. Nagyon fontos dolognak tartom azt is, hogy van egy
keretösszegünk, ahogy Jegyző asszony is mondta. A magam részéről minden hónapban meg
fogom kérdezni, hogyan fog állni ez a keretösszeg. Nagyon fontos ezt végig követni, mert
sosem lehet tudni, hogy milyen vis-maior esetek fordulnak elő. Tehát én javaslom ebben a
formában, ezekkel a módosításokkal elfogadni a rendeletet.
Koncz Jenő képviselő
Úgy gondolom, hogy itt most valami olyasmibe igyekszünk a fejszénket beleütni, amiből
vissza fog pattanni. Tegnap a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén elfogadtunk egy
költség tervezetet arra vonatkozóan, hogy a szociális ellátás mibe fog kerülni. Az eredeti
előterjesztéshez képest egy több mint 100 %-kal magasabb költségvetést fogadtunk el. Most
azt csak vélelmezni tudom, hogy ez nagy valószínűséggel így került beépítésre az idei
költségvetés rendeletbe, de ezt nem áll módunkban ellenőrizni. Azt viszont, ami most itt
történik, hogy emelgetjük a kereteket, emeljük a felső határt, ez újra csak módosítani fogja a
költségvetési rendeletet. Így hogy fogjuk jóváhagyni?
A másik dolog, amit én többször elmondtam és kategorikusan tiltakozom ez ellen, elnézést
kérek, de ez a dolog így nem kezelhető és még ez sem jó. Háromfajta tervezetet megkaptunk,
hogy ezt fogjuk tárgyalni, itt a negyedik és ez sem jó. Bocsánat, de én nem fogom jóváhagyni
biztos és nem is javaslom senkinek sem, mert a legközelebbi kampányban, amikor ott fogunk
állni mindannyian és meg fogják tőlünk kérdezni, hogy emberek, ezt ti szavaztátok meg?
Akkor azt kell majd mondanom, hogy igen, csak azt sem tudjuk, hogy mit. Messzemenően
tiltakozom, visszautasítom és meg szeretném kérni a város menedzsmentjét, hogy ilyen
helyzetbe ne hozzanak bennünket soha. Az is egy óriási dolog, hogy négy nappal az ülés előtt
kiküldenek több, mint ezer oldalnyi anyagot, röhej ez is, de rendben majd éjszaka elolvassuk.
De az, hogy idejövünk és kapunk egy tizenvalahány oldalas valamit, ami még nem is jó, ezt
messzemenően visszautasítom és kérem, hogy Képviselőtársaim támogassanak ebben.
Deményi Ernő képviselő
Ebben egyetértek Koncz Jenő Képviselőtársammal, hogy az, aki nem rendelkezik ezen a
területen kellő ismeretekkel, elég nehéz áttekinteni. Ami viszont nagyon biztos, hogy van egy
törvényi felhatalmazás arra, hogy március 1-ig meg kell alkotni ezt a rendeletet. Ez egy
kötelezettsége az önkormányzatnak. Azt mondom, amiért én vállalom is a felelősséget, mert
ezen a területen dolgozom 20 éve, hogy ez szakmailag megalapozott és jó. A pénzügyi részét
én most nem akarom érinteni. El kell fogadni a rendeletet mindenféleképpen, mert törvényi
kötelezettségünk és az előbb én mondtam, hogy bármikor, bármilyen jogszabály változás
vagy a gyakorlat majd amit fog igazolni, vagy a költségvetés vagy egyebek, minden esetben
módosítható minősített többséggel.
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Fülöp Zoltán képviselő
Ezeket a módosításokat most megtehetjük és javarészt egyetértek, csak azt nem tudom, hogy
mi ennek a költségvetési vonzata.
Deményi Ernő képviselő
A feltételrendszer kidolgozásánál a százalékok arról szólnak, hogy amikor megvizsgálja vagy
az ügyintéző, vagy a bizottság, hogy a családjában az egy főre eső jövedelem mennyi, illetve
egyedül élőnél mennyi az a jövedelem, ez csak arra fogja jogosítani, hogy megítélhetjük-e
neki ezt az ellátást, vagy nem. Ez semmit sem jelent. Ez nem fogja befolyásolni a rendeletben
szereplő keretösszeget semmilyen formában. Ez magának a feltételrendszernek a része. Eddig
is így volt jegyzői hatáskörben, mindig ehhez kell kötni egy ilyen ellátást, vagy vagyoni
helyzethez, vagy jövedelmi viszonyokhoz. Ez nem befolyásolja a rendeletben szereplő
keretösszeget.
Fülöp Zoltán képviselő
Tehát jól értem, ha többen beadják a kérelmet, mégis ugyanannyian fogják megkapni?
Rávai Mónika alpolgármester
Ugyanannyi lesz az összeg.
Fülöp Zoltán képviselő
Tehát akkor annak pénzügyi vonzata van?
Deményi Ernő képviselő
Természetesen így van. Az valószínűsíthető, ha megemeljük az egy főre eső jövedelem
százalékát, magyarán kitágítjuk a kört, akkor elvileg több ember részesülhet ebben a
települési támogatásban. De én úgy gondolom, például ha csak az ápolási díjat nézem,
felemelhetném az ápolási díjat még 300 %- ra, vagy 400-ra is, ott van az a feltétel, ami
alapján csak akkor lehet megállapítani, ha ágyban fekvő stb., ez teljesen kizárja a többi részét.
Ennek akkor van nagy jelentősége, amikor kialakul az a rendkívüli élethelyzet, az az
időszakos vagy tartós létfenntartási probléma, akkor kell megnézni ezeket az egy főre eső
jövedelmeket. Tény és való, ha nem 150, hanem 200 % és nem 200, hanem 250 %, akkor ez a
kör bővülhet. Úgy gondolom, hogy azért van a szakmai bizottság, és azért van Polgármester
úr is, hogy ezt megfelelően el tudja bírálni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Azt gondolom, hogy valóban nagyon fontos téma Kiskunmajsa város szociális rendelete,
ennek a súlynak megfelelően a hivatal dolgozói és mi képviselők is kellően sokat
foglalkoztunk ezzel az üggyel. Mivel ennek a rendeletnek március 1-gyel hatályba kell lépnie
és Deményi Képviselő úr is említette, hogy bármikor minősített többséggel módosítható, ezért
azt javaslom, hogy fogadjuk most el az utoljára kiküldött rendeletet és a következőkben
folytassuk a szakmai munkát. Ha a finom hangolása megtörtént a rendeletnek, akkor a
következő testületi ülésen minősített többséggel módosítsuk.
Szikora Tibor képviselő
Javaslom a módosítókkal elfogadni, mert ez biztosan felháborodást fog kiváltani, hogy egyik
helyen pénzt költünk, a szociális hálót pedig szűkítjük. Nem fog ez olyan nagy összeget
jelenteni a költségvetésben és akkor hozzá lehet a pénzeszközt igazítani. Inkább az volna
könnyebb szerintem, mint ezt a rendeletet most nem elfogadni a módosításokkal.

