Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
5/I/2015.
Jegyzőkönyv
Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 1. napján
(szerda) 14:00 órai kezdettel a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében
megtartott rendes nyilvános 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:
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, Gulyás Jánosné, Fehér
László osztályvezető, Béres László bizottsági referens, Nyergesné Rafaj Erika bizottsági
referens, Katona Dóra bizottsági referens, dr. Kiss Melinda a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Járási Hivatalának hivatalvezetője, Beszámoló a Projekt Iroda 2014. évi
működéséről szóló napirendhez Provics Ildikó a Projekt Iroda dolgozója, Beszámoló a
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről szóló napirendhez,
Orbán Balázs Kiskunhalasi Tűzoltóság parancsnoka, Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok
Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelméről szóló napirendhez Vörös Tibor
egyesület elnöke.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi 5.
képviselő-testületi ülésén.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a 11 fővel határozatképes, az ülést megnyitom.
A jegyzőkönyv hitelesítésére javasolom Deményi Ernő és Nyerges Benjamin 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
kapcsolatosan az alábbi módosító javaslatot teszem. Napirendre kerüljön felvételre a
Kígyósi bolt megszüntetésével kapcsolatos támogatási kérelem.
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Napirendről a következő előterjesztések kerüljenek levételre:
- Szeri Attila telekvásárlási kérelme az Akácfa utcában,
- Kiskunmajsai Kézműves Egyesület támogatási kérelme alkotó műhely kialakításához a
Konecsni György Kulturális Központban,
- Média felhasználási javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére.
A vendégek jelenléte miatt javasolom, hogy 1. napirendként kerüljön megtárgyalásra
Beszámoló a Projekt Iroda 2014. évi működéséről, 2. napirendként a Beszámoló a
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről, 3. napirendként
Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme.
Valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.) 46. § (2) bekezdése c) pontja alapján zárt ülés tartását rendeli el az ÁROP-1.A.3.2014-2014-0021 azonosító számú, ,,Kiskunmajsai járás területi együttműködésének
fejlesztése” című projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tanácsadás megrendelése
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás döntéséről szóló napirend kapcsán, mivel a nyilvános
tárgyalás üzleti érdeket sértene.
Kérem a képviselőket, aki egyetért a zárt ülés tartásával, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
43/2015. (IV. 01.) határozat
Zárt ülés tartása az ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0021 azonosító számú ,,Kiskunmajsai járás
területi együttműködésének fejlesztése” című projekt szakmai megvalósításához
kapcsolódó tanácsadás megrendelése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás döntéséről
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdése c) pontja
alapján zárt ülés tartását rendeli el az ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0021 azonosító számú
,,Kiskunmajsai járás területi együttműködésének fejlesztése” című projekt szakmai
megvalósításához kapcsolódó tanácsadás megrendelése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás
döntéséről szóló napirend kapcsán, mert a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatosan.
Faludi Tamás képviselő
Kérdezem, mi annak az oka, hogy Polgármester úr a Média felhasználási javaslat
Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére szóló előterjesztés levételét javasolja?
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
További kérdések és információk hangzottak el. Az érintettek részéről felmerült az a kérés,
folytassunk további egyeztetéseket, hogy még korrektebb legyen ennek a koncepciónak a
kidolgozása, amit a következő testületi ülésre kívánunk előterjeszteni.
Ezek után szavazásra bocsátom a napirendet az elhangzott módosításokkal együtt. Kérem a
képviselőket, aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a módosított napirendet.

Napirend
1. Beszámoló a Projekt Iroda 2014. évi működéséről
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
2. Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
3. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
5. …2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendeletének
módosítása
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
6. …2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a települési hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
7.

…./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a házasságkötés, a bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésének és a családi események szolgáltatási díjairól
Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző

Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság előterjesztése
Előadó: Nyerges Benjamin bizottsági elnök
8. …2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
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Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
9. Kitl Valéria Kiskunmajsa, Fő u. 57/C. I/5. lakásbérlet és garázsbérlet meghosszabbítása
10. Szabadkai u. 51/A. számú ingatlan hasznosítása
11. A Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslatai
12. DM-KER Kft. vételi kérelme az Ipari parkban
Pénzügyi Osztály előterjesztései
Előadó: Gulyás Jánosné
13. Kiskunmajsai Football Klub támogatási kérelme
14. A 2014. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások,
pénzeszköz átadások elszámolása
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
15. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítása
16. Polgármesteri Hivatal telefonközpontjának fejlesztése
17. Konecsni György Kulturális Központ felújítása
18. Az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások (egyéni sportolók), egyéb civil
szervezetek támogatása
19. Közművelődési megállapodással megoldani kívánt feladatok és egyedi kulturális
rendezvények, kiadványok támogatása
20. Református Egyházközség támogatási kérelme nyári hittanos táborhoz
21. A II. világháborús emlékmű helyreállításához támogatás nyújtása
22. Kiskunmajsai Római Katolikus Plébánia kérelme a Kígyósi Római Katolikus
Templom felújításához
23. Közfoglalkoztatással kapcsolatos önerő keret biztosítása, céltartalék feletti
rendelkezési jog módosítása
24. Szerződés kötése a Magyar Postával az önkormányzati levelek tekintetében
25. Befektetői katalógus költségeinek lakosságszám arányos biztosítása a Kiskunmajsai
Többcélú Kistérségi Társulás részére
26. Akkumulátoros megafon beszerzés költségeinek lakosságszám arányos biztosítása a
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére
27. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
intézményvezetői pályázatának elbírálásában közreműködő szakértői bizottság
összeállítása
28. Kígyósi bolt megszüntetésével kapcsolatos támogatási kérelem
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Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
29. Vakáció Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadása
30. Kiskunmajsai Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői és intézményvezetőhelyettesi pótlékok módosítási kérelme
31. Tradicionális sportegyesületek 2015. évi támogatása
Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
32. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálása
Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztései
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
33. Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
34. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
35. ...../2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
36. Egyebek
37. Az ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0021 azonosító számú, ,,Kiskunmajsai járás területi
együttműködésének fejlesztése” című projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó
tanácsadás megrendelése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás döntése
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna Közbeszerzési Bírálóbizottság tagja /Zárt ülés!/

1. N a p i r e n d
Beszámoló a Projekt Iroda 2014. évi működéséről
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő
Kérdezem, hogy a két Projekt Irodánál alkalmazott dolgozóknak miért kellett felmondani?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A dolgozók munkaviszonya nem került felmondásra.
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Faludi Tamás képviselő
Az EFI programból miért kellett őket eltávolítani?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ez durva megfogalmazás, nem lettek eltávolítva, ők mondtak fel a Projekt Irodánál. Esetleg
Serbán György igazgató úrtól kaphatunk pontosabb információt.
Faludi Tamás képviselő
Polgármester úrnak nincs tudomása arról, hogy a dolgozóknak miért kellett távozniuk?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Nincs tudomásom róla.
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
44/2015. (IV.01.) határozat
Beszámoló a Projekt Iroda 2014. évi működéséről
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Projekt Iroda 2014. évi
működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal

2. N a p i r e n d
Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi
tevékenységéről
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi
hozzászólásukat.

Kirendeltség

Kirendeltség

képviselőit,

2014.

tegyék

évi

meg

Orbán Balázs Kiskunhalasi Tűzoltóság parancsnoka
Úgy gondolom, hogy a múlt évi beszámolónk nem szorul kiegészítésre. Nagyon jó
kapcsolatot ápolunk a helyi Tűzoltó Egyesülettel. Az ő nevükben is szeretném megköszönni
az Önkormányzatnak a támogatását, kérem az elkövetkezendő években is támogatás
biztosítása folytatódjon, amennyiben lesz rá lehetőség.
Kiskunmajsán Katasztrófavédelmi Őrs megnyitása tervezve van. Legkésőbb jövő év elején
megvalósításra kerül.
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Faludi Tamás képviselő
A hosszú éves együttműködés alapján
Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkáját.

szeretném

megköszönni

Kiskunhalasi

Szikora Tibor képviselő
Kérem Parancsnok urat, hogy adjon tájékoztatást a tűzgyújtás rendjéről.
Orbán Balázs Kiskunhalasi Tűzoltóság parancsnoka
Március 5-én hatályba lépett egy új országos Tűzgyújtási Szabályzat. A BM rendelet úgy
szabályozza az égetést, hogy minden fajta égetés tilos, csak a külterületen az irányított égetés
engedélyezett. Az égetés elvégzése előtt 10 nappal kérelmet kell kitölteni, amit a Kirendeltség
Hatósági Osztályára el kell juttatni, aki 5 napon belül dönt a kérelem engedélyezéséről, amiről
értesítést küld az érintettnek. A tűzoltás során az engedélynek a kérelmezőnél kell lennie.
Az adott önkormányzat rendelkezhet égetést szabályozó rendelettel.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az elmúlt héten voltam Farkasinszki Lóránd úrnál a Katasztrófavédelem megyei vezetőjénél.
Arról erősített meg, hogy a Tűzoltóőrs Kiskunmajsára telepítése folyamatban van. Kiemelte a
Kiskunmajsai Önkéntes Tűzoltóság fontosságát, akikre büszkék lehetünk.
Gyuris László képviselő
Amennyiben lehetősége van az önkormányzatnak a tűzgyújtás szabályozására, akkor
javasolom, hogy az kerüljön a képviselő-testület elé.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az üggyel foglalkozni fogunk.
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
45/2015. (IV.01.) határozat
Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30. § (5). bekezdése alapján készült, a
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót, mely a Kiskunhalas HTP beszámolóját is tartalmazza – elfogadja az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal
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3.

Napirend
Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének
kérelme

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt nem javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
Felkérem Vörös Tibort az egyesület elnökét, hogy ismertesse a kérelemben megfogalmazott
összeget, mire kívánják felhasználni?
Vörös Tibor Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesület
elnöke
Először is megköszönöm a Képviselő-testületnek az elmúlt évben biztosított támogatását. Az
Üdülőfaluban sikeresen megvalósítottuk a kamerarendszer kiépítését. Ebben az évben is
kérelemmel fordultunk az Önkormányzathoz, hogy további fejlesztéseket tudjunk végre
hajtani. Többek között az egyik célunk, hogy az Üdülőfalu területén rózsakert kerüljön
kialakításra. A kidolgozásra kerülő rendezvényekhez fedezet legyen biztosítva. Szükségesnek
látjuk az Üdülőfaluban továbbfejleszteni az infrastrukturális szolgáltatást, amivel internet
lefedettség lenne biztosítva.
A pályázatok időszakában olyan alapot is szeretnénk képezni, mely az önerő biztosítására
nyújtana fedezetet.
Fülöp Zoltán képviselő
Elnök úr a tervezett beruházások mellé hozzávetőleges nagyságrendű összegeket meg tud-e
jelölni?
Vörös Tibor Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesület
elnöke
Sikeres pályázatok megvalósításához 2-3 millió forintos önerő biztosítása szükséges. A
rózsakert kialakításához kb. 1 millió forint, az Internetes lefedettséghez 2-3 millió forint lenne
szükséges ahhoz, hogy jól működő internetes szolgáltatás legyen.
Faludi Tamás képviselő
Köszönöm az Egyesület eddigi munkáját. Eddig a képviselő-testületnél nem működött, –
remélem a következő időszakban sem – hogy nem konkrét dolgokról beszélünk és döntünk.
Javasolom, hogy az előterjesztés kerüljön napirendről levételre és a következő testületi ülésen
legyen megtárgyalva, konkrét számokkal alátámasztva.
Amin el lehet gondolkodni, hogy egy egyesület részére több millió forintos pályázati alapot
biztosít a képviselő-testület, erre példa még soha sem volt. Az összes több egyesület is jöhet
ilyen jellegű igényével.
Deményi Ernő képviselő
Nem kellene diszkriminálni egyik egyesülettel szemben sem. Amikor az Üdülőtulajdonosok
Egyesülete tudja, hogy milyen célra, kondíciókkal kíván pályázatot benyújtani, minden
esetben nyújtson be kérelmet az önkormányzat felé. Lehetőségeinkhez képest, a támogatás
biztosításra kerül.
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Vörös Tibor Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesület
elnöke
Faludi Tamás képviselő úrnak válaszolva, április közepén, ha ezen a kérdéskörön még húzunk
egy kicsikét, akkor gyorsan kicsúszunk abból a felkészülési időszakból, ami az
üdülőtulajdonosok, nyaralók érdekei szempontjából fontosak, és egy egész évet csúszunk
vele. Félév óta foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, de amíg nem látunk pénzügyi
kondíciókat, nem tudjuk a döntést meghozni. Ezért szeretnénk, ha mindenképpen a mai ülésen
valamiféle döntést hozna a testület.
Deményi Ernő képviselő úr felvetésére annyit kívánok megjegyezni, senki nem tudja
megmondani, hogy mi lesz a pályázatok rendje. A gyakorlat az, ha nem állunk készen konkrét
tervekkel, abban az esetben lecsúszunk a pályázati lehetőségekről.
Gyuris László képviselő
Az előterjesztés alapján úgy látom, hogy a kérés támogatható. Mindenképpen jobban
kidolgozott elképzeléseket kellene a testület elé hozni.
Rávai Mónika alpolgármester
Az egyesület több mint 20 éve működik. Az üdülőtelep az önkormányzati területhez tartozik.
Tehát az egyesület az önkormányzat helyett vállal át feladatokat. A tisztújítás után a
taglétszám is növekedett. Az önkormányzattól kapott támogatások hatására fejlesztéseket
tudtak megvalósítani, ami által több turista érkezett, ezáltal a város adóbevétele növekedett.
Ez alapján javasolom a kérelem támogatását.
Deményi Ernő képviselő
A Jegyző Asszonytól kérdezem, hogy meghívott vendég esetében a hozzászólás hányszor és
milyen időtartamban lehetséges?
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A jelenlegi SZMSZ 27. § (2) bekezdése tartalmazza, hogy a képviselő-testületi ülésen
felszólalhat az, akinek az ülés elnöke szót ad. A 27. § (3) bekezdése tartalmazza az (1)
bekezdésben megjelölt azon meghívottakat, akiket valamely napirend tárgyalásához hívtak
meg, csak annak a napirendnek a vitájában vehetnek részt tanácskozási joggal, melyhez
meghívásuk kapcsolódik.
A tanácskozási joggal rendelkezők, az eseti felszólalási engedéllyel rendelkezők napirendi
pontonként legfeljebb egy esetben 5 perc időtartammal szólalhatnak fel. De akkor ezt
alkalmazni kellett volna a Katasztrófavédelmi Kirendeltség esetében is.
Faludi Tamás képviselő
A képviselő-testület nem teheti meg azt, hogy konkrét költségvetés nélkül szavazzon meg
támogatásokat. Az nem a mi hibánk, hogy most került a képviselő-testület elé a rózsakert
építésével kapcsolatos támogatás kérése. Ha az Elnök úr meg tudja mondani most pontosan,
hogy mennyibe kerül a rózsakert építése, akkor meg fogom szavazni, az összes többi igényt a
konkrét költségvetés láttán.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az előterjesztésben szereplő 6.880.000,- Ft-ot az önkormányzat keretjelleggel állapítaná meg.
Melynek 50 százalékáról a polgármester, 50 százalékáról a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság döntene.
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Az előttem szólókkal egyetértek, látom az egyhangúságot abban, hogy az önkormányzat a
kérelmet támogassa. A keretösszeget javasolom elfogadásra. A konkrét tervek a polgármester
és a bizottság elé vissza fognak kerülni.
Nyerges Benjamin képviselő
Az idegenforgalom Kiskunmajsán valóban húzóágazat, ezért valóban fontos a támogatása.
Figyelemmel kell lennünk a többi egyesületre is. A mai testületi ülésen lezárjuk a
pályázatokat, mi lesz abban az esetben, ha az egyesületek plusz igénnyel élnek, fogunk nekik
a tartalékból támogatást biztosítani?
Az idegenforgalmi adó bizonyos százalékát elhatárolnánk, amit az egyesület megkaphatna
konkrét tervek alapján. Bizottsági ülésen is azt kértem, hogy írásban legyen előttünk, mire
lesz a támogatás felhasználva, mivel az kérhető számon.
Deményi Ernő képviselő
Tegnap a bizottsági ülésen kb. 3 millió forint szétosztására tettünk javaslatot 15 egyesület
részére. A szakbizottság megfelelő módon, tartalommal, kötelező formában minden
egyesületet arra késztetett, bizonyos mellékletekkel, kőkemény költségvetéssel nyújtsák be a
pályázatokat. Nem háttérbe szorítva a turisztikát, de felhívom arra is a figyelmet, hogy a
turizmushoz tartozik Kiskunmajsa város központja is.
Vörös Tibor Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesület
elnöke
Az előbb elhangzott, hogy az idegenforgalmi adó részét kellene visszaforgatni, az elmúlt
évben az önkormányzatnak 30 millió forintos bevétele származott ebből. Ehhez viszonyítva a
6.880.000,- Ft csak egy része, ez a támogatás tovább indikál egy fejlődést, vagy a mai
Magyarországon egy színvonalat tud biztosítani.
Nyilván az egyesületnek el kell számolnia az önkormányzat által nyújtott támogatással.
Egyébként is az önkormányzat tagja az egyesületnek, ezért belelátása van annak működésébe.
Olyan fejlesztésekre, beruházásokra nem kívánunk költeni, amit előzetesen nem egyeztettünk
az önkormányzattal.
Rávai Mónika alpolgármester
Kérdezem, egy részletes költségvetés a rendkívüli testületi ülés idejéig elkészítésre
kerülhetne-e? A rózsakert ültetése most lenne aktuális, annak kivitelezési költsége most
meghatározásra kerülhetne-e?
Vörös Tibor Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesület
elnöke
A rózsakertbe, amit most tavasszal mindenképpen bele kellene fektetni? A kert csak akkor
szép, ha az öntözése megoldott. Kompletten az egész beruházásnak 1 millió forint feletti
költsége van. Az első szakasz, amelyik az ültetéssel, kialakítással kapcsolatos, ahhoz 700800.000,- Ft szükséges.
Szikora Tibor képviselő
Egyetértek azzal, hogy az egyesületnek azaz összeg most biztosításra kerüljön, ami a
rózsakert ültetéséhez szükséges, és majd a rendkívüli testületi ülésre készülne részletes
költségvetés.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Javasolom, a határozat most úgy kerüljön elfogadásra, hogy 1 millió forint legyen biztosítva
az Egyesületnek, a következő testületi ülésre pedig egy részletes költségvetés készüljön.
Vörös Tibor Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesület
elnöke
Kérem, hogy amikor a bizottság és a testület tárgyalja a kérelmet, arról értesítést kapjunk.
Faludi Tamás képviselő
A Szervezeti és Működési Szabályzatnál ezért is fogom javasolni, hogy a napirendet érintő
minden személy, kötelezően kerüljön meghívásra, az ülésre.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, aki a következő módosított határozati javaslattal egyetért,
kézfeltartással szavazzon:
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület az Üdülőfaluban Rózsakert
kialakítására 1.000.000.-Ft-ot biztosítson az Üdülőtulajdonosok Egyesülete részére
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat általános tartaléka terhére.
Az Egyesület által kért támogatás fennmaradó részére pedig a következő rendes képviselőtestületi ülésre készüljön előterjesztés.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
46/2015. (IV.01.) határozat
Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme
Határozat
(1)
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Üdülőfaluban Rózsakert
kialakítására 1.000.000 Ft-ot biztosít Kiskunmajsa Városi Önkormányzat általános tartaléka
terhére.
(2)
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatást a Kiskunmajsai
Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete részére megállapodás ellenben,
elszámolási kötelezettséggel biztosítja.
(3)
A támogatás elszámolásának módjaként az alábbiakat határozza meg: a támogatás
felhasználását igazoló számlák, dokumentumok eredeti példányát, az elszámolást átvevő,
támogató által meghatározott személynek kell záradékolnia, a záradékolt dokumentumokat
fénymásolni, a fénymásolatokat pedig hitelesíteni. A 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.
A támogatás felhasználásához kapcsolódóan támogatott szöveges beszámolót készít legalább
egy oldal terjedelemben.

12
(4)Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
támogatott szervezetettel a támogatási megállapodás aláírására.
(5) Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az
Egyesület kérelmében szereplő támogatás fennmaradó részére - 5.880.000.-Ft - készüljön
előterjesztés a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére.
Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési rendelet tervezeten történő átvezetésre
Határidő: azonnal

4.

Napirend
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenléket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás polgármester
A 7/2015. (II.18.) határozattal kapcsolatosan kérdezem, hogy az Ipari parkkal kapcsolatosan
Ügyvéd úrnak van-e már kialakult álláspontja? A következő rendkívüli testületi ülésen
lehetne-e arról tájékoztatást kapni, hogy Ügyvéd úr az Ipari parkkal kapcsolatosan milyen
javaslatokat fog tenni?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ez a határozat az Ügyvéd úr megbízásával kapcsolatos. A Motorland Kft-vel és a másik két
társasággal az Ügyvéd úr felvette a kapcsolatot. Bari István úrral is történt egyeztetés. A 20
ha-os területről a General Recycling cég felszámolása miatt, az egyeztetések folyamatban
vannak a felszámolóval. Próbáljuk minimalizálni a telek visszavásárlási árát.
Faludi Tamás polgármester
A General Recycling esetében nem csak ez a kérdés, hogy a végrehajtási ügyben tárgyalunk
vagy sem. Amennyiben a szerződéseket átvizsgálja az Ügyvéd úr, akkor láthatja, hogy
komoly károkozás is történt, úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan is van a képviselőtestületnek kötelessége. Ezért kérem, hogy legyen róla tájékoztatás.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot a határidő
módosításokkal együtt.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
47/2015. (IV.01.) határozat
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót a következőképpen fogadja el:
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- 98/2013. (V.08.) határozat
A Cseke és Cseke Kft. vételi ajánlata
- 132/2013. (V. 28.) határozat
Vízközmű Kft.-vel fennálló Víziközmű-szolgáltatási szerződés megszüntetése
- 207/2013. (IX.03.) határozat
Képviselői kérelmek megtárgyalása
- 288/2013. (XI. 27.) határozat
Tanács Ablak Kft. kérelme
- 211/2014. (VIII.19.) határozat
MA-GUMI Kft. 0296/27 hrsz.-ú terület vásárlási kérelme az ipari parkban
- 270/2014. (XI.11.) határozat
Megbízás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
- 312/2014. (XI.27.) határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat kommunikációs hálózatának javítása, bővítése
- 331/2014. (XII.18.) határozat
Állami Számvevőszéki utóellenőrzésre intézkedési terv elfogadása
- 336/2014. (XII.18.) határozat
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíjfizetési kötelezettség
- 1/2015. (II.18.) határozat
MikroVoks rendszer(elektronikus közgyűlési rendszer) bevezetésének lehetősége
- 2/2015. (II.18.) határozat
Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása új beépítésre szánt terület
kialakítására a 6151/1. hrsz-ú területre vonatkozóan
- 5/2015. (II.18.) határozat
Petőfi tér 9. III/4. lakás bérbe adása
- 7/2015. (II.18.) határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat állandó jogi képviseletének ellátása
- 9/2015. (II.18.) határozat
Megbízás az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdasági
szervezeteinek átalakításra vonatkozó javaslat kidolgozására
- 10/2015. (II.18.) határozat
Városi Óvoda és Bölcsőde SNI-s gyerekek fejlesztésével kapcsolatos pótelőirányzat
kérelme
- 11/2015. (II.18.) határozat
Városgazdálkodási Intézmény piaci helypénzszedő foglalkoztatásával kapcsolatos kérelme
- 12/2015. (II.18.) határozat
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása
- 13/2015. (II.18.) határozat
Dr. Tóth Tibor háziorvos területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenység
ellátására kötött szerződés felülvizsgálata és annak elfogadása
- 14/2015. (II.18.) határozat
Testvérvárosi pályázat beadásához pályázati menedzser megbízása
- 15/2015. (II.18.) határozat
A központi orvosi ügyelet szolgálat ellátásának finanszírozásához szükséges döntés
- 16/2015. (II.18.) határozat
A központi orvosi ügyelet szolgálat ellátásához szükséges helyiség bérleti szerződés
- 17/2015. (II.18.) határozat
Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
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- 19/2015. (II.18.) határozat
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kérelme
személyfelvonó karbantartásának finanszírozására
- 20/2015. (II.18.) határozat
Kiskunmajsa Város Turisztikai Koncepciójának elfogadása és megvalósítása érdekében
keretösszeg biztosítása
- 21/2015. (II.18.) határozat
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház 2015. évi
rendezvényterve
- 22/2015. (II.18.) határozat
Kiskunmajsai gyermekek Fővárosi Nagycirkuszba történő utazásának támogatása
- 24/2015. (II.25.) határozat
Képviselő-testületi jegyzőkönyvek beköttetésének költségeire fedezet biztosítása
- 25/2015. (II.25.) határozat
Menetrend módosítás
- 32/2015. (II.25.) határozat
A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat kiírása
- 33/2015. (II.25.) határozat
A HUNOR SE Asztalitenisz Szakosztályának kérelme Sportcsarnok ingyenes
igénybevételére
- 34/2015. (II.25.) határozat
A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde kérelme Sportcsarnok ingyenes igénybevételére
- Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Tűzoltó őrs kialakításáról szóló
35/2014. (II. 26.) határozat esetében a végrehajtási határidőt 2015. december 31-re
módosította.
- Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Városi Óvoda és Bölcsőde
akadálymentesítéséről szóló 318/2014. (XII.18.) határozat esetében a végrehajtási határidőt
2015. április 30-ra módosította.
- Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Furafol Hungary Kft.
kérelmeiről szóló 269/2013. (XI.12.) határozat esetében a végrehajtási határidőt 2015.
július 31-re módosította.
/Faludi Tamás képviselő kiment, jelen van 10 fő./
5.

Napirend
…2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati
rendeletének módosítása
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló 7/2015. (IV.07.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv 1
sz. melléklete tartalmaz.

6.

Napirend
…2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a települési hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a települési hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló 8/2015. (IV.07.)
önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv 2 sz. melléklete tartalmaz.

7.

Napirend
…./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a házasságkötés, a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésének és a családi események szolgáltatási díjairól
Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság a megtárgyalta a rendelettervezetet és a 6. § (2) bekezdésének a következőképpen történő módosításával javasolja
elfogadásra a képviselő-testületnek:
,,(2) Az anyakönyvezetőt minden évben külön ruházati juttatás illeti meg, melynek mértéke a
mindenkori illetményalap 200 %-a. A ruházati juttatás elszámolása a ruházati költségtérítés
szabályai szerint történik.”.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a módosított rendelet-tervezetet.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a házasságkötés, a bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésének és a családi események szolgáltatási díjairól szóló 9/2015. (IV.07.)
önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmaz.
/Faludi Tamás képviselő visszajött, jelen van 11 fő./
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Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság előterjesztése
Előadó: Nyerges Benjamin bizottsági elnök
/Írásos előterjesztés mellékelve./
8.

Napirend
…2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Kiskunmajsa

Városi

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és azt módosításokkal javasolják
elfogadásra. Kérem Jegyző Asszonyt a módosítások ismertetésére.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Mind a három szakbizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet. Az Ifjúságnevelési,
Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság által tett módosító javaslatokat is tárgyalta mind a két
bizottság. Az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság a következő módosító
javaslattokkal együtt javasolja elfogadásra a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek.
Az első módosító javaslat az 1. § (6) bekezdésére vonatkozik, mely szerint az SZMSZ-be
kerüljön bele, hogy ,,Az önkormányzat hivatalos lapja a Majsai Közlöny.”.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a képviselőket, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 5
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta a módosító javaslatot.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A második módosító javaslat a 10. § rendes testületi ülés minden hónap utolsó csütörtökén a
Konecsni György Kulturális Központ emeleti tánctermében kerüljön megrendezésre.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a képviselőket, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 5
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta a módosító javaslatot.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A harmadik módosító javaslat, a 11. § (3) bekezdése kerüljön ki az új SZMSZ-ből, hogy
rendkívüli ülésen – abban az esetben, ha azt a törvény külön azt nem kéri – nem kötelező a
Szakbizottság véleményezése.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a képviselőket, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 5
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta a módosító javaslatot.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A negyedik módosító javaslat, a 28 § (3) bekezdésre a bizottságok azon javaslatot tették,
hogy a napirendhez hozzászólni az arra jogosultnak három alkalommal lehetséges, először 5
percre, majd 2-2 percre, illetőleg ezen túl a képviselőt személyes érintettsége esetén a
megilleti a válaszadás joga. Az új SZMSZ szerint az erre vonatkozó a javaslat 5 perc majd
egyszer 2 perc volt.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a képviselőket, aki az elhangzott bizottsági javaslattal egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 5
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta a módosító javaslatot.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A ötödik módosító javaslat Deményi Ernő által elmondottakat figyelembe véve, a
meghívottaknak lehetőségük legyen arra, hogy többször hozzászóljanak az ,,arra jogosult”
kifejezést kivételre kerülne. Tehát a 28. § (3) bekezdése a következőképpen módosulna: ,,A
napirendhez hozzászólni a tanácskozási joggal rendelkezőknek három alkalommal lehet,
először 5 percre, majd 2-2 percre, illetőleg ezen túl a képviselőt személyes érintettsége esetén
megilleti a válaszadás joga.”
A 28. § (4) pontja a következőképpen módosulna: ,,Az eseti felszólalásra engedéllyel
rendelkezők napirendi pontonként egy esetben legfeljebb 5 perc időtartamban szólalhatnak
fel.”
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a képviselőket, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a módosító javaslatot.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A hatódik módosító javaslat a 29. § (3) bekezdése a következőképpen módosuljon: ,,A
kérdést – amennyiben az érinti a tárgyalt napirendet, vagy ügyrendhez kapcsolódik – bármely
képviselő, bármikor feltehet.”.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a képviselőket, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a módosító javaslatot.
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Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A hetedik módosító javaslat, a bizottság részéről elhangzott az a javaslat, hogy 4. melléklet
az Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság döntési feladatának 2.2.2.2 pontja egészüljön ki:
,,A bölcsőde zárva tartási rendjéről, valamint a bölcsőde alapdokumentumainak
jóváhagyásáról.”.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a képviselőket, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a módosító javaslatot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Nyerges Benjamin képviselő
A titkos szavazás titkosságának biztosíthatósága érdekében a régi rendet javasolom
megtartani. Ennek érdekében a 37. § (2) bekezdését teljes egészében, a (3) bekezdésének a
következő részét javasolom kivételre: ,, a szavazatszámláló gép meghibásodása esetén”.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A Képviselő úr által elmondottakkal én is egyetértek.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a képviselőket, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a módosító javaslatot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs. Ezek után az elfogadott módosításokkal együttesen teszem
fel a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatát. Kérem a képviselőket, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta Kiskunmajsa Város Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV.07.) önkormányzati rendeletét,
melyet a jegyzőkönyv 4 sz. melléklete tartalmaz.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Köszönöm a Képviselők hozzáállását, hogy a bizottsági és a testületi ülésen is segítették a
munkánkat.
Ábrahám-Fúrús András polgármester szünetet jelent be.
Sz ü n e t u t á n.
/Gyuris László képviselő kiment, jelen van 10 fő./
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Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
9.

Napirend
Kitl Valéria Kiskunmajsa, Fő u. 57/C. I/5. lakásbérlet és garázsbérlet
meghosszabbítása

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
48/2015. (IV.01.) határozat
Kitl Valéria Kiskunmajsa, Fő u. 57/C. I/5. lakásbérlet és garázsbérlet meghosszabbítása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati lakások, helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet 4. §. (3)
bekezdése alapján Kitl Valéria Kiskunmajsa, Fő u. 57/C. szám alatti lakosnak a 2010. 04.01én létrejött lakás és garázs bérleti szerződését 20120. 03. 31-ig meghosszabbítja, és egyben
felhatalmazza Lantos György Városgazdálkodási Intézmény vezetőjét a szerződések
módosításának aláírására.
Felelős: Lantos György a Városgazdálkodási Intézmény igazgatója
Határidő: azonnal

/Gyuris László képviselő visszajött, jelen van 11 fő./
10.

Napirend
Szabadkai u. 51/A. számú ingatlan hasznosítása

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a ,,B” határozati javaslatot javasolja
elfogadásra a képviselő-testületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő
Az ,,A” határozati javaslatot javasolom elfogadásra a képviselő-testületnek, mivel az
önkormányzat nem rendelkezik szociális lakással. Kiskunmajsán 3,2 millió forintért nem lehet
ingatlant vásárolni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, ezek után szavazásra bocsátom az ,,A” határozati javaslatot.
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 7
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett – nem fogadta el az ,,A” határozati javaslatot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a képviselőket, aki a ,,B” határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 2
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
49/2015. (IV.01.) határozat
Szabadkai u. 51/A. számú ingatlan hasznosítása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő
Kiskunmajsa, Szabadkai u. 51/A, 2415 hrsz-on nyilvántartott lakóház, udvar ingatlant
egyösszegű kifizetés mellett bruttó 1.800.000,-Ft kikiáltási áron árverés útján értékesíteni
kívánja az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
14/2007.(V.01.) rendelet, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 23-26 §-ai alapján. Árverési
biztosíték a bruttó forgalmi érték 10 %-a.
Árverés lebonyolításával a Képviselő-testület a polgármestert bízza meg.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. június 30.