11

Nyerges Benjamin képviselő
A hatályos, érvényben lévő SzMSz-ünk értelmében elhangzottak módosító javaslatok, ezeket
egyenként meg kell szavaztatni. Dönt a testület róla, hogy melyiket illeszti be, melyiket
fogadja el, vagy melyiket teszi félre.
Faludi Tamás képviselő
A szociális rendeletünk az, aminél a finom hangolásokat majd lehet elvégezni, de ezek a
javaslatok amik elhangoztak, mondjuk Szikora Tibor Képviselőtársamtól, ez nem finom
hangolás. Ez egy nagyon komoly emelés. Annak komoly emelés, aki ezzel a 10 ezer Ft-os
különbséggel bele fog tudni férni ebbe a rendszerbe. Tehát akkor, amikor erről beszélünk, az
emberi sorsokra kell gondolni, akik ez mögött vannak és akiknek az élete a rendelettől függ.
Az élet minősége, hogy a gyógyszert meg tudja-e venni, hogy tud-e fűteni, hogy a
villanyszámlát ki tudja-e fizetni, azokról az emberekről döntünk most. Amit Koncz Jenő
Képviselőtársam említett - amellyel teljes mértékben egyetértek - természetesen érinti a
költségvetést. Azt nem tudjuk megmondani, hogy mennyivel fogja érinteni, hiszen nem
tudjuk azt, hogy majd mennyi kérelmező lesz. Ezért van a költségvetésbe beállítva egy összeg
erre és majd ezt havonta lehet ellenőrizni, hogy hol tart ez a bizonyos költség. Lehet, hogy
majd fogja módosítani, ha megemeljük a 150 %-ot 200-ra, a 200-at 250-re, ami egyébként
teljes mértékben támogatható és kérem a Képviselőtársaimat, hogy támogassák. Ha egy
egyedülálló idős emberre gondolva, akinek 71 ezer Ft alatt van a jövedelme és abból neki ki
kell fizetni mindent, óriási segítséget jelent ez a 4500 vagy 6000 Ft. Nagyon kérek mindenkit,
hogy támogassuk a 150 %-ot 200-ra, a 200-at 250-re és én továbbra is a 100 ezer Ft-os felső
határt támogatom és kérem a Képviselőtársaimat is.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Egyetértek Faludi úr gondolataival. Pontosan az emberi sorsok figyelembevételével készült el
ez a szociális rendelet. Nekünk is pontosan az a célunk, hogy az emberi sorsokat a
lehetőségeinkhez képest tudjuk segíteni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester 5 perc szünetet rendel el.
Szünet után.
Koncz Jenő képviselő
A vita elején mondtam, hogy én nem javaslom, hogy megszavazzuk ezt az előttünk lévő
előterjesztést. Ezt az előttünk álló rövid határidőre tekintettel visszavonom.
Gyuris László képviselő
Egy elvi felvetéssel élek. Akik a szociális rendszerben dolgoznak, mindenképpen szeretnénk
támogatni, hogy ezek a százalékos összegek magasabban legyenek megállapítva. Felvetődött,
hogy a bizottságként miért mást javasoltak a kollégáim. Amiatt, mert rövid idő volt arra, hogy
átgondoljuk és azon a véleményen voltunk, hogy inkább megváltoztatjuk a véleményünket,
mert ahogy Szikora Tibor is elmondta, felmerült a támogatottak körében a rászorultság
mértéke. Ennek alapján úgy láttuk jónak, hogy a magasabb százalékok kerüljenek be. Mi mint
szociális bizottság, elvi síkon nem támogathatunk megszorításokat semmiképpen. Ez egy elvi
kérdés, melyet fontosnak tartok. Ha úgy látják Képviselőtársaim, hogy a büdzsében ez nem
megoldható, akkor azok, akik ezzel foglalkoznak megindokolván ezt, tegyék meg, de mi mint
Szociális Bizottság semmiképpen nem támogatunk megszorításokat.