11.

Napirend
A Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslatai

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A határozati javaslat több pontból áll, javasolom, hogy a képviselő-testület most ne döntsön a
határozati javaslat 3-as és 9-es pontjáról.
A határozati javaslat számozása ennek megfelelően módosul. Kérem, hogy egyenként
szavazzon a testület a határozati javaslat pontjairól.
Kérem a Képviselő-testületet, aki a napirendi javaslat 1. pontját elfogadja, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – elfogadta a határozati javaslat 1. pontját.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a Képviselő-testületet, aki a napirendi javaslat 2. pontját elfogadja, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – elfogadta a határozati javaslat 2. pontját.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a Képviselő-testületet, aki a napirendi javaslat 3. pontját elfogadja, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a határozati javaslat 3. pontját.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a Képviselő-testületet, aki a napirendi javaslat 4. pontját elfogadja, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a határozati javaslat 4. pontját.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a Képviselő-testületet, aki a napirendi javaslat 5. pontját elfogadja, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a határozati javaslat 5. pontját.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a Képviselő-testületet, aki a napirendi javaslat 6. pontját elfogadja, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – elfogadta a határozati javaslat 6. pontját.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a Képviselő-testületet, aki a napirendi javaslat 7. pontját elfogadja, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a határozati javaslat 7. pontját.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a Képviselő-testületet, aki a napirendi javaslat 8. pontját elfogadja, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a határozati javaslat 8. pontját.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a Képviselő-testületet, aki a napirendi javaslat 9. pontját elfogadja, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a határozati javaslat 9. pontját.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a 10/A. változatot javasolja elfogadásra azzal a
kiegészítéssel, hogy ,,A támogatási megállapodásban kerüljön rögzítésre, hogy a
támogatás biztosítása havonta utófinanszírozással történik, s a megállapodás aláírását
követő 3 hónap után készüljön előterjesztés a Képviselő-testület elé a teljesítés
felülvizsgálata tárgyában.”
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a határozati javaslat módosított 10.
pontját.
Faludi Tamás képviselő
A plusz rendőri jelenlét érdekében szavazta meg a képviselő-testület a támogatást.
Szikora Tibor képviselő
A túlórában a külterületen jelenjenek meg a rendőrök, ezt is tartalmazza a határozati javaslat.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Kiskunmajsa város közigazgatási területre vonatkozik a támogatás.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ezek után együttesen is szavazásra bocsátom határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
50/2015. (IV.01.) határozat
A Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslatai
Határozat
1.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
megszüntetéséről dönt a Szélmalomsor utcában.

Képviselőtestülete

a

súlykorlátozás

2.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Petőfi utcának a Csontos K.
u. és Fő u. közötti szakaszán mindkét oldalon Megállni tilos jelzőtáblák kihelyezéséről dönt.
3.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Kisvásár utcával szemben az
Iskola utcánál forgalomtechnikai tükör elhelyezéséhez Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
részére 100.000,- forintot biztosít, melynek fedezete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
általános tartaléka.
4.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete parkolóhelyek kialakítására,
javítására zúzottkő terítéssel Kiskunmajsa Városi Önkormányzat részére 600.000,- forintot
biztosít, melynek fedezete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat általános tartaléka.
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5.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Hősök terén a Polgármesteri
Hivatal és a Katolikus Iskola közötti területen kerékpárosok részére figyelmeztető táblák
kirakásáról dönt.
6.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert,
kérje fel a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t, hogy a Fő utcán a Takarékszövetkezet előtt lévő
„Megállni Tilos” tábla alatt a kiegészítő táblát 35 m helyett 50 méteresre cserélje.
7.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert,
kérje fel a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t, hogy az üdülőfalu előtt a Kiskunmajsai oldalon
előzni tilos táblát helyezzen ki.
8.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete sárga vonal felfestéséről dönt a
Félegyházi út - Csontos K. u. kereszteződésében, a „Megállni tilos” jelzőtáblák alatti
kiegészítő táblákon lévő távolságnak megfelelően.
9. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 db mobil térfigyelő kamera
beszerzésére 200.000.-Ft-ot biztosít Kiskunmajsa Városi Önkormányzat részére, melynek
fedezete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat általános tartaléka.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beszerzett vagyont az
előterjesztésben részletezett tartalmú szerződés alapján ingyenes használatra átadja a
Kiskunmajsa Város Polgárőrsége (6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 12/A. , adószám:183592441-03) részére a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatokon belül a település közbiztonságának biztosításában
való közreműködés érdekében.
10. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Bács-Kiskun Megyei RendőrFőkapitányság (6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., adószám: 15720395-2-51) részére heti 32
óra Kiskunmajsán történő járőrözés túlóra kifizetésére 2.500.000,- forint működési célú
pénzeszközt ad át megállapodás ellenérben, elszámolási kötelezettséggel Kiskunmajsa Városi
Önkormányzat általános tartaléka terhére.
A támogatási megállapodásban kerüljön rögzítésre, hogy a támogatás biztosítása havonta
utófinanszírozással történik, s a megállapodás aláírását követő 3 hónap után készüljön
előterjesztés a Képviselő-testület elé a teljesítés felülvizsgálata tárgyában.
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.
Felelős : Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. május 31.
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12.

Napirend
DM-KER Kft. vételi kérelme az Ipari parkban

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
51/2015. (IV.01.) határozat
DM-KER Kft. vételi kérelme az Ipari parkban
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete értékesíti az ipari parkban lévő
0296/50. hrsz-ú ingatlanból 7000 m2-t a DM-KER Kft. Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.
szám részére 300,-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.
Pénzügyi Osztály előterjesztései
Előadó: Gulyás Jánosné
/Írásos előterjesztés mellékelve./
13.

Napirend
Kiskunmajsai Football Klub támogatási kérelme

Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kiskunmajsai Football Klub folyamatosan pályázott a TAO pályázat keretében működési
költségre és tárgyi eszköz beszerzésére. A 2014 és 2015. évben a Kiskunmajsai Football Klub
pályázatot nyert a Városi György Kiscsarnok padlójának felújítására. A régi parketta és
aljzatbeton kitermelésre megtörténne és helyette egy padlófűtéssel ellátott, szigetelt
betonaljzat kerülne kiépítésre. Amire egy korszerű sport PVC burkolat lenne rátéve. A teljes
beruházás 20.600.000,- Ft, melyhez 70 százalékos támogatást biztosít az MLSZ, 30
százalékos önerő szükséges, aminek összege 6.192.592,- Ft.
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Kiskunmajsai Football Klub kéri a tulajdonos Kiskunmajsa Városi Önkormányzatot, hogy a
30 százalékos önerőt biztosítsa a beruházáshoz. A megvalósulandó beruházás az
önkormányzati vagyont fogja gyarapítani.
Faludi Tamás képviselő
Kérdezem, hogy eddig a Klub hogyan teremtette meg az önerőt a pályázatokhoz?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az elmúlt időszakban is nyújtott be kérelmet a klub az önkormányzat felé, ami esetleg nem
került megtárgyalásra. A pálya üzemeltetője az elmúlt időszakban biztosította az önerőt a
beruházásokhoz.
Faludi Tamás képviselő
Az önerő biztosítása most miért nem működik?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az üzemeltetés és finanszírozás körül számtalan probléma van. Önkormányzati
vagyongyarapításról van szó, nem gondolom, hogy az üzemeltetőnek kellene ezt a viszonylag
nagy összeget biztosítania.
Faludi Tamás képviselő
Eddig is a klubnak voltak komoly pályázatai, amire az önerőt megteremtették. Most érkezett
el az idő, hogy a képviselő-testület elgondolkodjon azon, ki üzemeltesse a sportpályát. Már
többször volt erről tárgyalás, én most javasolom, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
azonnal vegye vissza a sportpálya üzemelését saját hatáskörbe. A Városgazdálkodási
Intézmény hatáskörébe utalja, vagy pedig új pályázatot írjon ki az üzemeltetésre.
Mindenképpen nagyon szigorú önkormányzati kontrol mellett.
Nem tartom azt helyesnek, ha egy személy minden csoportban benne van: a klubnál alelnök,
üzemeltető és polgármester.
Kérem, hogy az előterjesztés kerüljön le napirendről. A rendkívüli ülésig ki lehet dolgozni,
hogy az önkormányzati irányítás alá kerüljön a sportcentrum. Tudom, hogy 2012. évben
Fejlesztési tervet elfogadott az önkormányzat, ez viszont senkit nem jogosít fel arra, hogy az
önkormányzat előzetes hozzájárulása nélkül adjon be pályázatot. Főleg akkor, amikor itt 6 – 7
millió forintról van szó.
A megbeszélésen úgy éreztem, hogy a képviselő-testület többsége egyetértene a teljes oktatási
rendszer üzemeltetésének visszavételével.
Nyerges Benjamin képviselő
Az önkormányzat gondolkodik azon, hogy visszavegye-e az oktatási intézmények
működtetési feladatát. Ebből a csomagból nem vennék ki semmit sem előre. Ez e beruházás
egy önkormányzati vagyongyarapodást jelentene. Pozitív kezdeményezés, amit hajlandó
vagyok megszavazni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az önkormányzatnak jelenleg nincs is meg a lehetősége az ingatlan visszavételére. A
képviselő-testület 2012-ben – Faludi Tamás úr polgármestersége alatt – úgy döntött, hogy a
kiskunmajsai oktatási intézményeket a sportpályákkal együtt átadja a KLIK működtetésre és
fenntartásra. Ezt az állapotot a törvény erejénél fogva 2015. augusztus 31-ig fent kell tartani.
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A döntés előkészítése szükséges, mivel június 15-ig kell nyilatkozni az önkormányzatnak,
hogy vissza kívánja-e venni az intézményeit működtetés céljából. Erről most készítettünk egy
kérelmező levelet, melyben kérjük a KLIK-et,- mint jelenlegi működtetőt - hogy biztosítsa az
önkormányzat számára azokat az adatokat, ami alapján elő tudjuk készíteni a döntést.
Ami kifejezetten a sportpályát érinti, hogy 2014. nyarán a KLIK pályázatot írt ki, - mint
vagyonkezelő - a pálya üzemeltetésére, amit az előző üzemeltető a Furafol Hungary Kft. nyert
meg, 2015. augusztus 31-ig. A sportlétesítmények visszavételét mindenképpen javasolom a
képviselő-testületnek. Összességében kell megvizsgálni az oktatási intézmények költségeit, és
az alapján döntünk majd a visszavételről.
A polgármesterség nem jelent összeférhetetlenséget, mivel nem a Kft. ügyvezetője és nem
alelnöke a Kiskunmajsai Football Klubnak. A pályázat adta lehetőségeket ki kell használni. A
TAO pályázattal lehetőség nyílik az önkormányzati vagyon gyarapítására. Nem csak
működési jellegű költségekre pályázott a klub, hanem az öltöző épületek, pályák felújítására
is. Az elmúlt 2-3 évben kb. 20 millió forintos beruházást valósított meg a Kiskunmajsai
Football Klub, - mint nem tulajdonos - mint az ingatlanok használója.
A kiscsarnok parkettájának a felújítása régóta húzódó probléma. Továbbra is javasolom a
képviselő-testületnek, az önerő biztosítását.
Faludi Tamás képviselő
A határozati javaslatot én is meg kívánom szavazni. Véleményt mondtam, hogy a civil
szervezeteknek az önkormányzat felé előbb kellene jelezni az igényét, a pályázat benyújtása
előtt. Visszavonom a javaslatomat, hogy most vegyük vissza a sportpálya üzemeltetését.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
52/2015. (IV.01.) határozat
Kiskunmajsai Football Klub támogatási kérelme
Határozat
(1)
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6.192.600 Ft egyéb
felhalmozási célú támogatást biztosít államháztartáson kívülre a Kiskunmajsai Football Klub
részére (6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 12. a ki/JH01-6171/2014 iktatószámú határozattal
jóváhagyott Kiscsarnok padló felújításához szükséges önerőhöz történő hozzájárulásra megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel –, melynek fedezete Kiskunmajsa
Városi Önkormányzat általános tartaléka.
(2) A támogatás elszámolásának módja: az 1.) pontban szereplő pályázat elszámolási
dokumentációjának egy eredeti példánya, melyet a támogató szerv elfogadott. Az
önkormányzati támogatás mértéke nem haladhatja meg az elszámolásban szereplő önrész
30%-át, mely maximum az 1) pontban szereplő összeg lehet. 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. Támogatott köteles minimum egy oldal terjedelemben
szöveges beszámolót is csatolni.
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(3)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
(4)
Az 1.) pontban szereplő pályázat keretében megvalósult bruttó fejlesztés, felújítás
értékét a Football Klub térítésmentesen, átadás/átvételi jegyzőkönyv ellenében köteles átadni
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat részére a vagyonszaporulat aktiválása céljából.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester a támogatási megállapodás aláírására, Gulyás
Jánosné osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre
Határidő: 2015. április 30. a megállapodás aláírására, azonnal a költségvetési rendeleten
történő átvezetésre

14.

Napirend
A 2014. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások,
pénzeszköz átadások elszámolása

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és az ,,A” határozati
javaslatot javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom az ,,A” határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
53/2015. (IV.01.) határozat
A 2014. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz
átadások elszámolása
Határozat
(1)
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa Városi
Önkormányzat által 2014. évben céljelleggel támogatottak elszámolásáról készült jelentést az
előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja.
(2)
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Nyugdíjasok
Egyetértés Egyesületét az átutalt támogatás -100.000,- Ft- visszafizetésére kötelezi a pénzügyi
elszámolás hiánya miatt.
(3)
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Többcélú
Kistérségi Társulást az elszámolás során kimutatott 1.803.440,- Ft visszafizetésére kötelezi az
intézménye költségvetési maradványának jóváhagyását követően.
(4)
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Korszerűbb Baleseti
Ellátásért Alapítványt 100.000.-Ft támogatás visszafizetésére kötelezi, mivel elszámolása a
határidő lejártát követően érkezett, a késedelem indoklását a Képviselő-testület nem fogadja
el.
(5)
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunmajsa Város
Polgárőrsége által visszafizetett 59.635,- Ft és határozatban megjelölt visszafizetendő
támogatások összegével – együttesen 2.063.075,-Ft (2.063,1 eFt) – Kiskunmajsa Városi
Önkormányzat általános tartalékát növeli.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. május 31. a támogatás visszafizettetésére
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Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
15.

Napirend
Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítása

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azzal a
kiegészítéssel javasolja elfogadásra, hogy a Kft. tevékenységi köre a következőkkel kerüljön
kiegészítésre:
-6202 ’08 információ-technológiai szaktanácsadás,
-6209 ’08 egyéb információ technológia szolgáltatás,
-7111 ’08 Építészmérnöki tevékenység,
-7112 ’08 mérnöki tevékenység műszaki tanácsadás,
-7219 ’08 egyéb természettudományi műszaki kutatás és fejlesztés.
Az előterjesztés tartalmazza, hogy miért van szükség a Gazdaságfejlesztő Kft. létrehozására.
Az elmúlt években Járóbeteg Szakellátó Központ irányítása alatt működött a Projekt Iroda,
mely végezte a pályázatok figyelését, megírását. A Gazdaságfejlesztő Kft. is részben ilyen
tevékenységgel dolgozna. Az elmúlt hónapokban szó volt arról, hogy a kistérség
önkormányzatai közösen hozzanak létre Gazdaságfejlesztő Kft-t., de ebbe Kiskunmajsa Város
Önkormányzata nem társult. Viszont úgy döntöttünk, szükség van egy 100 százalékban
önkormányzati tulajdonú Gazdaságfejlesztő Kft-re. Az iroda feladata lenne a pályázatok
előkészítése, koordinálása és a vállalkozók, civil szervezetek segítése. A Kft. ügyvezetője
Fehér László lenne és a Projekt Irodától Provics Ildikó kerülne át. A szervezethez fontos a
Felügyelő Bizottság létrehozása. A bizottsági ülésen a Felügyelő Bizottság tagjaira
elhangzottak javaslatok.
Én javasolom, hogy a Felügyelő Bizottságba a következő tagok kerüljenek: Felföldi László, mint elnök - Mózer Gyula és Tóth Csaba.
Faludi Tamás képviselő
Kérem Polgármester urat, ismertesse, hogy kinek a személyében gondolkodtak még, kit
kívánnak alkalmazni?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az elmúlt időszakban bizonyítódott, hogy kinek a segítségére számíthatok. Terbe Zoltán volt
polgármester úr nagyon sokat segített kapcsolataival, pályázati szakértelmével. Számítok rá a
Gazdaságfejlesztő Kft. munkájában.
Deményi Ernő képviselő
A képviselő-testületnek nem az a feladata, hogy a személyekről döntsön. Nem szívesen látnék
olyan ember a Kft. körül, aki annyira elmenedzselte az Ipari parkunkat, hogy bűnvádi eljárás
is lett. Most a képviselő-testületnek a Kft. megalapításáról, az ügyvezető személyéről és a
Felügyelő Bizottság tagjairól kell döntenie.
Kérdezem, hogy a képviselő-testületnek lesz-e döntési jogköre a 100 százalékban
önkormányzati tulajdonban lévő Kft. alkalmazottaira vonatkozóan?
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Most a képviselő-testületnek az ügyvezető és a FB tagjairól kell dönteni. A Terbe Zoltán volt
polgármester úrral kapcsolatosan, ha annak idején nem indította volna az ipari parkot, akkor
most nem mondhatnám, hogy annak közművesített része, szerződés vagy pedig szóbeli
egyeztetés alapján elkelt.
Deményi Ernő képviselő
A kérdésem továbbra is az, hogy a Kft. alkalmazottai a testület elé fognak kerülni? Ki fog
arról dönteni, hogy ez a Kft. kit fog alkalmazni?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ez ügyvezetői hatáskör.
Deményi Ernő képviselő
Annak idején komoly károkozás történt az önkormányzat részére. Nem igazán tartom
szerencsésnek, aki ebben benne volt valamilyen szinten, az ezután is benne legyen. Ez az ipari
park most kezd betelepülni, és nem akkor.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Terbe Zoltán úr nem került büntetőeljárás alá abban a bizonyos ügyben.
Faludi Tamás képviselő
Én a Kft. létrehozására nemmel fogok szavazni. A Polgármester úr által felsorolt érvek nem
bizonyítják, hogy ezért egy 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Kft-t kell létrehozni. A
Projekt Iroda dolgozóit a hivatali létszámba be kellene vinni. Ezáltal levételre kerülne az
összes pályázat gondja a hivatali kollegák válláról. Ha az ügyvezető egy hivatali kollega lesz,
akit kiteszünk egy politikai csatározásnak. Amennyiben Kft-t kíván az önkormányzat
létrehozni, akkor annak költségvetése, személyi összetétele kerüljön kidolgozásra. Ami
előttünk van az nem előterjesztés.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szeretném az előterjesztőket megvédeni, szinte minden mondatának súlya van, egy kisebb
hatástanulmánynak felel meg.
Czombos Csaba képviselő
Az előterjesztés a szükséges információkat tartalmazza, csak el kell olvasni.
Gyuris László képviselő
A Felügyelő Bizottság tagságához a személyes adataim megkérésre kerültek, viszont az
előterjesztés nem tartalmazza az erre vonatkozó javaslatot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A személyekre vonatkozóan folytak egyeztetések a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
ülésén, és az a javaslat született, hogy a képviselők leterheltsége miatt ne képviselő legyen a
FB-tagja, hanem külsős.
Gyuris László képviselő
Az lett volna a korrekt, ha a változásról értesítettek volna engem.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Elnézést kérek, lehet, hogy hibáztunk.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A költségekre vonatkozóan az előterjesztés tartalmaz egy kimutatást, a fedezet rendelkezésre
áll, csak a költségek átcsoportosítása szükséges.
Deményi Ernő képviselő
Minden előterjesztésben lehet hiba, mivel emberek vagyunk, az nem hibázik, aki nem csinál
semmit. Az sem biztos, hogy ami előttünk van, az teljesen tökéletes. Minden képviselőnek
tiszteletben kell tartania a mások véleményét, abban az esetben is, ha a sajátjával nem egyezik
meg. Üdvözlöm a Polgármester úr azon feltalálását, végre rájött arra, hogy milyen anomáliák
vannak a város működésében és életében. Az egyik ilyen, hogy a Projekt Iroda kiemelésre
kerül arról a helyről, ahová nem való. Ez alapján felbuzdulva én javaslatot teszek arra, hogy
ezt vigyük tovább. Értem alatta a Ciróka Bölcsődét a Védőnői Szolgálatot és a
Városgazdálkodási Intézmény működési módját is.
Nyerges Benjamin képviselő
Amennyiben a Kft. létrejön, a város számára nagyon fontos pénzügyi döntéseket fog hozni.
Ezért mindenképpen fontosnak tartom, hogy a döntést hozó képviselő-testület tagjai
képviselve legyenek ebben a Felügyelő Bizottságban. Még pedig avatott szakemberek,
olyanok, akik a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságban részt vettek vagy pedig részt
vesznek.
A módosító javaslatom, hogy a Felügyelő Bizottságnak a következő személyek legyenek a
tagjai: Fülöp Zoltán, Koncz Jenő és Mózer Gyula.
Faludi Tamás képviselő
Czombos Csaba képviselő úrnak megjegyzem, hogy az előterjesztést átolvastam. Pontosan
ezért vannak gondjaim, az anyagban felsoroltak miatt nem találom szükségesnek a 100 %-os
önkormányzati tulajdonú Kft. létrehozását. Én nem az alapítási költségvetésre gondoltam.
Úgy hozunk létre egy szervezetet, hogy az egyéb költségvetéséről szó sem esik. Úgy kellene
megszavazni valamit, hogy utána nem tudom az önkormányzatnak mennyibe fog kerülni.
Valóban a Polgármesteri Hivatal egyik kollegájának kell a költségvetési és személyi
döntéseket meghoznia? Számomra nem elég biztosíték az, hogy lesz egy Felügyelő Bizottság.
Szakmailag jó az előterjesztés, a pénzügyi hátteret hiányolom.
Czombos Csaba képviselő
Kifejtené Faludi Tamás képviselő úr, hogy a költségvetésnek mit kellene tartalmaznia
bővebben?
Faludi Tamás képviselő
Magánemberként, ha létrehozok egy vállalkozást, komoly számításokat végzek, hogy nekem
megéri-e létrehoznom. A kiadási oldalát vizsgálom meg.
Koncz Jenő képviselő
Ami eddig nem hangzott el, az üzleti terv. Egy új vállalkozás létrehozásakor mindig kötelező
feladat az üzleti terv készítése. Lehet, hogy most nem lehet olyan üzleti tervet készíteni, amit
a későbbiekben nem kell módosítani. Abban igaza van a Faludi Tamás képviselő úrnak, ha
számszakilag is körbetámogatunk egy induló vállalkozást.
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Amiről most döntenünk kell, hogy a hatóság felé, ami követelmény, azok a posztok
kerüljenek betöltésre. Most megválasztásra kerülő személyek a felügyeletet fogják ellátni,
nem pedig az operatív irányítást, ami a Kft. konkrét vezetését jelenti. Az nem igen
elképzelhető, hogy Fehér László, mint a hivatal alkalmazottja napi 8 órában tudjon
foglalkozni a Kft. ügyvezetésével. Nyilvánvaló ide egy olyan ember kijelölésére lesz szükség,
aki a napi feladatokat el fogja látni. Úgy gondolom a Kft. felügyeleti részét külön kell
választani, az ügyvezetési részétől. Most a képviselő-testületnek a Kft. felügyeleti részéről
kell döntenie.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Gazdasági megfontolásból javasoljuk Fehér László személyét az ügyvezetőségre.
Javasolom, hogy mindenképpen alakuljon meg ez a Kft., utána töltjük meg tartalommal.
Pályázatírás, figyelés, a közös munka a megyével ez kezdettől fogva adódik, és utána
öltöztetjük tovább.
Faludi Tamás képviselő
A képviselő-testületnek lesz-e joga beleszólnia személyi kérdésekbe?
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Az intézmény esetében sem dönti el a polgármester vagy a képviselő-testület, hogy kiket
alkalmazzanak. A Kft. esetében az ügyvezetőt a tulajdonos választja meg, vagyis a képviselőtestület.
Mötv. tartalmazza a következőket: a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit
vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő
köteles bejelenteni személyes érintettségét. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő
kezdeményezésére vagy bármelyik önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület
dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell
tekinteni.
Az Mötv. 49. § 1/A bekezdése, ami nem rég lépett hatályba, a következőket tartalmazza:
e szerint az előbb elmondottakat nem kell alkalmazni, ha a képviselő-testület döntéshozatala
során saját tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul a
döntés.
Az érintettek eldöntik, hogy részt kívánnak-e venni a szavazásban.
Nyerges Benjamin képviselő
Ennek az információnak az ismeretében a módosító javaslatom, hogy a Felügyelő
Bizottságnak tagjai a következő személyek legyenek: Fülöp Zoltán, Koncz Jenő és Gyuris
László.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a képviselőket, aki egyetért a Nyerges Benjamin képviselő azon módosító javaslatával,
mely szerint a Felügyelő Bizottságnak Fülöp Zoltán, Gyuris László és Koncz Jenő
legyenek a tagjai, kézfeltartással szavazzanak.
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 4
ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett – nem fogadta el a módosító javaslatot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a képviselőket, aki azon módosító javaslatával, mely szerint a Felügyelő Bizottságnak
Felföldi László, Mózer Gyula és Tóth Csaba legyenek a tagjai, kézfeltartással szavazzanak.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 4
ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett – nem fogadta el a módosító javaslatot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, mely szerint a
Felügyelő Bizottságnak Felföldi László, Fülöp Zoltán és Ruskó Gyuláné legyenek a tagjai,
kézfeltartással szavazzanak.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 5
ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett – nem fogadta el a javaslatot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ezek után szünetet rendelek el.
S z ü n e t u t á n.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Felügyelő Bizottság tagjaira ismételten javaslatot kívánok tenni. Kérem a képviselőket, aki
egyetért azzal, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai Felföldi László, Mózer Gyula és Tóth
Csaba legyen, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 4
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett – elfogadta a javaslatot.
Deményi Ernő képviselő
Javasolom, hogy a határozati javaslat egészüljön ki a következőkkel:
a Kft. alkalmazottainak a felvételénél, a Képviselő-testületnek egyetértési joga legyen.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a javaslatot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által
javasolt 5 tevékenységi kör felvételre kerüljön, – mely ismertetésre került - kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – elfogadta a javaslatot.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ezek után kérem a képviselőket, aki az eredeti határozati javaslatot az elfogadott módosítással
és kiegészítéssel együtt elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 4
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
54/2015. (IV.01.) határozat
Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítása
Határozat
a.,: Kiskunmajsa Városi Önkormányzat meghozta döntését arra nézve, hogy gazdasági
társaságot
kíván
alapítani,
mely
gazdasági
társaság
Kiskunmajsa
Város
gazdaságfejlesztésével, az ahhoz kapcsolódó tevékenységekkel kíván foglalkozni.
b.,: Az alábbiak szerint határozza meg az új gazdasági társaság főbb adatait:
1. Cégnév: Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített
nevén: Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft.
Székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.
2. A Kft. alapításához szükséges 3.000.000.- törzstőke összegét rendelkezésre bocsátjuk
valamint az egyéb, alapítással összefüggő költségekre keret jelleggel 500.000.-Ft-ot –
megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel -, melynek fedezete Kiskunmajsa
Városi Önkormányzat általános tartaléka.
3. A Kft főtevékenysége:
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
4. A Kft egyéb tevékenységi körei:
4618 ’08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4619 ’08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
4778 ’08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
5819 ’08 Egyéb kiadói tevékenység
6202 ’08 információ-technológiai szaktanácsadás
6209 ’08 egyéb információ technológia szolgáltatás
6311 ’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6820 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6920 ’08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7021 ’08 PR, kommunikáció
7111 ’08 Építészmérnöki tevékenység
7112 ’08 mérnöki tevékenység műszaki tanácsadás
7219 ’08 egyéb természettudományi műszaki kutatás és fejlesztés
7120 ’08 Műszaki vizsgálat, elemzés
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7220 ’08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7320 ’08 Piac-, közvélemény-kutatás
8211 ’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
7010 ’08 Üzletvezetés
7022 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7311 ’08 Reklámügynöki tevékenység
7490 ’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8219 ’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230 ’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
9499 ’08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
5. A Képviselő-testület az új Kft. ügyvezetőjének önálló törvényes képviseleti joggal és
önálló aláírási joggal, az alábbi személyt bízza meg: Fehér László (an.: Vindecker Erzsébet)
6120 Kiskunmajsa, Alkotmány u. 2.
Megbízatás kezdő időpontja: 2015. április 1.
Megbízatás időtartama: határozott, 2019. december 31.-ig tart.
6. A Kft. a felügyelő bizottságot az alábbi személyekkel hozza létre:
- Felföldi László (an: Kertész-Farkas Emília Erzsébet) 6120 Kiskunmajsa, Kuksós u. 78.
- Mózer Gyula (an.:Ibéki Piroska Sára) 6120 Kiskunmajsa, Kuksós u. 39.
- Tóth Csaba (an.: Czinkóczi Edit Judit) 6120 Kiskunmajsa, Mező u. 4/D.
Megbízatás kezdő időpontja: 2015. április 1.
Megbízatás időtartama: határozott, 2019. december 31.-ig tart.
7.
A Képviselő-testület felhatalmazza Á-Fúrús András polgármestert, hogy a Kft.
21/2006. (V.18.) IM rendelet szerinti alapító okiratminta szerint készítendő alapító okiratát, a
székhelyhasználati hozzájárulást-, és minden a cégbejegyzéshez szükséges további
dokumentumot aláírjon, vagy igazolást kiadjon a gazdasági társaság cégnyilvántartási
bejegyzése érdekében, Kiskunmajsa Város Önkormányzata alapító nevében és helyette
általános és teljes jogkörrel eljárjon, nyilatkozatokat tegyen.
8.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 2)
pontban megjelölt forrás lehetőség szerint visszapótlásra kerül a Kft. teljes működési
költségeinek meghatározása után, a Projektiroda tevékenységének a fenti Kft-be történő
behozatalakor, a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft-től feladatelmaradás
miatt elvont támogatás terhére.
9.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi továbbá,
hogy az alapításhoz rendelkezésre bocsátott 3.000.000.-Ft-os törzstőke a működési
költségekre felhasználható.
10.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kiskunmajsai
Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság egy személyes tagja döntött arra nézve,
hogy a Kft. alkalmazottainak felvételénél a Képviselő-testületnek legyen egyetértési joga.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal
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16.

Napirend
Polgármesteri Hivatal telefonközpontjának fejlesztése

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Faludi Tamás képviselő
Ez az előterjesztés már volt a képviselő-testület előtt, akkor a Catel Kft. tett ajánlatott
970.825,- Ft + Áfa összegért. Amire a Polgármester úr azt mondta, hogy nem tudja
megállapítani a piaci értéket. Újra versenyeztetésre került sor.
Számomra az volt a furcsa, hogy a második kiírás feltételei nem egyeztek meg az elsővel. Az
első esetben csak bekérésre került az árajánlat, és a legolcsóbb ajánlatot tevő volt a nyerő. A
második esetben bele került a pontozásos rendszer. A legkedvezőbb ajánlatot tevő nem tudja
bizonyítani, hogy két központnál többet beszerelt, nem lehet nyerő. A vállalkozókból álló
önkormányzat így támogatja a majsai vállalkozókat.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 2
ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
55/2015. (IV.01.) határozat
Polgármesteri Hivatal telefonközpontjának fejlesztése
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslata alapján a
„Polgármesteri Hivatal VOIP telefonközpontjának telepítése” elnevezésű beszerzési eljárást
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesének nettó 939.900 Ft + 27%
ÁFA, azaz bruttó 1.193.673 Ft legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vállalási összeggel a
Microsystem Kecskemét Kft -t hirdeti ki.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
kötelezettségvállalási okmány aláírására.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Önkormányzat részére
VOIP telefonközpont telepítésére 1.193.700 Ft-ot biztosít.
A pótelőirányzat fedezete a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatalnál feladatelmaradásból –
telefonvonal havi előfizetési díjai és forgalmi díjak – származó 237.100 Ft megtakarítás,
valamint Kiskunmajsa Városi Önkormányzat általános tartaléka 956.600 Ft összegben.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési
rendeleten történő átvezetésre
Határidő: 2015. április 15., azonnal.
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17.