12

Deményi Ernő képviselő
Igaza van Gyuris Képviselőtársamnak. Ténylegesen inkább az ellenkezője történt, hiszen az
én javaslatomra történt a háromnak a kiterjesztése, elnézést kérek. Tehát a méltányossági
ápolási díj nem is volt tervezve, ez az én javaslatomra került be. Tehát ez azért nem úgy van,
ahogy Gyuris Képviselőtársam mondja. Inkább a szociális érzékenység jellemző a bizottságra,
hogy egyáltalán ezt az ellátási formát be is helyezte. Egy picit elgondolkodtam a
százalékokon. Felvetődhet az a probléma, hogy mi van akkor ha valaki közmunkában
dolgozik. A közmunka nettó bére tekintetében érdekesen alakulhat az egy főre eső jövedelmet
számolok, adott esetben egy kettős ellátást is látok a történetben. Nagyon könnyen
hozzáférhet egy közmunkás és egy gyengén kereső családtag egy települési támogatáshoz ha
ő ebbe a 200 %-os jövedelem értékhatárt határozzuk meg. Ezt azért megfontolásra javasolom
és javaslom, hogy kezdjük el a módosító javaslatokat megszavazni.
Faludi Tamás képviselő
Ez a közmunkás szó esetleg kelthet ellenérzéseket is. Azt kérem, hogy ne ez motiváljon most
bennünket, hogy egy közcélú munkás belefér-e a keretbe vagy nem. Nagyon nagy baj az, ha
belefér a keretbe. Nagy baj ha mi most megemeljük a 150 %-ot 200 %-ra és 57 ezer Ft lesz a
bejutási küszöb, nagy baj ha 40-50 ezer Ft-okból élnek. Ez egy óriási szociális probléma.
Ezen kell nekünk egy parányit segíteni. Ezt kérem mindenkitől, hogy ezt nézze, hogy 57 ezer
Ft alatt mit lehet kezdeni az életbe, vagy az egyedülállónak a 70 ezer Ft. Úgy gondolom,
minden további nélkül Szikora Tibor Képviselőtársam által javasolt 200 %-ot 250 %-ra való
megemelés, ami egyébként az első előterjesztés is volt, abszolút támogatható.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az előzőekben tett módosító javaslatokat Jegyző asszony segítségével felsorolnánk. Azt
szeretném még egyszer mondani, hogy a rendeletünk a jövőben minősített többséggel
módosítható. Megkérem Jegyző asszonyt, hogy visszafelé sorrendben sorolja fel, és arról
szavazzunk.
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A legutolsó javaslat Nyerges Benjamin Képviselő úrtól hangzott el. Ő a jelenlegi rendelettervezet 12. § (1) bekezdését módosította. E szerint a szövegezés szerint a karácsonyi csomag
támogatására jogosult a mindenkori öregségi nyugdíj korhatárt elérő személyek számára
legyen az idősek karácsonyi csomagja elérhető. Ez az első módosító javaslat, amiről
dönteniük kell.
Nyerges Benjamin képviselő
Pontosítani szeretném. Úgy szólna a módosítás, hogy a 62. életévét betöltött és rendes
öregségi nyugdíjas.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem, aki ezzel a módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a módosító javaslatot elfogadta.
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Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A következő módosítás Deményi Ernő Képviselő úr által javasoltak a következők: ő a
Szociális Bizottság képviseletében eljárva és az ő véleményének kikérésével ezen rendelet
módosításával összefüggésben tett fel javaslatát. Mondom a szakasz és bekezdéseket, hogy mi
jönne ki és mi menne helyére. A 3. § (4) bekezdése lenne az első, itt úgy módosulna, hogy a
Képviselő-testület Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottságának súlyozott véleményének
kikérésével a Polgármester dönt. Tehát erről kellene szavazni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem, aki ezzel a módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a módosító javaslatot elfogadta.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A következő a 14. §-hoz kapcsolódik, a rendkívüli települési támogatáshoz, annak is a 14. §
(2) bekezdéséhez, ahol kijönne ez a 28.500.- Ft-os korlát, felső határ és „hathatós segítséget
nyújtson” kifejezés, illetve mondat után folytatódna akként, hogy a költségvetési keretben
rendelkezésre álló összeg erejéig maximum. Tehát maximalizálva lenne ez a támogatási
összeg. Egyúttal a (3) bekezdés ebből következően kijönne és a (6) bekezdés szintén
módosulna, ott is a korábbi megfontolás alapján az Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság
súlyozott véleményének kikérést követően a Polgármester dönt szövegrésszel és
természetesen a (7) bekezdés már eleve nem volt benne. Tehát így kellene ezt elfogadni,
illetve erről dönteni.
Faludi Tamás képviselő
Nekem volt egy 100 ezres javaslatom.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Ez így igaz, ez lenne a következő. Úgy emlékszem, hogy Szikora Tibor tette az első módosító
javaslatot, utána a Faludi Képviselő úr tett módosító javaslatot, utána a Deményi Ernő
Képviselő úr és utána volt Nyerges Benjamin Képviselő úr javaslata, illetve Koncz Jenő
Képviselő úr. De ha tévedek, akkor elnézést kérek, és akkor aszerint módosítjuk. Tehát a
következő lett volna az Ön módosító javaslata, de lehet hogy rosszul emlékszem.
Faludi Tamás képviselő
Úgy gondolom, hogy nem úgy kell nézni a módosító javaslatokat, hogy személy szerint ki
volt az utolsó, mert nem ez a lényeg, hanem az, hogy ahhoz a konkrét ponthoz, a 14. § (2)
bekezdéséhez tett-e valaki módosító javaslatot és ehhez a ponthoz egyedül én tettem módosító
javaslatot. Az enyém az utolsó, más ezt nem kívánta módosítani.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Deményi Ernő Képviselő urat kérdezem meg, hogy fenntartja-e ezt a módosító javaslatát?
Mert az az igazság, hogy úgy nem lehet szavazni, hogy kétféle típus van egy bekezdésen
belül. Tehát vagy az egyiket szavazzák meg, vagy a másik megoldási módozatot. Mert
gyakorlatilag itt a kettő homlokegyenest más. Szavazhatunk mind a kettőről, csak egyszerre
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nem tudom felolvasni mind a kettőt és azt kellene akkor eldönteni, hogy melyiket vegyük
előre.
Faludi Tamás képviselő
Nem éreztem én, hogy Deményi Ernő Képviselőtársam hozzászólása módosító indítvány
lenne, hiszen az ülésen kiosztott módosított szociális rendeletben már eleve a 28 ezer Ft
kikerült. Úgy éreztem, hogy Deményi Képviselőtársam csak ezt erősítette meg és ezt a
módosítást próbálta indokolni és magyarázni. Tehát ezt a módosítottat, amit most Önök
kiosztottak nekünk én ezt kértem módosítani, hogy 100 ezer Ft legyen a felső határ.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Akkor a következő a javaslatom, ha megoldhatjuk így a dolgot. Az ő javaslata
mindenféleképpen a súlyozott vélemény kikérése és a polgármesteri döntés, ha jól
emlékszem. Hogyha azt úgy vesszük, hogy ő ezzel kapcsolatban nem él módosítással, akkor
viszont vegyük ki az általam szóban elmondottakból, de ugye az övé volt az utolsó
hozzászólás, tehát ha megoldható, akkor ezekben a pontokban szavazzunk az ő módosító
javaslatának figyelembe vételével. Hiszen egyesével megyünk végig a Képviselő urak
javaslatain a rendszer fenntartása érdekében és ha ez megtörténik, mert itt igazából a
Polgármester döntése, illetve az Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság súlyozott
véleményének kikérése szövegrészek módosulnának. Akkor a 2. §-t külön veszem és azt a
Faludi Képviselő úr által előterjesztett módosító javaslatnak megfelelően javaslom. Így
megfelel?
Faludi Tamás képviselő
Igen.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Akkor ezekről a szakaszokról döntsünk. Tehát még egyszer felolvasom a pontosítás kedvéért.
Tehát a 14.§ (2) bekezdését azzal a módosító javaslattal, hogy a keretösszeg erejéig. Most
egyesével megyünk végig a paragrafusokon és a bekezdéseken. Mivel már elfogadásra került
a 3. § (4) bekezdése, ezért most jön a 14. § (2) bekezdése, ami úgy szólt, hogy hathatós
segítséget nyújtson a költségvetésben meghatározott keretösszeg erejéig. Erről kellene
dönteni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem, aki ezzel a módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – a módosító javaslatot elfogadta.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A következő a 14.§ (3) bekezdése, hogy kikerül a rendeletből. Tehát a rendkívüli települési
támogatás a bizottság által meghatározott időtartamra, de legfeljebb három hónapra szólóan és
havi rendszerességgel is állapítható meg. Ez a szövegrész kerülne ki az ő módosító javaslata
alapján. Ez még mind a Deményi Ernő Képviselő úrnak a módosító javaslata volt.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem, aki ezzel a módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a módosító javaslatot elfogadta.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Jön a 14. § (6) bekezdése, ami pedig azt mondja ki, hogy az „Esélyegyenlőségi és Szociális
Bizottság súlyozott véleményének kikérésével a Polgármester dönt” szövegrésszé alakul át.
Erről is dönteni kellene. Ez is Deményi Képviselő úrnak volt a módosító javaslata.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem, aki ezzel a módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a módosító javaslatot elfogadta.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Most térnénk át Faludi Képviselő úr által javasolt módosító javaslatra és ezután jön Szikora
Tibor Képviselő úr módosító javaslatai. Tehát a Faludi Képviselő úr a 14. § (2) bekezdését
kérte módosítani, hogy maximalizáljuk a rendkívüli települési támogatás összegét maximum
100 ezer Ft összeghatárig. Ez kivételre került volna, de élt egy módosító javaslattal, hogy
maximum 100 ezer Ft. Tehát ne 28.500.- Ft, hanem maximum 100 ezer Ft. Így megfelelően
mondtam?
Faludi Tamás képviselő
Tökéletes, köszönöm szépen.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem, aki ezzel a módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal – 9
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – a módosító javaslat nem került elfogadásra.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A következőkben Szikora Tibor Képviselő úr módosító javaslatait egyenként olvasom fel,
mindegyikről külön-külön döntene a Képviselő-testület. Az első a 8.§ (1) bekezdésének b.)
pontja, ahol az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, illetve egyedül
élő esetében annak 250 %-át kérte meghatározni. Tehát ez az első, amiről Önöknek
szavazniuk kell.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem, aki ezzel a módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 7
ellenszavazattal, 1 tartózkodással– a módosító javaslat nem került elfogadásra.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A következő a 8.§ (3) bekezdés lenne, ami a következő: a gyógyszerek számításánál nem
lehet altatót, vitaminkészítményeket, nem vény köteles gyógyszert, egyéb készítményeket,
gyógyászati segédeszközöket és étrend kiegészítőket számításba és figyelembe venni
szövegezésből kikerülne a „gyógyászati segédeszköz” kifejezés. Erről kellene dönteniük.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem, aki ezzel a módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a módosító javaslat elfogadásra került.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A következő a 9. § (1) bekezdésének c.) pontja. E szerint a települési ápolási támogatásról van
szó, melyet még a bizottság javasolt a rendeletbe felvenni. Szintén a százalékos
meghatározásokat módosítaná a 150-et 200-ra és a 200-at 250-re. Erről kellene a döntésüket
meghozni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem, aki ezzel a módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 7
ellenszavazattal, 1 tartózkodással – a módosító javaslat nem került elfogadásra.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A következő a 10. § (6) bekezdés b.) pontja szintén a százalékos meghatározásokat
módosítaná. Ez is Szikora Tibor Képviselő úr módosító javaslata. Tehát a b.) pontban a 150 %
200 % lenne, a 200 % 250 %-ra módosulna. Erről kellene dönteniük.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem, aki ezzel a módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 5
ellenszavazattal, 2 tartózkodással – a módosító javaslat nem került elfogadásra.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A következő a 12. § (4) bekezdése volt, pontosabban szólva a 14. §, mert az idősek
karácsonyi csomagjára vonatkozik, annak a (4) bekezdését kéri beépíteni a rendelet-tervezetbe
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Szikora Képviselő úr akként, hogy az önkormányzat minden háztartásba legkésőbb
szeptember 30-ig juttassa el az ezzel kapcsolatos felhívást. Ennyit kér belevenni, erről kellene
dönteni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem, aki ezzel a módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a módosító javaslat elfogadásra került.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A módosító javaslatokról szavaztunk, most kellene dönteni a rendelet egészéről.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Köszönöm Jegyző asszony a segítséget. Kérem, aki a rendelet-tervezettel egyetért az
elfogadott módosításokkal együtt, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, 2 tartózkodással – megalkotta a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 3/2015.(III. 26.) önkormányzati rendeletet, melyet a
jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmaz.