Napirend
Konecsni György Kulturális Központ felújítása

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy az engedélyeztetési tervekre
vonatkozó szerződés csak azt követően kerülhet megkötésre, miután a beruházási
programtervet a képviselő-testület jóváhagyta.
Deményi Ernő képviselő
Így a határozati javaslat nem helyes vegyük ki belőle a 4,9 millió forint + Áfa összeget. A
bizottsági ülésen arról döntöttünk, hogy 950.000,- Ft + Áfa az építészeti beruházási
programterv erejéig lesz most a testületi ülésen döntés.
Faludi Tamás képviselő
Javasolom az előterjesztés napirendről való levételét. A képviselői informális megbeszélésen
igen csak holtverseny volt a gimnázium és a művelődési központ felújításának fontossága
között. Ezek után megdöbbentve látom, hogy a 8. helyre került a gimnázium felújítása.
Számomra sok a 7,5 millió forint tervezési díj egy művelődési központ felújításáért. Én nem
kérek program tervet. A bizottság leül a tervezővel, átbeszélésre kerül az igény, a felújítási
terv elkészülte után pedig a szükséges módosításokra megtesszük a javaslatot.
Polgármester úrtól kérdezem, hogy melyik kiskunmajsai tervezőtől kért ajánlatot?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Műszaki Osztály kérte be az ajánlatokat.
Faludi Tamás képviselő
A bizottsági ülésen elhangzott, egy kiskunmajsai vállalkozótól sem lett ajánlat bekérve. Több
építész véleményét kikértem, egybehangzó véleményük, hogy döbbenetesen magas ez a
tervezési összeg.
Továbbra is az a kérésem, hogy az előterjesztés kerüljön levételre a napirendről, és kerüljenek
bekérésre új ajánlatok.
Fülöp Zoltán képviselő
Faludi Tamás képviselő úrtól kérdezem, hogy a polgármestersége alatt az Iskola utca
felújításához hány majsai kivitelezőtől kértek árajánlatot? A Műszaki Osztály biztosan tudta,
hogy kiktől kell árajánlatot kérnie. Itt is fontos szerepe van a referenciának. A gimnázium
felújítása, hogy hátra lett sorolva, ez a megállapítás nem valós. A Polgármester úr lobbi
erejére és munkájára szükség van ahhoz, hogy ezek a felújítások, ne csak a TOP listán
szerepeljenek, hanem meg is valósuljanak. Az energia hatékonysági pályázat eredményére
várunk.
A tegnapi bizottsági ülésen is elhangzott azaz információ, hogy a felújításokkal körbe
mentünk a központon és mellé tettük a gimnáziumot.
Ha most megbízunk egy tervezői irodát, akinek van ebben jártassága, azt el tudom fogadni.
Az jobb volna, ha a tervezési díj 5.850.000,- Ft + Áfa lenne és nem kellene külön
szerepeltetni az építészeti beruházási programtervet? Ez a tagolás az önkormányzatot védi,
mivel ha nem megfelelő lenne a terv, – amit a vállalkozó készít – akkor ki kellene fizetni az
egész tervezési díjat.
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Deményi Ernő képviselő
Az önkormányzat 2004-2005-ben benyújtott egy DAOP-os pályázatot, mely a
városközpontjának megújítására volt hivatott, ezen belül a művelődési központ funkció bővítő
felújítására, a park rehabilitációjára és kerékpárútra. A szükséges pontszámot a pályázat
megkapta, de forráshiányában elutasításra került. Emlékeim szerint – a mivel a pályázatot én
írtam – ebben volt egy jogerős építési engedély, mely kísértetiesen hasonlít a mostani
tervekhez. Nem tudom, hogy ezt a jogerős építési engedélyt elővette-e már valaki? Nézzük
meg a jogerős építési engedélyt, hogy van-e kapcsolat a kettő között.
Faludi Tamás képviselő
Fülöp Zoltán képviselő úr kérdésére nem kívánok válaszolni, mivel Képviselő úrnak nincs
joga azt feltenni, mivel az Önök kampányának is köszönhetően engem leváltottak.
Önök azt ígérték, hogy kiállnak a kiskunmajsai vállalkozok mellett, mindent saját kézbe kell
venni és minden jobb lesz. Szerintem kiváló terveket tudnának adni a majsai tervezők is.
Örülök annak, hogy Képviselő úr említette, hogy egy pályázat elbírálására várunk.
Reményeink szerint nyerni fog, ami alapjában meg fog változtatni sok mindent. Addig
nekünk semmilyen programot nem kell csinálni.
Továbbra is javasolom az előterjesztés napirendről való levételét, meg kell várni a pályázat
elbírását. Ragaszkodom, hogy a majsai vállalkozóktól ajánlat legyen kérve, de nem pontozási
alapon.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az árajánlat előterv kidolgozásával együtt került bekérésre. Annak elfogadása után egy
komplex engedélyező terv mennyibe kerülne. A két tételt most egyben kell kezelnünk. A TOP
listára visszatérve, nem kis fejfájást okozott, hogy melyik beruházás a fontosabb. Attól, hogy
a gimnázium a 8. helyen van a táblázatban, nem azt jelenti, hogy biztosan nem fog kapni
támogatást. A pontos pályázati kiírások június hónapban fognak megtörténni. Addig a listán
mindenképpen finomítani lehet.
Valóban léteznek régi felújítási tervek a művelődési házzal kapcsolatban, aminek kifizetésére
nem került sor, csak egy 300.000,- Ft-os számla kifizetését találták a kollegák. Igen a terveket
megnézhetjük, hogy mennyire hasonlítanak. Az építési engedély régen lejárt, de akkor az a
munka nem került kifizetésre.
Mivel az árajánlatok együtt lettek bekérve, ezért ezt a két tételt együtt kellene kezelni.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Deményi Ernő képviselő úr által elmondottakra válaszolom, hogy a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság ülésén az a javaslat elhangzott el, hogy csak abban az esetben
kerüljön kifizetésre a második rész, ha a képviselő-testület meghozza a döntését a
programtervről. Bács-Kiskun Megye összes települése nagyon várja a TOP-os pályázatokat.
Az építési beruházások esetében, korábban el kellett indítani az építési engedélyeztetési
eljárást. Egy ilyen megtervezése és engedélyeztetése elég komoly időt vesz igénybe, kérem
ezt is vegye figyelembe a Képviselő-testület, amikor meghozza a döntését.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Azt is figyelembe kellene venni, hogy ez az összeg most egy befektetés, ha a pályázatok
nyernek, abban az esetben a tervezési költség is a pályázat részét fogja képezni, és vissza fog
térülni az önkormányzatnak.
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Faludi Tamás képviselő
Az 1 milliárd forint a városé, nekünk kell döntenünk arról, hogy mire pályázunk. Remélem
ezen még változtatni fog a képviselő-testület. A módosító indítványomat továbbra is
fenntartom, hogy az előterjesztés most kerüljön napirendről levételre.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ezek után kérem a képviselőtársaimat, aki egyetért a Konecsni György Kulturális Központ
felújításáról szóló előterjesztés napirendről való levételével, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 6
ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett – nem fogadta el az előterjesztés napirendről
való levételét.
Gyuris László képviselő
Kérdezem, hogy a Deményi Ernő képviselő által említett terv létezik és használható-e?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A régi terv került egyeztetésre és finomításra a 10 évvel ezelőtti állapotokhoz képest.
Faludi Tamás képviselő
Nem kell nekem 1 millió forintért program, amikor ott van a kész, erősebb, mint a tenderterv,
de nem kiviteli szintű. A bizottsági egyeztetés után a képviselő-testület meghozza a döntését,
és lehet kezdeni a tervezést.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Amivel ki volt tapétázva a tárgyalóterem, az nem csak régi terveket tartalmazott, hanem már
az új elképzeléseket is. Történt már egyeztetés Vásárhelyi Dániel tervező úrral.
Gyuris László képviselő
A régi terv nem került kifizetésre, ennek a cégnek?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Igen, elkészített egy komplett engedélyes tervet, ami nem került 10 évvel ezelőtt kifizetésre.
Gyuris László képviselő
Ez így nagyon durva dolog.
Faludi Tamás képviselő
Ha ezt állítja a Polgármester úr, hogy nem került a tervezés kifizetésre, akkor tegye le mellé a
megrendelőt. Akkor lenne durva az eset, ha az akkori képviselő-testület a munkát megrendeli,
és utána nem fizeti ki. Mindegy, van terv a tulajdonunkban.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Rendelkezünk egy engedélyes tervvel, valószínűsítem, hogy készült megrendelő is.
Kérdezem Béres László bizottsági referens úrtól, hogy volt annak idején egy ilyen engedélyes
szintű terv?
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Béres László bizottsági referens
Engedélyes szintű terv készült, írásbeli megrendelés nem történt.
Faludi Tamás képviselő
A későbbekben, ha Polgármester úr nyilatkozatot tesz, akkor győződjön meg előtte
mindenről, és utána nyilatkozzon.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság által tett kiegészítéssel együtt, mely a következő: az
engedélyeztetési tervekre vonatkozó szerződés csak azt követően kerülhet megkötésre miután
a beruházási programtervet a Képviselő-testület jóváhagyja.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
56/2015. (IV.01.) határozat
Konecsni György Kulturális Központ felújítása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Konecsni György Kulturális
Központ felújítására és funkció bővítés fejlesztésére beérkezett tervezői ajánlatok közül a
Vásárhelyi és Társa Építésziroda Kft. (6000 Kecskemét, Cédulaház u. 37/b.) 950.000,-Ft +
ÁFA (építészeti beruházási programterv) és 4.900.000,-Ft + ÁFA ajánlatát fogadja el azzal,
hogy az engedélyeztetési tervekre vonatkozó szerződés csak azt követően kerülhet
megkötésre miután a beruházási programtervet a Képviselő-testület jóváhagyja.
Felhatalmazza Ábrahám-Fúrús András polgármestert a tervezési szerződések aláírására.
A bruttó 7.429.500,- Ft tervezési díj fedezete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat általános
tartaléka.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. június 30.
/Deményi Ernő képviselő kiment, jelen van 10 fő./
18.

Napirend
Az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások (egyéni sportolók), egyéb civil
szervezetek támogatása

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügy és Városfejlesztési Bizottság a tegnapi nap folyamán tett javaslatot az egyéb civil
szervezetek támogatási összegeire, felkérem Jegyző Asszonyt annak ismertetésére.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Ezek az összegek a következők:
a.) Majsai Ciróka Alapítvány a Bölcsődés Gyermekekért
b.) az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kiskunmajsa
c.) az Értünk Alapítvány

100,0 eFt,
800,0 eFt,
100,0 eFt,
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d.) a HUNOR Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság
e.) a SZILAJ Lovas Alapítvány a Gyermekekért
f.) az Arany Alapítvány
g.) a Kiskunmajsa Város Polgárőrsége
h.) az Majsai Alsó-Óvodai Egyesület
i.) a Kiskunmajsai Természetbarát Klub

100,0 eFt,
100,0 eFt,
250,0 eFt ,
1.100,0 eFt,
200,0 eFt,
50,0 eFt.

Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a képviselőket, tegyék meg észrevételeket.
Gyuris László képviselő
Le kellene ülni a Polgárőrséggel annak a lehetőségnek a megvizsgálása céljából, hogy olyan
rendszer kerüljön kidolgozásra a működésükre, mely bizonyos rendszerezettséget hozna a
munkájukba, amit az önkormányzat tudna kontrolálni. Javasolom, hogy az önkormányzat
dolgozzon ki egy olyan rendszert, melyben szolgálati beosztás egyeztetésre kerül a
Polgárőrséggel. Bizonyos pontokon, adott időben meg kellene, hogy jelenjen a polgárőrség
autója, amit a polgárőr aláírásával igazol. Tisztelem és elismerem a Polgárőrség munkáját, és
fontosnak tartom a támogatás biztosítását.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a képviselő-testületet, aki a támogatási összegekre vonatkozó elhangzott javaslattal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
57/2015. (IV.01.) határozat
Az egyéb civil szervezetek támogatása
Határozat
1.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 2015. évi
támogatására kiírt pályázat keretében a 2015. évi költségvetésben az egyéb sportegyesületek,
sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek részére elkülönített keret terhére az alábbi
támogatásban részesíti a pályázókat:
a.) a Majsai Ciróka Alapítvány a Bölcsődés Gyermekekért
100,0 eFt,
b.) az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kiskunmajsa
800,0 eFt ,
c.) az Értünk Alapítvány
100,0 eFt
d.) a HUNOR Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság
100,0 eFt,
e.) a SZILAJ Lovas Alapítvány a Gyermekekért
100,0 eFt,
f.) az Arany Alapítvány
250,0 eFt,
g.) a Kiskunmajsa Város Polgárőrsége
1.100,0 eFt,
h.) az Majsai Alsó-Óvodai Egyesület
200,0 eFt,
i.) a Kiskunmajsai Természetbarát Klub
50,0 eFt.
2.
A támogatások 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.
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A pénzügyi elszámolásnak tartalmazni kell hitelt érdemlően a támogatási összeg cél szerinti
felhasználását és az azt igazoló dokumentumok (számla, számviteli bizonylat,) másolatait.
Támogatott köteles minimum egy oldal terjedelemben szöveges beszámolót is csatolni.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási megállapodások aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető, dr.
Tóth-Péli Emőke jegyző
Határidő: 2015. április 10. a megállapodások aláírására, azonnal a költségvetési rendeleten
történő átvezetésre.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügy és Városfejlesztési Bizottság a tegnapi nap folyamán tett javaslatot az egyéb
sportegyesületek, sportvállalkozások (egyéni sportolók) támogatására is, felkérem Jegyző
Asszonyt annak ismertetésére.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A határozati javaslat 1. pontja a következőképpen került módosításra és a támogatási összegek
a következők:
1.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyéb (nem tradicionális)
sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéni sportolók 2015. évi támogatására kiírt pályázat
keretében a 2015. évi költségvetésben egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil
szervezetek részére elkülönített 110,0 eFt-os keret maradványa, valamint 500,0 eFt általános
tartalék terhére az alábbi támogatásban részesíti a pályázókat:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

a HUNOR Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyes. 100,0 eFt,
a Kiskunmajsai Tenisz Klub
50,0 eFt,
a Kiskunmajsai Lovas Klub
340,0 eFt,
Bartalos Tamás egyéni sportoló
60,0 eFt,
Szűcs Tibor egyéni sportoló
60,0 eFt.

Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot a módosítással és az
elhangzott támogatási összegekkel.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
58/2015. (IV.01.) határozat
Az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások (egyéni sportolók) támogatása
Határozat
1.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyéb (nem tradicionális)
sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéni sportolók 2015. évi támogatására kiírt pályázat
keretében a 2015. évi költségvetésben egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil
szervezetek részére elkülönített 110,0 eFt-os keret maradványa, valamint 500,0 eFt általános
tartalék terhére az alábbi támogatásban részesíti a pályázókat:
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a)a HUNOR Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület
b)a Kiskunmajsai Tenisz Klub
c)a Kiskunmajsai Lovas Klub
d) Bartalos Tamás egyéni sportoló
e) Szűcs Tibor egyéni sportoló

100,0 eFt
50,0 eFt
340,0 eFt
60,0 eFt
60,0 eFt

Azon támogatásoknál, melyek kifizetése az SZJA törvény hatálya alá tartozik, ott a
fenti összegek a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 27%-os
fizetési kötelezettséget is tartalmazzák. A fennmaradó összeg a támogatott bruttó
juttatása, melyet fenti törvény szerinti levonások terhelnek.
3.
A támogatások 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.
4.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási megállapodások
aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető, dr.
Tóth-Péli Emőke jegyző
Határidő: 2015. április 10. a megállapodások megkötésére, azonnal a költségvetési
rendeleten történő átvezetésre
2.

/Deményi Ernő képviselő visszajött, jelen van 11 fő./
19.

Napirend
Közművelődési megállapodással megoldani kívánt feladatok és egyedi kulturális
rendezvények, kiadványok támogatása

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a Közművelődési megállapodással megoldani kívánt
feladatok támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta. Kérem Jegyző Asszony, hogy
ismertesse a támogatás mértékét.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Ezek az összegek a következők:
a.)
a Falu Népének Hite és Kultúrája Alapítvány részére
b.)
a Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekari Egyesület részére

200,0 eFt,
400,0 eFt.

Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot az elhangzott
összegekkel.
Kérem a képviselőket, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
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59/2015. (IV.01.) határozat
Közművelődési megállapodással megoldani kívánt feladatok támogatása
1.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésben a
közművelődési megállapodással megoldani kívánt feladatok támogatására és az egyedi
kulturális rendezvények, kiadványok támogatására biztosított keret terhére
a.)a Falu Népének Hite és Kultúrája Alapítvány részére
200,0 eFt összegű
b.)a Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekari Egyesület részére 400,0 eFt összegű
közművelődési megállapodás megkötéséről dönt.
2.
A támogatások 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 közművelődési megállapodások
aláírásával.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető, dr.
Tóth-Péli Emőke jegyző
Határidő: 2015. április 10. megállapodások megkötésére, azonnal a költségvetési rendeleten
történő átvezetésre
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az egyedi kulturális rendezvények, kiadványok
támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta. Kérem Jegyző Asszony, hogy ismertesse a
támogatás mértékét.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A határozati javaslat 1. pontja a következőképpen került módosításra és a támogatási összegek
a következők:
1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésben a
közművelődési megállapodással megoldani kívánt feladatok támogatására és az egyedi
kulturális rendezvények, kiadványok támogatására biztosított 1.050,0 eFt-os
keretmaradványa, valamint 570,0 eFt általános tartalék terhére
a.) a Falu Népének Hite és Kultúrája Alapítvány részére
150,0 eFt összegű
b.) a Pongrácz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány részére
150,0 eFt összegű
c.) a Fészek Színjátszó Egyesület részére
200,0 eFt összegű
d.) a Boróka Művészeti Csoport részére
60,0 eFt összegű
e.) a Mayossa Hagyományőrző Egyesület részére
400,0 eFt összegű
f.) a Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület részére
200,0 eFt összegű
g.) a Kkmi Üdülőtulajdonosok Érd.véd és Tur. Egy. részére
200,0 eFt összegű
i.) a Majsai Kiskun Huszárbandérium részére
150,0 eFt összegű
j.) Nemes Nagy Ferencné részére
50,0 eFt összegű
k.) Péter-Szabóné Kakuk Márta részére
60,0 eFt összegű
támogatást biztosítson.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot a módosítással és az
elhangzott támogatási összegekkel.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
60/2015. (IV.01.) határozat
Az egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása
Határozat
1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésben a
közművelődési megállapodással megoldani kívánt feladatok támogatására és az egyedi
kulturális rendezvények, kiadványok támogatására biztosított 1.050,0 eFt-os
keretmaradványa, valamint 570,0 eFt általános tartalék terhére
a.) a Falu Népének Hite és Kultúrája Alapítvány részére
150,0 eFt összegű
b.) a Pongrácz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány részére
150,0 eFt összegű
c.) a Fészek Színjátszó Egyesület részére
200,0 eFt összegű
d.) a Boróka Művészeti Csoport részére
60,0 eFt összegű
e.) a Mayossa Hagyományőrző Egyesület részére
400,0 eFt összegű
f.) a Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület részére
200,0 eFt összegű
g.) a Kkmi Üdülőtulajdonosok Érd.véd és Tur. Egy. részére
200,0 eFt összegű
i.) a Majsai Kiskun Huszárbandérium részére
150,0 eFt összegű
j.) Nemes Nagy Ferencné részére
50,0 eFt összegű
k.) Péter-Szabóné Kakuk Márta részére
60,0 eFt összegű
támogatást biztosít.
2.
Azon támogatásoknál, melyek kifizetése az SZJA törvény hatálya alá tartozik, ott a
fenti összegek a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 27%-os fizetési
kötelezettséget is tartalmazzák. A fennmaradó összeg a támogatott bruttó juttatása, melyet
fenti törvény szerinti levonások terhelnek.
3.
A támogatások 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.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások
aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető,
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Határidő: 2015. április 10. támogatási megállapodások megkötésére, azonnal a költségvetési
rendeleten történő átvezetésre
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20.

Napirend
Református Egyházközség támogatási kérelme nyári hittanos táborhoz

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési az előterjesztést megtárgyalta, és nem javasolja elfogadásra a
támogatás megadását.
Deményi Ernő képviselő
A Református Egyház, aki 50 évre felvállalt egy óvoda működtetését – ami hatalmas
pénzösszeg – 30.000,- Ft-os kérelemmel mit is keres az önkormányzatunknál. Én a Pénzügyi
Bizottság javaslatát támogatom.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal – 7
ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett – a határozati javaslat nem került elfogadásra,
majd az alábbi határozatot hozta.
61/2015. (IV.01.) határozat
Református Egyházközség támogatási kérelme nyári hittanos táborhoz
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Református Egyházközség (6131
Szank, Béke u. 43.) támogatási kérelmét a nyári hittanos tábor kiadásaihoz való hozzájárulás
jogcímén nem támogatja.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester a pénzeszköz átadási megállapodás aláírására
Határidő: 2015. április 30.

21.

Napirend
A II. világháborús emlékmű helyreállításához támogatás nyújtása

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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62/2015. (IV.01.) határozat
A II. világháborús emlékmű helyreállításához támogatás nyújtása
Határozat
1.Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Római Katolikus Plébánia (6120
Kiskunmajsa, Iskola u. 2.) részére 300.000.-Ft felhalmozási célú pénzeszközt ad át
megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel a Kiskunmajsai Alsó temetőben
található II. világháborús emlékmű felújításához, melynek fedezete Kiskunmajsa Városi
Önkormányzat általános tartaléka.
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 támogatás mértéke maximum a bruttó bekerülés költség 50%-a lehet –mely a
közadakozásból várható bevétel emelkedése miatt csökkenhet-, mely azonban nem lehet
magasabb az 1) pontban megítélt támogatási összegnél.
Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési rendelet tervezeten történő átvezetésre,
Ábrahám-Fúrús András polgármester a pénzeszköz átadási megállapodás aláírására
Határidő: azonnal, 2015. április 30.

22.

Napirend
Kiskunmajsai Római Katolikus Plébánia kérelme a Kígyósi Római Katolikus
Templom felújításához

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
63/2015. (IV.01.) határozat
Kiskunmajsai Római Katolikus Plébánia kérelme a Kígyósi Római Katolikus Templom
felújításához
Határozat
1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Római Katolikus Plébánia
(6120 Kiskunmajsa, Iskola u. 2.) részére 385.000.-Ft-ot ad át megállapodás ellenében,
elszámolási kötelezettséggel a kígyósi Római Katolikus Templom torony felújítására,
melynek fedezete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat általános tartaléka.
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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. A támogatás
mértéke a teljes bekerülési költség maximum 50%-a lehet, mely azonban nem
haladhatja meg az 1) pontban szereplő támogatási összeget.
Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési rendelet tervezeten történő
átvezetésre, Ábrahám-Fúrús András polgármester a pénzeszköz átadási megállapodás
aláírására
Határidő: azonnal, 2015. április 30.

23.

Napirend
Közfoglalkoztatással kapcsolatos önerő keret biztosítása, céltartalék feletti
rendelkezési jog módosítása

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
64/2015. (IV.01.) határozat
Közfoglalkoztatással kapcsolatos önerő keret biztosítása, céltartalék feletti rendelkezési
jog módosítása
Határozat
(1) Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a céltartalékon közfoglalkoztatási
önerőre további 3.000.000.-Ft-ot különít el Kiskunmajsa Városi Önkormányzat általános
tartaléka terhére.
(2) Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület hozzájárul Kiskunmajsa Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa
Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 8. § (1) a) pontja módosításának
átvezetéshez az alábbiak szerint:
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Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, működési
többlet kiadásaira elkülönített keret céljellegű felhasználásról a polgármester költségvetési
szervenként évi 2.000.000.-Ft-ig dönt. E feletti tartalék átcsoportosításra a polgármester
részéről csak a Pénzügyi –és Városfejlesztési Bizottság támogató határozata alapján kerülhet
sor.
Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre
Határidő: azonnal

24.

Napirend
Szerződés kötése a Magyar Postával az önkormányzati levelek tekintetében

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Gyuris László képviselő
Kisteleken a posta este 6 óráig és szombaton 8-tól – 11 óráig van nyitva. Mindannyian
érezzük, hogy a postának a nyitva tartása nincs összhangban a város igényével. A Magyar
Posta Zrt. felé ezt jelezni kellene.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A javaslatot jónak és megfontolandónak tartom, megteszzük a szükséges lépéseket.
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
65/2015. (IV.01.) határozat
Szerződés kötése a Magyar Postával az önkormányzati levelek tekintetében
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete keretjelleggel 1.375.000 Ft-ot biztosít
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat postai levelezési költségeire a Kiskunmajsai
Polgármesteri Hivatalnál ezen a jogcímen jelentkező megtakarítás terhére.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
Magyar Posta Zrt.-vel kötendő megállapodás aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester a szerződés aláírására, Gulyás Jánosné
osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre
Határidő: 2015. április 30., azonnal
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25.

Napirend
Befektetői katalógus költségeinek lakosságszám
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére

arányos

biztosítása

a

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
66/2015. (IV.01.) határozat
Befektetői katalógus költségeinek lakosságszám arányos biztosítása a Kiskunmajsai
Többcélú Kistérségi Társulás részére
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy
kistérségi szintű befektetői katalógus nyomdai és fordítási költségeinek 114.000.-Ft-os
lakosságszám arányos összegét egyéb államháztartáson belüli működési célú támogatásként
biztosítja megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel a Többcélú Kistérségi
Társulás részére Kiskunmajsa Városi Önkormányzat általános tartaléka terhére.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester a megállapodás aláírására, Gulyás Jánosné
osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre
Határidő: 2015. április 30., azonnal
26.

Napirend
Akkumulátoros megafon beszerzés költségeinek lakosságszám
biztosítása a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére

arányos

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő
Nálam a vicc kategóriába tartozik, hogy az önkormányzat 36.000,- Ft-ért nem tud
megvásárolni saját részére akkumulátoros megafont. Legszívesebben azt mondanám, hogy az
önkormányzat vásároljon meg saját részére egy ilyen készüléket, én pedig 6.000,- Ft-ot
befizetek a TKT számlájára.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
A TKT döntésének megfelelően kell az önkormányzatunknak is meghoznia a döntését.
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 2
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
67/2015. (IV.01.) határozat
Akkumulátoros megafon beszerzés költségeinek lakosságszám arányos biztosítása a
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 2 db
akkumlátoros megafon beszerzésének 36.000.-Ft-os lakosságszám arányos összegét egyéb
államháztartáson beüli felhalmozási célú támogatásként megállapodás ellenében, elszámolási
kötelezettséggel biztosítja a Többcélú Kistérségi Társulás részére Kiskunmajsa Városi
Önkormányzat általános tartaléka terhére.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester a megállapodás aláírására, Gulyás Jánosné
osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre
Határidő: 2015. április 30. a megállapodás aláírására, azonnal a költségvetési rendeleten
történő átvezetésre
27.

Napirend
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
intézményvezetői pályázatának elbírálásában közreműködő szakértői bizottság
összeállítása

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
68/2015. (IV.01.) határozat
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
intézményvezetői pályázatának elbírálásában közreműködő szakértői bizottság
összeállítása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Konecsni György Kulturális
Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői pályázatok szakértői
véleményezésére, a szakértői bizottság tagjának az alábbi személyeket kéri fel:
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-

Bak Lajos, mint közművelődési szakértelemmel rendelkező tag, a Kecskeméti
Kulturális és Konferencia Központ ügyvezető igazgatója,
Imre Károly szakértő, mint a Nemzeti Közművelődési Intézet delegált tagja,
Földiák András a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének
elnöke – mint a reprezentatív szakszervezet delegált tagja.

Felelős: Ábrahám-Fúrús András, polgármester
Határidő: 2015. április 10.

28.

Napirend
Kígyósi bolt megszüntetésével kapcsolatos támogatási kérelem

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Gyuris László képviselő
Sajnálom, hogy nem tudjuk megtartani a kígyósi élelmiszerboltot. A városnak fontos
településrésze, Kígyósban egy közösségi teret fogunk ezáltal elveszíteni, a visszafejlődésében
ilyen módon részt vállalunk. Mások is jelezték, hogy ott mozgóboltot fognak üzemeltetni, az
áruellátás megtörténik. Ebben a formában az előterjesztést nem tudom támogatni.
Nyerges Benjamin képviselő
A körzet képviselőjeként szomorúnak tartom, hogy a bolt megszűnik. Korábban is támogatta
az önkormányzat ezt a területet, mivel az Áfész részére évi 600.000,- Ft került biztosításra.
Örülök annak, hogy ez a vállalkozó elvállalta a kígyósi lakosság részére az élelmiszer
kiszállítását. Ezért az önkormányzatnak kötelessége is az útiköltség hozzájárulással
támogatni. Ez a vállalkozó az élelmiszer kiszállításhoz mindenféle engedéllyel rendelkezik. A
hatóságnak arra is ügyelnie kell, akik engedéllyel nem rendelkeznek, – csak feketén
szállítanak – ne rontsák ennek a kereskedőnek a hivatalos üzletét.
Szikora Tibor képviselő
Jó lenne, ha az üzlethelyiségbe az emberek be tudnának menni, ehhez kellene az Áfész
segítségét kérni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Van egy előzetes ötlet, hogyan induljon el az ellátás, a gyakorlat meg fogja mutatni a hibákat,
lehetőségeket.
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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69/2015. (IV.01.) határozat
Kígyósi bolt megszüntetésével kapcsolatos támogatási kérelem
Határozat
1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pintérné és Társa
Vendéglátóipari és Kereskedelmi Bt. (6120 Kiskunmajsa, Szent L. út 34. Adószám:
21166734-2-03) részére 140.000.-Ft-ot ad át megállapodás ellenében, elszámolási
kötelezettséggel -2014.04.08-tól, havi előfinanszírozással- a kígyósi lakosság részére
élelmiszer kiszállítás költségeire, heti három alkalommal (hétfő, szerda, péntek.), melynek
fedezete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetése 3/b. mellékletében az
ÁFÉSZ bolt támogatására elkülönített 600.000.-Ft-os keretösszeg. A fennmaradó 460.000.-Ft
az általános tartalékba kerül elhelyezésre.
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. (A menetlevelek, melyeken a heti maximum három (hétfő, szerda, péntek)
kígyósi kiszállás szerepel, valamint a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet a közúti gépjárművek,
az egyes mezőgazdasági erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyagfogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szerinti költség elszámolást a
menetleveleken feltüntetett fentiek szerint elszámolható utakra, a vállalkozás könyveiben
elszámolt költségeket alátámasztó számla vagy számviteli bizonylat, mely a pénzügyi
elszámolásban feltüntetett összeg erejéig kerül „záradékolásra”. 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. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
2016-os költségvetési évtől évi 200.000.-Ft-ot az 1.) pontban megjelölt célra elkülönít.
Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési rendelet tervezeten történő átvezetésre,
Ábrahám Fúrús András polgármester a pénzeszköz átadási megállapodás aláírására
Határidő: azonnal, 2015. április 08.
Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
29.

Napirend
Vakáció Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadása

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
70/2015. (IV.01.) határozat
Vakáció Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében
szereplő tartalommal a VAKÁCIÓ Táborozási és Üdülési Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi
üzleti tervét elfogadja.
Felelős: Rávai Mónika alpolgármester
Határidő: 2015. április 10.

30.

Napirend
Kiskunmajsai Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői és intézményvezetőhelyettesi pótlékok módosítási kérelme

Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság előterjesztést megtárgyalta, és az
,,A” határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom az ,,A” határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
71/2015. (IV.01.) határozat
Kiskunmajsai Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői és intézményvezető-helyettesi
pótlékok módosítási kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Óvoda és Bölcsőde
magasabb vezetői és vezetői pótlékai meghatározását az önkormányzat irányítása alá tartozó
valamennyi költségvetési szervvel együtt kívánja áttekinteni, illetve megvizsgálni az
önkormányzat irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szerv alkalmazottainak
rendszeres személyi juttatásai előirányzatát.
Felelős: Rávai Mónika alpolgármester
Határidő: 2015. augusztus 31.
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31.

Napirend
Tradicionális sportegyesületek 2015. évi támogatása

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a bizottsági támogatási javaslatát.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a következő javaslatot tette:
1.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési
rendelet alapján a Tradicionális sportegyesületek támogatására megtervezésre került 4.100,0
eFt keretösszeg, valamint 700,0 eFt általános tartalék terhére 2015. évben az alábbi összegű
önkormányzati támogatást nyújtja a kérelmezők részére:
Kiskunmajsai Sportegyesületen belül
- Férfi kézilabda szakosztály
- Női kézilabda szakosztály
Football Club
Kiskunmajsai Asztalitenisz Club

1.800,0 eFt
1.300,0 eFt
1.400,0 eFt
300,0 eFt.