3. N a p i r e n d
…/2015.(…) önkormányzati rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti ellátásokról
Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az előterjesztés kiküldésre került. Az Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta ezt a rendelet-tervezetet. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, a rendelet-tervezet elfogadását javasolom.
Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – megalkotta a személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015.(III. 26.) önkormányzati rendeletet,
melyet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmaz.
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Szervezési és Igazgatási Osztály előterjesztése
Előadó: Fehér László osztályvezető
4. N a p i r e n d
Képviselő-testületi jegyzőkönyvek beköttetésének költségeire fedezet biztosítása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Bács-Kiskun Megyei Levéltár által végzett irattári ellenőrzés folytán megállapítást nyert,
hogy 2006. évtől nincsenek bekötve a jegyzőkönyvek, ezeket be kell köttetni és erre 500 ezer
Ft-os keretet biztosít. Kérdés, vélemény van-e? Amennyiben nincs, kérem aki egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
24/2015. (II.25.) határozat
Képviselő-testületi jegyzőkönyvek beköttetésének költségeire fedezet biztosítása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat részére a 20062014.–ig terjedő időszak képviselő-testületi jegyzőkönyveinek beköttetésére 500.000 Ft –ot
biztosít a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetben elkülönített az általános tartalék terhére.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. február 25.

Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
5. N a p i r e n d
Menetrend módosítás
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az eddigi megszokott menetrend egy pontban módosulna az „Iskola 2. járat” kimenne a
Menedék Alapítványhoz. A menetrend további módosítása tárgyalásokat igényel még, a
határozat most csak erről szól. Kérdés, vélemény van-e? Amennyiben nincs, kérem, aki
elfogadja az előterjesztésben foglaltakat, kézfeltartással szavazzon.
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
25/2015. (II.25.) határozat
Menetrend módosítás
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt menetrend változásokat
2015. március 15-től elfogadja és módosítja a 2012. augusztus 23-án a Hamsza Kft.-vel kötött
közszolgáltatási szerződés, többször módosított 1. sz. mellékletét.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. március 15.

6. N a p i r e n d
Cseke és Cseke Kft. vételi ajánlata
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ez egy visszatérő napirendi pont, csak a földhivatal eljárás elhúzódása miatt tartott ilyen
sokáig. Négyzetméter és helyrajzi szám módosulás van benne. Kérem, tegyék meg
észrevételeiket. Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
26/2015. (II.25.) határozat
Cseke és Cseke Kft. vételi ajánlata
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 98/2013.(V.08.) határozatát
visszavonja.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 0329/100. hrsz.-ú, gazdasági épület,
udvar művelési ágú ingatlant 1.006.000,-Ft + ÁFA áron értékesíti a Cseke és Cseke Kft.
Kiskunmajsa, Deák F. u. 14. sz. részére.
Az adásvételhez az Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja.
Felhatalmazza Ábrahám-Fúrús András polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Az adásvétellel és kiméretéssel kapcsolatos költségek vevőt terhelik.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. április 30.
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7. N a p i r e n d
Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A fenntartható településfejlesztés a kis-, és középvárosokban címmel egy projekt indul a
Belügyminisztérium szakértőinek támogatásával. Ebbe a munkába különböző civil
szervezeteket is be kell vonni. Az előterjesztés arról szól, hogy a Polgármester kiadjon egy
nyilatkozatot, amelyben lenyilatkozom, hogy másokat is bevontunk ennek a stratégiának az
előkészítésébe. Kérdés van-e? Amennyiben nincs, aki ezzel a napirendi ponttal egyetért,
kérem, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
27/2015. (II.25.) határozat
Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Integrált Településfejlesztési
Stratégia kidolgozása során felhatalmazza Ábrahám-Fúrús András polgármestert, hogy a
Belügyminisztériumi szakmai megfelelőség ellenőrzésre történő benyújtás, valamint ennek
eredményétől függő átdolgozást követő végleges jóváhagyásra történő benyújtáshoz az
előterjesztésben foglalt nyilatkozatokat megtegye.
A településfejlesztési dokumentum Belügyminisztériumi aláírásáról történt tájékoztatás
kézhezvételét követő 30 napon belül a Képviselő-testület elé terjeszti.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

8. N a p i r e n d
Hősök tere 3. szám alatti ingatlan hasznosítása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Majsa Gyöngyéről van szó. Az Önkormányzat ismételten egy pályázatot írna ki azzal a
módosítással, hogy az élvez előnyt, aki meleg konyhás éttermet tud majd üzemeltetni. Kérdés
van-e? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
28/2015. (II.25.) határozat
Hősök tere 3. szám alatti ingatlan hasznosítása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa, Hősök tere 3. sz.
alatti 205 m²-es helyiség bérbeadására pályázatot ír ki a mellékelt hirdetmény alapján.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. június 30.

9. N a p i r e n d
Pálinkó József vételi ajánlata az Ipari Parkban
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Arról a területről van szó, amit a TIMACCO-tól visszavásároltunk. Ebből a területből
vásárolna Pálinkó József 20 ezer m2-t a szokásos 270.- Ft/m2 + ÁFA áron. Amennyiben
nincs kérdés, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
29/2015. (II.25.) határozat
Pálinkó József vételi ajánlata az Ipari Parkban
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti az ipari parkban lévő
0296/50. hrsz.-ú ingatlanból 20.000 m2-t Pálinkó József Kiskunmajsa, Zrínyi u. 19. szám
alatti lakos részére 270,-Ft/m2 + ÁFA áron.
A végleges adásvételi szerződés aláírására, a telek megosztása, a részletes feltételek és
biztosítékok meghatározása és a Támogatás Vizsgáló Iroda, valamint a DARFÜ jóváhagyása
után kerülhet sor.
A telek kiméretésével, megosztásával kapcsolatos költségek az Önkormányzatot, az
adásvétellel kapcsolatos költségek vevőt terhelik.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. június 30.
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10. N a p i r e n d
Tanács Ablak Kft. vételi kérelme az Ipari Parkban
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A megadott helyrajzi számon lévő területet szeretné megvásárolni a Tanács Ablak Kft.
hasonló feltételekkel, mint az előzőekben elfogadtunk. Kérdés, vélemény van-e? Amennyiben
nincs, kérem, aki elfogadja az előterjesztésben foglaltakat, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
30/2015. (II.25.) határozat
Tanács Ablak Kft. vételi kérelme az Ipari Parkban
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete eladja az ipari parkban lévő 0296/16.
hrsz.-ú 6324 m2 nagyságú területet a Tanács Ablak Kft. (6120 Kiskunmajsa, Fecske u. 29. sz.)
részére 270,-Ft/m2+ÁFA áron.
Az adásvételhez az Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja.
Felhatalmazza Ábrahám-Fúrús András Polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására, a
Támogatás Vizsgáló Iroda és DARFÜ jóváhagyást követően.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. április 30.

11. N a p i r e n d
Baturin Beatrix Katalin kérelme önkormányzati út cseréjével kapcsolatban
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Itt arról van szó, hogy a Félegyházi út mellett van egy ingatlan, ahol két terület is az övék, de
egy földút az ő területe között megy be. Ezt az utat szeretnék arrébb tetetni és a saját
területükből biztosítanának az útnak helyet. Kérdés, vélemény van-e?
Gyuris László képviselő
Annyiban szeretném ha kiegészítenénk ezt a határozati javaslatot, hogy akkor lehessen lezárni
a régi utat, amikor az új út elkészült és azt a Műszaki Osztály átvette, ezt rögzítsük ebben a
kérdésben.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Egyetértek ezzel a gondolattal. Ha egyéb kérdés, vélemény nincs, ezzel a módosítással
szeretném feltenni szavazásra. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
31/2015. (II.25.) határozat
Baturin Beatrix Katalin kérelme önkormányzati út cseréjével kapcsolatban
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete feltétlenül és visszavonhatatlanul
hozzájárul a 0174/1. hrsz-ú útszakasz átminősítés utáni értékkiegyenlítés nélküli cseréjéhez a
0173/100-as ingatlannal azzal, hogy a régi utat csak akkor lehet lezárni, amikor az új út
elkészült és a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya azt átvette.
Felhatalmazza Ábrahám-Fúrús András polgármestert a csere szerződés aláírására.
Az átminősítéssel és csere szerződéssel kapcsolatos költségek Baturin Beatrix Katalin
kérelmezőt terhelik.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. december 31.

Hatósági Osztály előterjesztése
Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna bizottsági referens
12. N a p i r e n d
A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat kiírása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
2008. óta írja ki az önkormányzat ezt a tanulmányi ösztöndíjat. Az idei évben is két
alkalommal, február 28-ig, illetve október 31-ig ki kell írni. Erről szól a napirendi pont.
Kérdés, vélemény van-e, amennyiben nincs, a határozati javaslat elfogadását ajánlom. Kérem,
aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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32/2015. (II.25.) határozat
A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat kiírása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014/2015-es tanév I. félévére
szóló Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázatát a mellékletben foglalt tartalommal
hirdeti meg. A pályázati felhívást a www.kiskunmajsa.hu honlapon és a helyben szokásos
módon kell megjelentetni.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester,
dr. Dobrán Zsuzsanna, hatósági osztályvezető
Határidő: 2015. február 28.

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

13. N a p i r e n d
A HUNOR SE Asztalitenisz Szakosztályának kérelme Sportcsarnok ingyenes
igénybevételére
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Mindezt tudjuk a KLIK-kel kötött szerződésben, öt alkalommal ingyenesen az önkormányzat
rendelkezéséről biztosítja a KLIK a sportcsarnokot, ebből az öt alkalomból kér a HUNOR SE
két alkalmat, május 2-ára és június 6-7-re asztalitenisz programokra. Az egyik egy
fogyatékkal és egészséges sportolók számára rendezendő asztalitenisz verseny, míg a másik a
Bognár Imre emlékverseny. A határozati javaslat arról szól, hogy erre a két alkalomra
megkaphassák a sportcsarnokot. Amennyiben kérdés nincs, kérem, aki egyetért,
kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
33/2015. (II.25.) határozat
A HUNOR SE Asztalitenisz Szakosztályának kérelme Sportcsarnok ingyenes
igénybevételére
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2013. (I.17.) önkormányzati
határozat alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött ingyenes
vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint a HUNOR SE Asztalitenisz Szakosztálya
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részére átengedi a Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és EGYMI Széchényi
Iskolájának Sportcsarnokát ingyenes használatra az önkormányzat részére biztosított évi 5
alkalom keretén belül, a 2015. május 2-i és a 2015. június 6-7-i időpontokban.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Kiskunmajsai Tankerületét.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. február 28.

14. N a p i r e n d
A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde kérelme Sportcsarnok ingyenes
igénybevételére
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az óvoda és bölcsőde is két alkalmat kért egy novemberi Márton napi bálra és egy március 4i időpontban egy ovi olimpiára. Ezt a napirendi pontot megtárgyalta a bizottság és azt
javasolta, hogy csak a március 4-i időpontot adjuk most oda az óvodának. Tehát az öt
alkalomból egyet ők használnak fel. Kérdés van-e?
Szikora Tibor képviselő
A bizottság csak azért javasolta csak ezt az egyet, mert augusztusban lejár a szerződésünk a
KLIK-kel az épület fenntartásra és utána újra idekerül és természetesen ha úgy adódik,
javasolja a bizottság a másik időpontot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással
jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
34/2015. (II.25.) határozat
A Kiskunmajsa Városi
igénybevételére

Óvoda

és

Bölcsőde

kérelme

Sportcsarnok

ingyenes

Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2013. (I.17.) önkormányzati
határozat alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött ingyenes
vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint a Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde
részére átengedi a Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és EGYMI Széchényi
Iskolájának Sportcsarnokát ingyenes használatra az önkormányzat részére biztosított évi 5
alkalom keretén belül, a kérelemben meghatározott 2015. március 4-i időpontban.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Kiskunmajsai Tankerületét.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. február 28.

15. N a p i r e n d
Önkormányzati tulajdonú szociális helyzet alapján történő lakásbérlet iránti
kérelmek
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Két kérelem érkezett be, az egyik a szociális törvény alapján nem jogosult lakásbérletre, a
másik igénylőnek nem tudunk lakást biztosítani. Kérdés van-e? Amennyiben nincs, ezek
alapján aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
35/2015. (II.25.) határozat
Önkormányzati tulajdonú szociális helyzet alapján történő lakásbérlet iránti kérelmek
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a szociális helyzet alapján bérbe adható lakás iránti kérelmek közül
- Kolompár Mátyás 6120 Kiskunmajsa, Dózsa Gy. u. 27. kérelmét elutasítja,
- Csomor Szilvia 6120 Kiskunmajsa, Marispuszta 34. szám alatti lakos
kérelmét jelenleg nem tudja teljesíteni bérbe adható lakás hiányában.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: a kérelmezők kiértesítésére azonnal

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
16. N a p i r e n d
A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének működési engedély
módosításának kezdeményezése
/Írásos előterjesztés mellékelve./
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala hatósági ellenőrzést tartott
és feltárt egy-két hiányosságot. Emiatt kell módosítani a működési engedélyüket. Az
előterjesztést az Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság megtárgyalta és támogatta.
Amennyiben nincs hozzászólás, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
36/2015. (II.25.) határozat
A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének működési engedély
módosításának kezdeményezése
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Kiskunmajsa Városi
Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsőde működési engedélyének módosítását az ellátási terület
változása miatt.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az engedély módosításának kezdeményezésére.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Nyergesné Rafaj Erika szociális ügyintéző
Határidő: 2015. február 20.

17. N a p i r e n d
Intézményi Tanács tagok delegálása

/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az iskolákban a helyi közösségek érdekeinek a képviseletére szülők, önkormányzat
képviseltetik magukat az Intézményi Tanácsban. Az Intézményi Tanácsba delegálni kell
képviselőket. Ezt az Ifjúságnevelési és Sportbizottság megtárgyalta és ezek alapján a
kiskunmajsai Dózsa György Gimnáziumba Papp Mihály Képviselő urat delegálná, a
Kiskunmajsa Arany János Általános Iskola és EGYMI Intézményi Tanácsába és
Iskolaszékébe Ábrahám-Fúrús Andrást javasolja, míg a Kiskunmajsai Egressy Béni Alapfokú
Művészeti Iskola Intézményi Tanácsába Fülöp Zoltán Képviselő urat, valamint a
Kiskunmajsai Városi Óvoda és Bölcsőde Óvodaszékébe Rávai Mónika Alpolgármester
asszonyt javasolta. Amennyiben kérdés nincs, aki az elhangzottakkal egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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37/2015. (II.25.) határozat
Intézményi Tanács tagok delegálása
Határozat
1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Dózsa György
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Intézményi Tanácsába Papp Mihály képviselőt
delegálja.
2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Arany János
Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Intézményi
Tanácsába Ábrahám-Fúrús András polgármestert delegálja.
3. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Egressy Béni
Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsába Fülöp Zoltánt képviselőt delegálja.
4. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Arany János
Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Iskolaszékébe
Ábrahám-Fúrús András polgármestert delegálja.
5. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa Városi Óvoda és
Bölcsőde Óvodaszékébe Rávai Mónika alpolgármestert delegálja.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. február 28.

18. N a p i r e n d
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet 2015. évi
költségvetést érintő hatása

/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az előterjesztésben két határozati javaslat van, a Pénzügyi Bizottság az A. határozati
javaslatot javasolta elfogadni. Amennyiben kérdés nincs, kérem, aki az A./ határozati
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazattal nélkül, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
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38/2015. (II.25.) határozat
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet 2015.
évi költségvetést érintő hatása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ellátottak pénzbeli juttatását az
előterjesztés melléklete „A” pontja szerinti tartalommal elfogadja és támogatja a 2015. évi
költségvetési rendelet tervezeten a javasolt módosítás átvezetését.
Az ellátottak pénzbeli juttatása 23.632,0 eFt-os növekedésének fedezete a 2015. évi
költségvetési rendelet tervezet általános tartaléka.
Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a 2015. évi költségvetési rendelet tervezeten történő
átvezetésre
Határidő: 2015. február 25.