Faludi Tamás képviselő
A módosító javaslatom a következő: A Football Club részére 1.700.000,- Ft, a Kiskunmajsai
Asztalitenisz Club részére 370.000,- Ft kerüljön biztosításra, ne kerüljön csökkentésre a
támogatás mértéke az elmúlt évi szinthez képest.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Értékelem Faludi Tamás képviselő úr kezdeményezését, de 700.000,- Ft-tal így is a keret
túllépésre került.
Faludi Tamás képviselő
Javasolom, hogy a keret még jobban kerüljön túllépésre, az 5.170.000,- Ft kerüljön
elfogadásra. A sport, az egészséges életmód a gyermekeink számára nagyon fontos.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a képviselőket, aki egyetért támogatási összegekkel a Faludi Tamás képviselő által tett
módosítással együtt, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 5
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett – nem fogadta el a módosító javaslatot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a képviselőket, aki egyetért a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által tett
javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 2
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

55
72/2015. (IV.01.) határozat
Tradicionális sportegyesületek 2015. évi támogatása
Határozat
1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési rendelet
alapján a Tradicionális sportegyesületek támogatására megtervezésre került 4.100,0 eFt
keretösszeg, valamint 700,0 eFt általános tartalék terhére 2015. évben az alábbi összegű
önkormányzati támogatást nyújtja a kérelmezők részére:
Kiskunmajsai Sportegyesületen belül
- Férfi kézilabda szakosztály
1.800,0 eFt
- Női kézilabda szakosztály
1.300,0 eFt
Football Club1
1.400,0 eFt
Kiskunmajsai Asztalitenisz Club
300,0 eFt
2. A támogatások 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. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási megállapodások aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető, dr.
Tóth-Péli Emőke jegyző
Határidő: 2015. április 10. a megállapodások aláírására, azonnal a költségvetési rendelet
tervezeten történő átvezetésre
Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./
32.

Napirend
A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálása

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Nyerges Benjamin képviselő
Gratulálok ezeknek a tanulóknak, és további sikert kívánok. Azoknak is gratulálok, akik
valamilyen oknál fogva nem adták be a pályázatukat. Külön is gratulálni kívánok
Polgármester úr fiának, aki nem nyújtotta be a pályázatát, pedig neki is kijárna a dicsőség.
Szívem szerint őt is szeretném itt látni a többiek között, büszke vagyok rá.
/Faludi Tamás képviselő kiment, jelen van 10 fő./
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Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Polgármester úr fia is benyújthatta volna a pályázatot. A Törvényességtől kértünk
állásfoglalást, a tanulmányi eredménytől függ a támogatás biztosítása. A Polgármester úr
döntött úgy, ezzel a lehetőséggel nem kívánnak élni, egyéb körülmények folytán.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, ezek után szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
73/2015. (IV.01.) határozat
A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2008. (IX.10.) számú Terbe
Sándor tanulmányi ösztöndíjról szóló rendelete alapján összesen 300.000 Ft egyösszegű,
vissza nem térítendő támogatást biztosít az alább részletezett pályázóknak, a költségvetésben
ezen jogcímre elkülönített keretösszeg terhére:
Középiskolai tanulók részére pályázónként 20.460,- Ft-ot:
1. Bartus Regina (6120 Kkmajsa, Gépállomás utca 12. szám alatti lakhelyű tanuló),
2. Tóth Boglárka (6120 Kkmajsa, Zárda utca 40. szám alatti lakhelyű tanuló),
3. Patyi Enikő (6120 Kkmajsa, Őr utca 39. szám alatti lakhelyű tanuló),
4. Tápai Anna Lilla (6120 Kkmajsa, Losonci utca 3. szám alatti lakhelyű tanuló).
Főiskolai, egyetemi hallgatók részére pályázónként 27.280,- Ft-ot:
5. Juhász Krisztina (6120 Kkmajsa, Zárda utca 52. szám alatti lakhelyű hallgató),
6. Huszka Fruzsina (6120 Kkmajsa, Székelysor 2. szám alatti lakhelyű hallgató),
7. Patyi Beáta (6120 Kkmajsa, Bokros utca 4. szám alatti lakhelyű hallgató),
8. Szabó Kitti (6120 Kkmajsa, Zárda utca 66. szám alatti lakhelyű hallgató),
9. Tóth Regina (6120 Kkmajsa, Zárda utca 40. szám alatti lakhelyű hallgató),
10. Tápai Péter (6120 Kkmajsa, Losonci utca 3. szám alatti lakhelyű hallgató),
11. Tápai Eszter (6120 Kkmajsa, Losonci utca 3. szám alatti lakhelyű hallgató),
12. Lódri Szabina (6120 Kkmajsa, Szabadság utca 4. szám alatti lakhelyű hallgató),
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Határidő: 2015. április 10.
Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztései
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./
33.

Napirend
Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a normatív határozati javaslatot.
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi normatív határozatot hozta.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2015. (IV.01.) normatív határozata
Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
Határozat
1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 04.15-ei, hatállyal a
Városgazdálkodási Intézmény alapító okiratának módosító okiratát, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt 1/2015. számú alapító okiratát jelen normatív határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 118/2014. sz. határozat 2.
számú mellékletekén jóváhagyott alapító okiratát.
2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézmény vezetőjét,
hogy gondoskodjon az alapító okirat módosításainak az alapdokumentumokon történő
átvezetéséről, illetve a költségvetési szervek módosító okiratának és egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratának 8 napon belül történő továbbításáról a törzsadattári nyilvántartás
céljából a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodája
részére.
Felelős: Lantos György intézményvezető
Határidő: 2015. április 15.
/Faludi Tamás képviselő visszajött, jelen van 11 képviselő./
34.

Napirend
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi normatív határozatot hozta.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2015. (IV.01.) normatív határozata
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Határozat
1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 04.15-ei, hatállyal a
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosító okiratát, valamint az
egységes szerkezetbe foglalt 1/2015. számú alapító okiratát jelen normatív határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a
119/2014. sz. határozat 2. számú mellékletekén jóváhagyott alapító okiratát.
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2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézmény vezetőjét,
hogy gondoskodjon az alapító okirat módosításainak az alapdokumentumokon történő
átvezetéséről, illetve a költségvetési szerv módosító okiratának és egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratának 8 napon belül történő továbbításáról a törzsadattári nyilvántartás
céljából a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodája
részére.
Felelős: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Határidő: 2015. április 15.
35.

Napirend
...../2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A testületi ülésen elfogadott tételek átvezetésre kerülnek a költségvetési rendeleten.
Kérem a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő
A költségvetési rendelet előterjesztésének második oldalán található, hogy archív videó
állomány közvetítése Interneten keresztül 304.800,- Ft, valamint a 60.000,- Ft-os külsős
kommunikációs tevékenység mit jelent?
Gulyás Jánosné osztályvezető
A 304.800,- Ft a NanoKam rendszer bevezetését jelenti, egy év határozott időre, amiről már a
korábbi testületi ülésen volt szó.
A média tevékenységgel kapcsolatosan, a szerződés pontos tartalmára nem emlékszem, mivel
elég hosszú felsorolást takar, amiért ez az összeg kifizetésre került.
Faludi Tamás képviselő
A média tevékenységre nem kaptam választ. A gazdasági program előkészítéséhez
kapcsolódó szaktanácsadás 190.500,- Ft, kérdezem, ez mit takar?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A 60.000,- Ft a Bozóki Szilviának a kommunikációs díját jelenti. A Majsa Alapítvány került
megbízásra a gazdasági program előkészítésével, a 190.500,- Ft ezt tartalmazza.
Faludi Tamás képviselő
Nem tudtam, hogy a Majsa Alapítvány ilyennel is foglalkozik. A holnapi napon szeretném ezt
a gazdasági programot megkapni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Április 15-ig kell a gazdasági programot a képviselő-testület elé terjeszteni, az összeg is akkor
kerül kifizetésre.
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Faludi Tamás képviselő
Az erre vonatkozó szerződést szeretném látni a holnapi napon.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – megalkotta a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló 11/2015. (IV.07.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv 5.
sz. melléklete tartalmaz.

36.