19. N a p i r e n d
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. önkormányzati
rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A rendelet-tervezet kiküldésre került és mindegyik bizottság megtárgyalta. A Pénzügyi
Bizottság 9 igennel javasolja elfogadásra, az Érdekegyeztető Tanács 4 igennel javasolja
elfogadásra, a Szociális Bizottság 7 igen szavazattal javasolja elfogadni, az Ifjúságnevelési és
Közművelődési és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja elfogadni. Ezek alapján
javasolom a költségvetési rendelet-tervezet elfogadását. Napirendi ponttal kapcsolatban van-e
valakinek kérdése? Amennyiben nincs. a rendelet-tervezetet a mai döntésekkel együtt aki
elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazattal nélkül, 1 tartózkodás mellett – megalkotta a Kiskunmajsa Városi
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati
rendeletét, melyet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmaz.

19. N a p i r e n d
Egyebek
Szikora Tibor képviselő
Kérdezem Polgármester úrtól, hogy a Projekt Iroda megszűnt, dolgozó nélkül van, vagy
üzemel tovább.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Természetesen továbbra is üzemel. Ha jók az információim 28-ával két kolléganő felmondott,
de továbbra is üzemel. A Projekt Iroda vezetője Provics Ildikó. Továbbra is adjuk a feladatot
és várják az adatokat. Jelen pillanatban civil pályázatok előkészítése van folyamatban.
Természetesen él a Projekt Iroda 1-jétől egy fővel.
Deményi Ernő képviselő
Ehhez kapcsolódóan reményeim szerint mindenki tisztában van vele, hogy 10 igen szavazattal
elfogadtuk a város tárgyévi költségvetését. Ez azt jelenti, hogy ebben benne foglaltatott a
Projekt Irodának is úgymond a költségvetése a Nonprofit Kft. részénél. Mivel az Igazgató
úrnak ez rendelkezésére áll, ezért bármikor megteheti, hogy akár holnap kiírjon egy
pályázatot és felvegyen két embert a megüresedett két álláshelyre, hiszen rendelkezésre áll a
pénzeszköz. Ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy elég gyorsan lépni kellene az
önkormányzatnak ebben az ügyben. Fontos nagyon, magam is támogatom, hogy
Kiskunmajsán saját magunknak, a város futó pályázatait, a jövőbeni pályázatait megfelelő
módon tudja dokumentálni és megírni menedzselni. Csak szeretném felhívni a figyelmét az
önkormányzatnak erre, mert ebben nincs idő késlekedni, mert az Igazgatónak jogában áll
ebben az esetben két fő foglalkoztatására a pályázatot kiírni, hiszen az ő költségvetésében
rendelkezésre áll az összeg.
Faludi Tamás képviselő
Nem emlékszem, 1996-ban vagy 97-ben történt velem egy érdekes történet. Ki kellett
mennem a gáztározóba valakivel beszélni, a kígyósi úton kanyarodok jobbra, szerencse hogy
kényelmesen autóztam. Egyszer csak a kukoricásból egy vaddisznó csorda hihetetlen
tempóban egymás után sorban rohantak kifelé tőlem 3 m-re. Szerencsére meg bírtam állni, de
úgy, hogy két vaddisznót elütöttem, egy pedig teljes erőből belerohant az autómnak az
oldalába. Akkor elcsodálkoztam, hogy micsoda hihetetlen erő van ebben a jószágban és
semmit nem néz maga előtt, csak megy és törtet, és minden ami az útjában áll azt eltapossa.
Kicsit úgy érzem, hogy a városvezetés, vagy csak annak egy része is valami hasonlóképpen
dolgozik most. Ha valaki nem tetszik, ha valaki véleményt mer nyilvánítani, ha valaki szólni
mer valamit, ami nem egyezik a városvezetés, vagy annak egy részének véleményével. Akkor
bizony elindul egy olyan folyamat, aminek előbb-utóbb az a vége, hogy vagy kirúgjuk, vagy
felmondunk, vagy ők felmondanak. Kértem mindenkit arra az egyik testületi ülés végén, hogy
tessék tudomásul venni azt, hogy 2014. október 13-ától nincs Faludi embere Kiskunmajsa
Város Önkormányzatánál. Sajnálom, hogy Szekeres Béla külsős alpolgármester nincs itt, mert
ezt a mondandómat elsősorban neki szánom. Tényekkel lehet sajnos bizonyítani, hogy nem
olyan szinten dolgozik a városvezetés, vagy annak egy része, ami ne hagyna kívánni valót
maga után. Nagyon szépen kérem Polgármester urat, hogy minden eszközt vessen be annak
érdekében, hogy ezek a módszerek eltűntjenek, hiszen remélem lesznek nagyon sokan
olyanok, akik véleményt szeretnének mondani, de pont megint csak hivatkozom arra, amivel
kezdtem, hogy Önöknek nagyon komoly választási ígéreteik voltak, többek között az egyik
az, hogy félelem nélküli városban szeretnénk élni és félelem nélküli várost akarunk. Hát ez
nem az egyelőre! Szeretném, ha ezen azonnal változtatás lenne!
Ehhez kapcsolódik, hogy amikor idejöttem – nem voltam azóta bent a titkárságon a hivatalban
– a titkárságon nyitva volt az ajtó és megláttam egy fiókos szekrényt, amin azt láttam, hogy
ÉK-es bögrék virítanak. Az ÉK a választáson indult szervezet. Én úgy gondolom, hogy egy
polgármesteri hivatalba nem illik egy választási szervezetnek az emblémáját, logóját kirakni
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méghozzá úgy, hogy ha bárki belép, rögtön abba ütközik bele. Ha pedig így van, akkor szépen
kérem a jelenlegi Fideszes Képviselőtársaimat, KDNP-s és Jobbikos Képviselőtársaimat és mi
EKE-seket is, hozzanak bögrét, tollat, emblémát, kitűzőt és kérem, hogy az is legyen kitéve
majd az ÉK-es bögre mellé.
A harmadik pedig, hogy eldöntöttük a költségvetést. A városfejlesztéshez vannak terveink,
szerencsére a költségvetésünk olyan, hogy megengedi azt, hogy önerőből is el tudjuk kezdeni
a városfejlesztéshez kapcsolódó munkálatokat. Erről ez a Képviselő-testület még beszélgetés
szintjén sem tárgyalt, hogy egyáltalán bárkinek bármilyen elképzelése van-e. Arra kérem a
Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy most szavazzunk arról, hogy a márciusi ülésre a
városfejlesztési elképzelések kerüljenek be a testület elé.
Szikora Tibor képviselő
Magam is hiányoltam a városfejlesztési koncepciót. Ez korábban úgy működött, hogy a
képviselők a körzetükben felmerülő igényeket felmérték és a Béres úrnak elküldték emailben. Ezután Béres úr felmérte a költségeket és ennek alapján került egy tervezet a testület
elé, amit elfogadott a testület. Hasonló módon kellene ezt megkezdeni, mert így csak
egyhelyben állunk és ez valóban úgy is látszik, de ha a képviselői elképzelések, amelyek
természetesen a választókkal való közös elképzelések, majd a testület elé kerülne,
megvitatnánk fontossági sorrendben, majd a költségeit megállapítanánk és ezután be lehetne
építeni a koncepciónkba.
Nyerges Benjamin képviselő
Olyan égető problémát szeretnék felvetni, aminek a megoldására a lejárt határidejű
határozatok előterjesztése között volt szó a mai napon. 200 ezer Ft-tal meg lett tolva a
Városgazdálkodási Intézmény költségkerete gréderezésre. A körzetemhez külterületi rész is
tartozik Kígyóson, annak is a Külső-kígyósi felén fakitermelés folyik már jó ideje. Azon a
részen, ahol ezek a hatalmas autók mennek, járhatatlanok az utak. A gréderezés még nem
történt meg, a költségvetés most már rendelkezésre áll. Kérem, hogy járjon közre a
Városgazdálkodási Intézmény vezetőjénél, hogy történjen meg az utak járhatóvá tétele.
Deményi Ernő képviselő
Lekerült a mai napirendről egy napirend. Ezzel kapcsolatban szeretnék tenni egy javaslatot az
Önkormányzatnak mégpedig akként, hogy szeretném, ha minden intézményt egyenlő
mércével mérnénk. Ez egy nagyon fontos dolog. A Polgármesteri Hivatalt, a Művelődési
Központot, a Könyvtárat, a Városgazdálkodási Intézményt, a Bölcsődét, Óvodát. Egyik sem
jobb a másiknál. Minden intézmény a mi gyerekünk, hiszen önkormányzati intézményekről
van szó. Nagyon fontos, ha valamelyik intézményben megengedünk valamit, meg kell
vizsgálni, hogy a többieknél mi van ezzel. Konkrét példával, nem csak a Művelődési
Központban vannak túlórák. Vannak a Polgármesteri Hivatalban is túlórák és vannak máshol
is túlórák. Egy intézményvezető azért intézményvezető, hogy a saját hatáskörében tudja
azokat a lehetőségeit, amelyet egyébként is tudnia kell, értem itt a garantáltan felüli
béremeléseket. Minden intézménynek rendelkezésére áll a 2 %, ami tervezhető a
költségvetésében. Ezzel az intézmény vezetője úgy sáfárkodik, ahogyan óhajtja. A garantáltan
felüli illetményt az igazgató egy laza könnyedséggel meg tudja tenni a 2 %-os keretéből.
Ezzel azt szeretném mondani, hogy mérjünk minden intézményt egyenlő mércével. Tudjuk,
hogy a gazdasági szervezet át fog alakulni. Próbáljuk összehozni a kettőt együtt. Nézzük meg,
hogy esetleg másik intézménynél lehet-e például létszám igény. Lehet, hogy ide sem mernek
vele jönni. Lehet, hogy megoldást lehetne találni az itteni túlórák elszámolására. Olyanról is
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tudok, hogy itt a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatalnál az EU-s választásoknál dolgozó
embereknek nem lett kifizetve a túlórája. Ezeket én egy csomagban és egységesen tenném
helyre és így a helyes.
Reményeim szerint hamarosan idekerül az asztalunkra a mi Szervezeti és Működési
Szabályzatunk felülvizsgálva és új köntösben. Ez egy jó alkalom arra, hogy Koncz Képviselő
úrnak se legyen – egyébként jogosan – felvetése és ne legyen az, mint ezen a testületi ülésen
és külön köszönet Jegyző asszonynak, hogy az iszonyatos módosító áradat után gyönyörűen
levezényelte a szavazáshoz szükséges javaslatokat. Ezért azt javaslom, hogy az SzMSz-ben le
kell vezetni pontosan, kiszámítható módon az önkormányzati ülésnek az időpontját, a helyét,
a bizottsági ülések időpontját. Ez kiszámítható módon tud így működni és bízom benne, hogy
Elnök úr hamarosan a Képviselő-testület elé fogja terjeszteni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Visszafelé megpróbálok reagálni a felvetett kérdésekre. A mai napon a 15./ napirendet
levettük a napirendről, ami a Művelődési Központ plusz egy fő hang- és fénytechnikus
felvételéről szólt. Azzal, hogy ezt levettük és nem szavaztuk meg, ezzel azt gondolom két főt
veszíthetünk el. Elindul a tavasz, elindulnak az ünnepségsorozatok, jön a 13 milliós hang- és
fénytechnika és nem lesz aki ezeket működtesse. Tehát én valahol külön választattam volna, értem Deményi Képviselő úr véleményét, hogy vizsgáljuk meg a többit is – ha ez bejött
igényként és ez egy felmerült probléma, akkor úgy gondolom ezzel megfelelő súllyal kellett
foglalkoznunk és az előbbieket kockáztatjuk. Kíváncsi leszek a fejleményekre, hogy ezt a
döntésünket a technikusok hogyan fogják lereagálni. Nem fogok azon csodálkozni, ha itt
hagynak bennünket.
A gréderezéssel kapcsolatban azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban amikor csak az
időjárás engedte, folyamatosan ment a gréderezés. Ezen felül társadalmi összefogással,
képviselői vezénylettel több út is megújult a határban, Tajón, Marisban. Amit Képviselő úr
említett az út tönkretételéről, első körben megpróbáljuk őket megkérni, hogy legyenek
szívesek az általuk tönkretett utat helyreállítani, vagy ha igénybe veszik a mi technikánkat,
akkor a költségekhez járuljanak hozzá. A lényeg, hogy helyreálljon a rend. Mindenképpen
felvesszük a kapcsolatot azokkal, akik az utat tönkretették. Úgy gondolom egyébként, hogy a
gréder működik amikor csak tud.
Az hogy eddig még bizottsági berkeken belül nem beszéltünk a városfejlesztési
elképzelésekről, ez nem jelenti azt, hogy nem foglalkozunk az ügyekkel. Próbáljuk házasítani
az elképzeléseket és majd a pályázati lehetőségeket. Többször beszéltünk már róla, hogy most
elsősorban a TOP-os programok, a megyei keret lehetőségeire tudunk majd pályázni, de kiírás
még nincs, erről is folyamatos egyeztetések vannak. A tervezett fejlesztéseinket 6 cél
keretprogramba kell beilleszteni. Tehát meglesz a keret, meglesz a 6 célprogram és ahhoz kell
majd illeszteni a fejlesztéseinket. Várhatóan jövő hétre is van egy ilyen egyeztetés tervezve és
ha már meghatározódik, hogy milyen célprogramokra és mit ajánlanak, akkor lesz igazából
értelme beszélni a városfejlesztési programokról. Most alapvetően a nagyobb volumenű
dolgokról beszéltem, míg Szikora Képviselő úr a kisebbekről, amelyről már több helyen esett
szó. Ami nem feltétlenül pályázati támogatást igényel, ezekről mindenképpen beszélhetünk,
hanem házon belül esetleg meg tudunk valósítani. Természetesen fogékonyak vagyunk rá és
beszéljünk róla.
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Faludi Képviselő úr felvetéséhez kapcsolódva, miszerint úgy érzi, hogy erőből próbálunk
várost vezetni, pont azért szorgalmazom az informális üléseket és a kiterjesztett bizottsági
üléseket, hogy a döntéseink ne kerüljenek olyan kaotikus állapotba, mint a mai napon. Ezért
kérem a Képviselőket, hogy az informális ülésekre és a bizottsági ülésekre is szíveskedjenek
eljönni, nyitott mindenki számára. Úgy gondolom a nyitottságot próbáljuk mindenki számára
biztosítani és minden érintett véleményét kikérni. E tekintetben az én lelkiismeretem teljes
mértékben nyugodt. Amit Faludi Képviselő úr mondandójának első részében fogalmazott meg
virágnyelven, nagyon értékelem és tiszteletben tartom, majd egy másik fórumon szívesen
beszélgetek erről ha egy kicsit konkrétabban feltárja nekem, mire is gondolt, akkor majd
jobban tudok majd rá reagálni.
Faludi Tamás Képviselő
Tudomásul vettem, mint önkormányzati képviselő bármelyik bizottsági ülésen részt vehetek
és mondhatok valamit, de nem tudom, hogy nekem el kell-e mennem, hiszen ha Önök engem
annyira nem tiszteltek, hogy bármelyik bizottságba, mint bizottsági tagot beválasszanak,
akkor Polgármester úr többet nem is kérheti ezt, hogy én ott legyek. Az egyetlen vagyok,
akinek ezt nem lehet mondani. Nemcsak én vagyok egyedül, aki most felhívta az Ön
figyelmét arra, hogy valami itt nincs rendben, tudom azt, hogy az Ön figyelmét már nagyon
sokan felhívták arra, hogy nem igazán úgy mennek a dolgok, ahogy kellene.
A fejlesztéssel kapcsolatban megértem, hogy bizony vannak olyan dolgok, amelyeket csak
pályázati forrásból lehet, de nagyon sok kérdést nemcsak abból lehet például, hogy a Bartók
Béla utcába két lámpát kitegyünk-e. Ezért mondtam azt, hogy erről is kérek egy szavazást,
hogy amit Szikora Tibor Képviselőtársam elmondott, valóban hosszú évek óta jól működő
rendszer volt. Képviselőtársaim, kapják nyakukba a körzetüket és másfél héten belül adják le
Béres úrnak, hogy milyen észrevételeik vannak. Ebből már lehet előterjesztést készíteni.
Amit Deményi Képviselőtársam által említett, valóban most két embert fel lehet venni a
Projekt Irodába, ezzel kapcsolatban szeretném ha itt elhangozna a kérés, hogy csak
kiskunmajsaiban tessék gondolkodni. Szerintem ezzel is egyetért mindenki, magam részéről
ehhez ragaszkodnék, remélem Polgármester úr is ezt fogja tenni.
Köszönöm Deményi Képviselőtársamnak, hogy a bérekről beszélt. Lenne egy konkrét
javaslatom, amelyről kérek mindenképpen egy előterjesztést, ha egyetértenek vele
Képviselőtársaim, ha nem. Szavazott arról a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a szakellátó
intézményben 4 ezer Ft-tal megemelte a béreket a dolgozóknak teljes egyetértéssel. Viszont
azt is tudni kell, hogy az önkormányzati szférában sem volt béremelés már hosszú idők óta.
Javaslom a Képviselőtársaimnak, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzon. Jómagam minden
önkormányzati dolgozó részére 4 ezer Ft-os béremelést javaslok, ugyanazt, amit a szakellátó
intézmények megszavaztunk.
Gyorsan és lazán átléptünk a költségvetésen. Nem is tudom, volt-e erre példa, hogy minden
vita nélkül megszavazta a Képviselő-testület. Ez valószínű annak köszönhető, hogy egy
kifogástalan, jó munka került a Képviselő-testület elé. Nem akármilyen munka egy
költségvetést elkészíteni, főleg abban a jogszabályi rendszerben, ami most volt. Ezt a munkát
szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatal Osztályvezető asszonyának és rajta keresztül
az osztály minden dolgozójának és külön köszönet Szalontai Mária Könyvvizsgáló
asszonynak a munkájáért és azért is hogy eljött az ülésünkre.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ezt a köszönetet én is mindenképpen szerettem volna megtenni az Osztályvezető asszonynak
és Szalontai Mária Könyvvizsgáló asszonynak, valamint az osztály minden tagjának aki ezzel
foglalkozott.
Azzal a kérésével kapcsolatban, hogy a következő testületi ülésre legyenek előterjesztések a
városfejlesztéssel kapcsolatban szavazhatunk, de igazából okafogyottá vált szavazni róla.
Mert szerintem természetes velejárója, hogy minden körzetképviselőnek, akinek olyan
kérdése és problémája van, ami megoldásra kell, hogy kerüljön, nemcsak a következőre,
hanem az azt következőre is, bármelyikre hozhatja. Mivel kérte Képviselő úr, ezért feltehetjük
szavazásra. A márciusira gondolta Képviselő úr?
Faludi Tamás képviselő
Örömmel visszavonom ezt az indítványomat abban az esetben, ha minden Képviselőtársam
elfogadja, hogy március 15-ig minden képviselő a körzetében az elvégzendő feladatok listáját
leadja a műszaki osztályra.
Czombos Csaba képviselő
Szerintem Képviselőtársaim nagy része a körzetében a mai napig is folytat munkákat,
folytatni is fog munkákat. Sőt vannak olyanok is, akik arra várnak, hogy Polgármester úr
kimenjen és megoldja a problémákat, ahelyett hogy a kezébe venné a körzetét. Ehhez nem
hiszen, hogy szavazást kell elrendeljünk.
Faludi Tamás képviselő
Fel sem merült bennem ez a gondolat, hogy esetleg Czombos Csaba Képviselőtársam nem
dolgozik a körzetében. Tudom, hogy dolgozik, én csak azt mondtam, hogy minden olyan
kérdés, amihez képviselő-testületi döntés kell, mert bizony kevés az, hogy a Polgármester úr
kimegy és megnézi, mert nem fogja megcsinálni, másrészt képviselő-testületi döntések
szükségesek. Ezt szeretném egy kicsit felgyorsítani, ezért kértem azt és remélem nem okoz
problémát, hogy március 15-ig leadja azt a listát, amit mindenképpen szeretne megvalósítani
ebben az évben. Ebből már el lehetne indulni, hogy mi az, amihez testületi döntés kell, mi az,
amit társadalmi munkában fognak megoldani, szerintem nem olyan probléma ez. Mindenki
teszi a dolgát.
Szikora Tibor képviselő
Nem tudom Képviselőtársam rám célzott-e, hogy a Polgármester urat várom. Ha igen,
visszautasítom, mert olyan költséges beavatkozásra van szükség, amit nem igazán szeretnék
én eldönteni. Egy komoly útépítésről van szó. Nem biztos, hogy Képviselő úr azt látja, amit
én ott látok és amit meg kellene oldani. Köszönöm az észrevételét, de ez így nem pozitív.
Fülöp Zoltán képviselő
Az egyebek az egyik legjobb napirend, mert olyan jól el lehet beszélgetni. Most a vége megint
az lesz, hogy vagy megszavazzuk, vagy nem. Bevihetjük a bizottságok és a testület elé, hogy
mi mit szeretnénk a körzeteinkben, csak akkor megint oda lyukadunk ki, hogy már informális
ülésekre és a bizottsági ülésekre is lehetőség szerint még nagyobb aktivitással el kellene
menni, mert ott nagyon jól jön az építő kritika. Nem testület elé kell behozni, hanem a
bizottságok elé. Tehát először egy pár szavazáson keresztül kell hogy menjen, hogy eljusson a
testületig. Azt sem gondolom, hogy Béres László urat kellene a rengeteg kérvénnyel
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megbombázni, hanem először egymás között kell megbeszélnünk, hogy egyáltalán mi az, ami
prioritást élvez, és amivel már érdemes tervezési szinten is foglalkozni. Mert 90 %-ából az
lesz, hogy készítünk egy felterjesztést, aztán nincs rá pénz. Megszavazhatjuk, de van-e vajon
rá fedezet? Egyáltalán eljut-e a szavazásig? Ne dolgoztassunk feleslegesen. Aki dolgozzon, az
a képviselő. Ha az informális ülésen támogatást kap, akkor a bizottságok elé vihetjük.
Nyerges Benjamin képviselő
Faludi Képviselő úrnak igaza van abban, hogy keretet kell adni az igényeknek és mérlegre
kell tenni az igényeket. Ezt itt a nyilvánosság előtt kell mérlegre tenni, mert elképzelhető,
hogy az egyik képviselő csak három hónap múlva hoz egy olyan felvetést, ami égetően
szükséges, de addigra elköltöttük azt a felújítási keretösszeget, amelyet erre szántunk. Tehát
kell egy időpontot meghatározni, amíg mindenki felméri a saját területén szükséges
fejlesztéseket és aztán határidőn belül mi mérlegeljünk és döntsünk róla, hogy mi az amit mi
támogatni tudunk és mi az amit nem.
Faludi Tamás képviselő
Jók az informális ülések. Nem mondhatja Fülöp Képviselőtársam, hogy nem veszek részt és
ha emlékszik Képviselőtársam épp a legutolsón, amikor befejeztük akkor kérdeztem rá ott,
hogy nem kellene már a városfejlesztési kérdésekkel foglalkozni? Nem beszéltünk róla.
Teljesen egyetértve Nyerges Benjamin Képviselőtársammal, kell egy alap, amiből kiindulunk,
ne tessék aggódni Béres úr leterhelésétől, ő tudja mit kell vele tenni, én nem tudom
beköltségezni az igényeket és nem is vállalok ilyet. Az a kérésem, hogy a körzetét mindenki
mérje fel és március 15-ig adja le az igényét, mit szeretne a körzetében.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Egyetértek a Képviselő urak ez irányú kérésével. Annyiban kiegészíteném, hogy március 15re ne csak a körzetképviselők, hanem minden képviselő, a listás helyről bekerült képviselő is
tegye meg ezt a felmérést. Azt szeretném feltenni szavazásra, hogy március 15-ig minden
képviselő a majsai városfejlesztéssel kapcsolatos ötletét adja le.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – a javaslatot elfogadta.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Egyéb kérdés, vélemény nem lévén 18:00 órakor az ülést bezárom.
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