Napirend
Egyebek

Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő
Polgármester úrtól kérdezem, hogy az Önök által beígért munkacsoportokkal mi a helyzet,
mikor kezdenek működni?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Mi is szeretnénk, ha ezek a munkacsoportok mihamarabb létrejönnének szociális és
gazdaságfejlesztő témában.
Szikora Tibor képviselő
Polgármester és Béres László úrral a dűlőutakat megnéztük, ezeket az utakat még a
gréderezés előtt meg kellene csinálni. Kérdezem, a munkafolyamat hol tart?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Valóban foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. A bodoglári Traktoros Egyesülettel felvettük a
kapcsolatot, és felajánlották, hogy a Bodoglár körüli feladatokban szeretnének aktívan részt
venni társadalmi munkában. A traktorosokhoz kimegyünk Béres László kollegával és bejárjuk
a problémás területeket. Úgy gondolom, üzemanyagköltséggel a feladathoz az
önkormányzatnak mindenképpen hozzá kellene járulnia.
Szikora Tibor képviselő
A benzinkút melletti utat – Ötfán – Kozák és a Perneki vállalkozások nagy járművekkel
használják.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Igen, láttuk a problémát, a Kozák Trans vezetőjével még nem vettem fel a kapcsolatot,
hogyan tudna segíteni a bejáró rendbe tételében.
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Faludi Tamás képviselő
A facebook oldalán örömmel láttam, hogy a Polgármester úr Jászfényszaruban komoly
tanulmányúton vett részt. Kérdésem, hogy Terbe Zoltán úr milyen minőségben vett részt ezen
az úton, a képviselők közül miért nem lett bárki meghívva?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az út dr. Tárai Éva volt jegyző asszony kezdeményezésére szerveződött, mivel
Jászfényszarun komoly ipari park tevékenykedik, fejlődik inkubátorházzal és különböző
infrastrukúrákkal. Ezért vettük fel a kapcsolatot a jászfényszarui vezetéssel, a szervezésben
részt vett Terbe Zoltán úr is. Sok érdekes, új tapasztalatot sikerült begyűjteni, amiket
szeretnénk átadaptálni a kiskunmajsai körülményekre is.
Terbe Zoltán úr az elmúlt időszakban nagyon sokat segített nekem – remélem a következő
időszakban is ezt teszi – én hívtam meg erre az útra. Az ipari park fejlesztését ő indította el.
Inkubátorház esetében is gyűjtöttünk tapasztalatokat, hogyan lehetne megvalósítani itt nálunk,
sikeres pályázat esetén.
Nyerges Benjamin képviselő
Polgármester úrtól kérdezem, hogy a március 15-ig begyűjtött képviselői észrevételek
megoldására, összesítésére mikor kerül sor? Említettem a kígyósi dűlő utak helyzetét, ahol
fakitermelés folyik, és kamionokkal járhatatlanná teszik az utat.
Polgármester úr én arra szeretném kérni, - amire Önnek joga van - hogy a tegnapi bodoglári
óvoda átadásával kapcsolatos döntés végrehajtását függessze fel, és új szavazást rendeljen el
egy következő rendkívüli ülésen. Véleményem szerint a döntésünk közérdeket sértő volt.
Kiskunmajsa lakosságának nagyobb részének érdekeit sértő döntés születet.
Óvodapedagógusaink és pedagógusaink jövőbeni érdekeit nem tartja szem előtt. Ugyanakkor
Kiskunmajsa város lakossága felekezeti hovatartozás szerint kb. 85 százaléka katolikus
vallású. Az ő érdekeik nem lettek kellőképpen figyelembe véve. Harmadrészt véleményem
szerint sértő azért is, mert nem került elénk A, B és C határozati javaslatként egy olyan
előterjesztés tartalma, amelyről én sajnos csak a mai napon szereztem tudomást.
Tudomásomra jutott, hogy Kerpits Miklós a Katolikus Egyház képviselője és Alpolgármester
Asszony folytatott még tárgyalást a múlt hét végén, és úgy váltak el, hogy Kerpits Miklós úr
azt kérte, ha a város vállalja a felújítását az óvoda épületnek, akkor elgondolkodnak a
működés megvalósításán.
Ez az információ a döntéshelyzetben nem került elénk, ez befolyásolhatta volna a képviselők
döntését. Arra kérem Önt, mindezek összegzésében, hogy függessze fel, vonja vissza és
rendeljen el új szavazást ebben a témában. Jobban körüljárva, minden érintett felet
meghallgatva.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Március közepére lettek bekérve a körzetből a különböző problémák a képviselőktől.
Köszönöm az aktivitást, valóban nagyon sok probléma összejött. Fehér László kollegám
táblázatba bedolgozta, ami alapján körzetre és képviselőre vissza lehet bontani a kéréseket, a
tipikus problémák is külön csoportosíthatók. A táblázat kiértékelése is hamarosan meg fog
történni.
A kígyósi földút valóban probléma, - a vállalkozó telefonszámának ismerete után - felkérem a
vállalkozót, hogy az okozott kárt állítsa helyre.
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A bodoglári óvodáról történt szavazás felfüggesztésével kapcsolatban kérni fogom a Jegyző
Asszonyt, hogy vizsgálják meg a lehetőségeket, és természetesen foglalkozni fogunk ezzel a
kéréssel is.
Nyerges Benjamin képviselő
Én azt szeretném Polgármester úr, a képviselő-testület most döntsön arról, hogy a
Polgármester úr vizsgálja felül a tegnapi döntést, hogy valóban közérdeket sértő döntés
született-e?
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Az Mötv. tartalmazza, hogy a polgármester felfüggesztheti a bizottság, a részönkormányzat, a
testület döntésének a végrehajtását, hogy ha az önkormányzat érdekeit sérti vagy ellentétes a
képviselő-testület határozatával. Ebben az esetben is a ,,felfüggesztés” kifejezést használja a
törvény. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő testületi ülésen határoz.
Ön Képviselő úr a felfüggeszti kifejezést használta.
Megszületett a képviselő-testületi döntés. Volt már erre precedens, hogy egy képviselői
döntés visszavonásra került, és újabb döntés született?
Amennyiben a Polgármester úr kéri a képviselői döntés felfüggesztését, döntés visszavonását,
abban az esetben a törvény rendelkezései szerint jár el. Ez egy speciális helyzet. Az Mötv-t
felolvastam, annak is a felfüggesztésre vonatkozó részét. A rendelkezés szerint ezzel a
lehetőséggel a polgármester élhet, ő felfüggesztheti a korábban meghozott döntést.
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
Gyanítom, amire a Képviselő úr emlékezik, az a polgármester által felfüggesztett
kezdeményezés volt. Amit három napon belül megtehet a képviselő-testület felé, amennyiben
a testület olyan döntést hoz, amit a polgármester a város érdekeit sértőnek tart. Ez a
jogintézmény valóban létezik a mostani Mötv-ben, de paragrafus szerint még nem találtuk
meg, de ez más. Ez az, amikor a polgármester kezdeményezi és a képviselő-testület köteles
újra napirendre venni és megtárgyalni. Most gyakorlatilag egy képviselő kéri ugyanezt,
értelmezésem szerint ennek kötelező ereje nem lehet. Csak esetleg, ha a képviselő-testület
felülvizsgálná saját döntését, amit az előző napon hozott. Annak nincs akadálya, hogy
meghozott döntését megváltoztassa, de ez csak a képviselő-testület döntése lehet, és nem lehet
kötelező érvényű ennek a döntésnek a meghozatala.
Van egy elfogadott döntésünk, amihez a képviselő-testületnek tartania kellene magát.
Faludi Tamás képviselő
Véleményem szerint nagyon egyértelműen fogalmazott Nyerges Benjamin képviselőtársam.
Olyan dologra hívta fel a figyelmét a Polgármester úrnak, amit ezek szerint a Polgármester úr
sem tudott.
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Ha viszont egy olyan dolog jut a polgármester tudomására, ami befolyásolhatta volna a
képviselő-testület döntését, ami a város 85 százalékos katolikus lakosságának többségét
sértheti, így a polgármesternek nem kell gondolkozni – nem tudom elfogadni a jegyzői
véleményeket – mivel olyan információ jutott a tudomására, ami az előző döntést
nagymértékben befolyásolhatta. Nem akarok sarkosan fogalmazni, de megteszem, el volt
titkolva egy lényeges információ a képviselő-testület elől. Ha nem mondták el, akkor az el
volt titkolva. Ez befolyásolhatta volna a képviselő-testületet? Igen, befolyásolhatta volna a
döntés meghozatalát. Jobban szolgálhatta volna a város érdekét: Igen. Nem hiszem, hogy a
polgármesternek ez kérdés, információ jutott a birtokába 72 órája van a döntés
felfüggesztésére. Azonnal a képviselő-testület elé kell hozni, és döntés születik róla, hogy
egyetért ezzel vagy sem.
Nyerges Benjamin képviselő
Tulajdonképpen a 72 órára emlékeztem, és természetesen a Polgármester úr vonhatja vissza,
erre szeretném kérni.
Deményi Ernő képviselő
Azon gondolkodtam, hogy a szakbizottság kezdeményezheti-e ebben az esetben?
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Olyan speciális kérdést feszegetnek, amire van egy képviselő-testületi döntés. Nem mondom,
hogy ezt nem lehet valahogyan másképpen megoldani. Ahhoz, hogy ebben megfelelő jogi
iránymutatást tudjunk adni, át kell nézni a jogszabályt. Önök mondták, hogy nem volt még
ilyen. Ez nem tipikus, hogy képviselő-testület hoz egy döntést, utána azt kéri, az kerüljön
felfüggesztésre és hozzanak egy új döntést. Utána nézünk ennek, egy napot kérünk legalább
erre.
Faludi Tamás képviselő
Számomra ez teljesen egyértelmű, a polgármester birtokába jutott egy információ, ami
kérdőjelessé teszi ezt a döntést. Én úgy gondolom, a polgármester semmilyen
törvénytelenséget, jogszabálysértést nem követ el azzal, ha ez alapján felfüggeszti a testület
döntését. Ahogyan a törvény előírja, újra azonnal összehívja a rendkívüli testületi ülést, már
az új információ kidolgozásával együtt. Amennyiben ez nem történik meg a képviselőnek,
bizottságnak joga van a Kormányhivatalhoz fordulni. Meg lehet írni, hogy ezt a döntést
törvénysértőnek tartjuk, mert nem voltunk ennek az információnak a birtokában, ami
egyébként befolyásolta volna a döntésünket. Biztos vagyok benne, hogy a Kormányhivatal
helyt adott volna ennek.
Rávai Mónika alpolgármester
Valóban Kerpits Miklós úrral az elejétől fogva beszélgettünk. Mint említettem bizottsági és
informális ülésen is, azzal kezdtük, hogy Kerpits Miklós úrral egyeztettünk, mivel a Katolikus
Egyház már tart fent Kiskunmajsa Önkormányzatának területén intézményt. Bíztunk abban,
hogy biztosít olyan feltételeket, mint egyébként. Az első számításokat Ő adta számunkra.
Akkor azt mondta, Érsek Atya úr elé be is viszi ezeket a számokat, de ha bizonyítja, a
személyi jellegű ráfordítást sem tudják fedezni, ezért biztos, hogy el fogja utasítani.
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Az informális üléseken elhangzott lehetőségeket felülvizsgálva, egyáltalán számba véve,
felkészülve a ,,B” határozati javaslatra, mely szerint a polgármester dolgozzon ki más
alternatívákat, újra megkerestük Kerpits Miklós urat. Ugyanazon kérdésekkel, hogy mi lenne,
ha még egyszer újra gondolnák? Hogyan lehetne erről újra felvenni a kapcsolatot, hogy ők
nyitnák meg az óvodát. Erre ugyanazt mondta, hogy biztosan nem, Bodoglár annyira
periféria, és ők már Kiskunmajsán tartanak fent egy intézményt. Kértük, erről egy hivatalos
tájékoztatást is kapjunk, felajánlotta, hogy esetleg írhatunk egy levelet az Érsek Atyának.
Nem biztatott ezzel a lehetőséggel, mivel Húsvéti Nagyhét van, biztos nem fog tudni
foglalkozni az Érsek Atya ezzel a megkereséssel, de a képviselő-testületnek meg kell hoznia a
döntését.
Újra elmondom, hogy a Kerpits Miklós úrral folyamatosan egyeztettünk, abszolút nem
biztatott ezzel kapcsolatban, ezért kellett nekünk ezt a döntést meghozni.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Egy polgármesteri vétóra vonatkozó jogszabályt találunk, ez a 68. § (1) bekezdés.
,,Amennyiben a polgármester a képviselő-testület döntését a helyi önkormányzat érdekeit
sértőnek tartja, ugyanazon ügyben, egy alkalommal kezdeményezheti az ismételt tárgyalást.
Ez az valószínűleg, amire gondolt a Képviselő úr. A kezdeményezést az ülést követő 3 napon
belül nyújtson be, a képviselő-testület a benyújtástól számított 15 napon belül minősített
többséggel dönt. Addig nem lehet végrehajtani, amíg arról a képviselő-testület a megismételt
tárgyalás alapján nem dönt.” Ezt a polgármester kezdeményezheti, ezt hívják polgármesteri
vétónak. Engem azért döbbent meg ez a helyzet, mivel bármelyik elfogadott határozattal
kapcsolatban fel lehet vetni ezt a problémát ilyen értelemben.
Faludi Tamás képviselő
Nem lehet így általánosítani, hogy bármely határozatnál, mivel ez messze nem igaz. Annál a
határozatnál lehet, ahol ilyen súlyú információ hiányban szenved a képviselő-testület, és
utólag derülnek ki olyanok, hogy lehetett volna más irányba is menni.
Polgármester úrtól kérdezem, hogy az óvoda rámpa mikor készül el?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az óvoda rámpa elkészítésének felfüggesztését én kértem. Április hónapban várható egy
újabb TOP-os egyeztetés, és úgy ítéltem meg, mivel az óvoda felújítása, átépítése is benne
van, az úgymond 10 legfontosabb feladatban, ezért logikátlannak ítéltem meg, egy több
százezer forintos beruházást megcsinálni és lehet, hogy félév múlva lebontjuk. Amíg nem
kapunk egy pontosabb információt a pályázattal kapcsolatosan, addig mindenképpen
szeretném felfüggeszteni, hogy ne kelljen 500-600.000,- Ft-ot kidobni az ablakon.
Faludi Tamás képviselő
Lám itt van egy példa, hogy egy önkormányzati döntést a Polgármester úr felfüggesztett, –
nem is a törvényes határidőn belül – hanem úgy döntött, hogy nem kell megcsinálni, a
képviselő-testület döntését nem kell végrehajtani. Ami egyébként az óvoda működését
veszélyezteti. A TOP pályázat esetén 1 milliárd forint van 7 évre: ebből kívánjuk a
művelődési központot felújítani, új óvodát építeni stb.. Ne várjunk áprilisig vagy a következő
fordulóig, ha már a képviselő-testület döntött arról, hogy a művelődési központ az első. Akkor
mire várunk? Az óvodának kötelező megcsinálni a rámpát, a polgármesternek nincs joga 3
nap után felfüggeszteni a döntést, tessék végrehajtani.
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Az előző válaszát sem tudom a Polgármester úrnak elfogadni, amikor Terbe Zoltán úr
esetében miért tartotta fontosnak, hogy a szakmai úton ott legyen. Engem kifejezetten sért,
hogy Terbe Zoltán úr fontosabb Önnek, mint a képviselő-testület bármely tagja. Itt a
képviselő-testület tagjai lesznek a legnagyobb támogatói a Polgármester úrnak az
elkövetkezendő néhány évben.
Furcsa pályáztatás és nagy vita után eldőlt, hogy 20 MB lesz a hivatalban. Viszont a
tárgyalóban képtelenség használni a Wifit, sokkal gyorsabb a Vodafon szolgáltatójának a
Wifije.
Kértem, hogy a hivatal lapostetős épületének felújítási költségeit és beszerzési költségeit
megkapjam.
Polgármester úrtól kérdezem, hogy a térkőgyártó program elindult vagy sem? Informális
ülésen beszélgettünk a START-munkaprogramokról. Akkor Szekeres Béla alpolgármester úr
egyértelmű választ adott, hogy beindult a térkőgyártás.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
START nem lehetett a hosszú távú közmunkaprogramban, tervbe van véve, hogy csinálni
fogjuk a térkő lerakását.
Faludi Tamás képviselő
Az a kérésem, hogy egyértelmű kérdésre, egyértelmű választ kapjunk.
Polgármester úr önök azt mondták, hogy konszenzus, lövészárkok betemetése. Vasárnap
Polgármester úr összehívott egy informális megbeszélést, de csak 8 képviselőnek. A kérdésem
az, hogy Szikora Tibor, Gyuris László és Faludi Tamás képviselők miért nem vehettek részt?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Úgy gondolom, annyi jogom van, hogy döntsek arról, melyik témát kivel beszéljem meg. Ez
baráti beszélgetés volt, nem informális ülés. Mint Képviselő úr is tudja, tartunk 11 fős
informális üléseket.
Reagálva Faludi Tamás képviselő úr Terbe Zoltán úrra tett megjegyzéseire. Terbe Zoltán az
elmúlt időszakban nagyon sokat segít nekem. Ha Ön is jönne felém az ötleteivel,
lehetőségeivel, a meglévő vagy a volt kapcsolataival, amivel a munkámat segítené, vagy
javasolna tanulmányi kirándulást, akkor azzal a lehetőséggel is élnék. Az elmúlt félév alatt
Öntől ilyen jellegű megkeresés nem érkezett. Mindezeket Terbe Zoltántól önzetlenül
megkaptam, és éltem is, ezen lehetőségekkel.
Faludi Tamás képviselő
Köszönöm a Polgármester úr kritikáját, örömmel viselem azt, remélem Önök is, mivel az
ígéretükben mindig benne van, hogy örömmel fogadják a kritikát. Nagy nehezen rábírtam
Polgármester urat, hogy eljöjjön velem Kistelekre, hogy egyeztessünk a viziközmű társulása
ügyében. Annak köszönhető, hogy eljött velem Polgármester úr, mivel itt volt Kiskunmajsán
dr. Csák Gyula vezérigazgató úr, azaz Ügyvédnő, aki garancia volt arra, hogy 2015. január 1től az Alföldvíz keretén belül Kiskunmajsán üzemfőmérnökség és ügyfélszolgálati iroda lesz.
Sajnálom, hogy Polgármester úr ezt a tárgyalást nem úgy folytatta le, hogy ezt az ígéretet
betarthatták volna.
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A kezdetekkor én azt mondtam, hogy engem, ha partnernek tekintenek, akkor én is ott leszek
mindenben. Ne úgy tessék velem leülni tárgyalni, hogy vasárnap délelőtt leülünk, sok kérdést
átbeszélünk, majd korrekt ígéretet tesz Polgármester úr arra, hogy hétfőn a bizottsági tagok
megválasztásánál a ,,B” határozati javaslatból áttesz az ,,A” határozati javaslatba. Erre kezet
ad, és ebben a tudatban távozunk. Másnap ,,C” variáció kerül előterjesztésre, és egyik
bizottságban sem vagyok benne. Nincs nekem problémám ezzel, de nem kell arra hivatkozni,
hogy önzetlenül segítünk. Polgármester úr is tud kérdezni, kérdezzen bátran, mindig őszintén
fogok válaszolni, mint eddig is azt tettem az előzőekkel kapcsolatban.
Képviselői beszámolót tartott Polgármester úr és Fülöp Zoltán képviselőtársam, olvastunk
róla beszámolót. Az lenne a beszámolókkal kapcsolatos kérésem, – minden képviselőtársam
felé – ha erről beszámolnak, akkor ne csak azt emeljék ki, amit úgy éreznek, hogy pozitív
volt. Őszintén tessék szembe nézni kritikákkal is, azt is el kell mondani. Milyen kritikák
hangzottak el bizottsági tagságról, külsős alpolgármesterről.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szó volt ezekről is.
Faludi Tamás képviselő
A tájékoztatóból ki maradtak ezek.
Szavaztunk a művelődési központ igazgatói pályázatánál a szakértői bizottság felállításáról.
Kérdezem, hogy a szakértőknek melyik pályázati kiírást kell majd véleményezniük, ami
Kiskunmajsa város honlapján van, a képviselő-testület döntését vagy pedig, ami
kozigallas.hu-n megjelent? Aki jelentkezni kíván az álláshelyre, melyik feltételnek kell
megfelelnie? Hozzáteszem azt, hogy mind a három kiírás mást tartalmaz.
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
Őszintén megmondva nem néztem meg azt, hogy a kiskunmajsa.hu honlapon milyen pályázati
kiírás szerepel, de annak meg kell egyeznie azzal, amit a képviselő-testület elfogadott. A
KSZK felület, ami a központi személyügyi portál, kicsit mindig más, mint, amit a képviselőtestület jóváhagy. Az egy speciális elektronikus felület, ahová úgy kell soronként feltölteni az
információkat és nem minden esetben van meg a helye annak, ami egy adott konkrét pályázati
kiírásban szerepel. A képviselő-testület döntésétől egy pályázati kiírás tartalmában nem térhet
el, csak ilyen formai okok miatt. Véleményem szerint a szakértői bizottságnak mindig azt kell
vizsgálnia, amit a képviselő-testület elfogadott.
Szikora Tibor képviselő
Aki a szelektívgyűjtő kukát nem vette át, az megteheti-e még?
Béres László bizottsági referens
Várjuk a jelentkezőket a Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportjánál, meg fogunk hirdetni
egy napot, amikor egy órán keresztül át lehet venni ezeket az edényeket.
Nyerges Benjamin képviselő
Aljegyző Asszonytól kérdezem, hogy a képviselő-testületi határozat és a hirdetés között
érdemi eltérés van? Miért nem az került elénk határozati javaslatként, mint amire lehetőség
van a kozigallashely.hu honlapon való megjelentetésre?
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Deményi Ernő képviselő
A Kjt-nek a 150/1992-es végrehajtási rendelete, - ami nem lesz végrehajtva – amennyiben
nem azok a feltételek szerepelnek a pályázati felhívásban, ami a kulturális intézmény
magasabb vezetőire vonatkozik, az jogszabálysértés. A második: olyan nincs, hogy nem
hajtom végre a testület döntését. Nem egészen úgy van, ahogy az Aljegyző Asszony mondja
a KSZK-n ki lehet választani azokat a paramétereket, amelyeket a képviselő-testület
meghatároz. Nagy hibának tartom, hogy a pályázat nem jelent meg február 28-ig, hanem
március 24-én jelent meg. A február 16-i testületi ülésen született meg a döntés, a
Polgármester úr miért nem kért határidő módosítást. Mit szólnak az emberek ahhoz, hogy
másként jelent meg a hirdetés, különböző felületeken?
Javasolom, hogy az Ifjúsági, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság vizsgálja meg, hogy ki
ennek a felelőse. A testület döntését azzal a tartalommal kell végrehajtani, ahogyan
eldöntöttük.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Először is kerüljön megvizsgálásra, hogy milyen különbségek vannak, és utána törjünk pálcát
azok felett, akik foglalkoztak ezzel.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Szeretnénk megtudni, milyen különbségek vannak. Elővesszük a döntést, összevetjük a
honlapunkkal és a kozigallas.hu-val. Ebbe nem folytam bele, de a kozigallas.hu-n
előfordulhat, hogy nem fogad be bizonyos dolgokat. Három dolog van, amit most hirtelen
szükséges összehasonlítanunk: a képviselő-testületi döntést, a honlapon megjelenő
információt és a kozigallas.hu-n megjelent anyagot. Holnap megnézzük és a pénteki napon
minden képviselő részére eljuttatjuk a választ.
Deményi Ernő képviselő
A pályázati felhívás mást nem tartalmazhat, mint ami az ágazati rendeletben benne van. Az
előnyt jelentő tényezőkben semmi más nem lehet benne, csak az, amiről a képviselő-testület
döntött. Ha hozzá van írva, el van véve belőle, az jogszabályellenes.
/Papp Mihály képviselő elment, jelen van 10 fő./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kizártnak tartom, hogy bárki szándékosan belenyúlt volna abba az anyagba, amit
meghatározott a testület. Javasolom – amit a Jegyző Asszony is mondott – vizsgáljuk végig,
melyek azok a pontok, amelyekben különbség van.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Higgyék el Képviselő Urak és Képviselő Asszony, nem várjuk el, hogy dicsérjenek
bennünket, csak hagyjanak dolgozni. Aki dolgozik, az előfordulhat, hogy bizony hibázik,
ezért vállalom a felelősséget.
Faludi Tamás képviselő
Polgármester úrnak válasz arra, amit a Terbe Zoltán úrral kapcsolatosan elmondott. Amennyit
Ön most Terbe Zoltánnak már kifizetett és, amit szándékozik a Nonprofit Kft-én keresztül is
kifizetni, annyi pénzért nagyon szívesen, önzetlenül fogok én is segíteni.
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Megteszem emberként és a képviselői tiszteletdíjamért is, ha engem is úgy kezelnének. De, ha
annyit kapnék, mint Terbe Zoltánnak kíván adni az önzetlen segítségért, akkor pláne meg
lennék elégedve.
Polgármester úr Szekeres Béla alpolgármestert - aki sajnos nincs jelen – kérje fel, hogy
őszintén nyilatkozzon, és ne vezesse félre a város lakosságát. Nem olvasom fel az egész sajtó
közleményét, csak egy mondatot kívánok idézni. ,,De olyan kérdést is szívesen fogadok, hogy
mit teszek havi 140.000,- Ft-ért.” Ugye azt tudjuk, hogy ez nem így van. A képviselő-testület
döntött a társadalmi megbízatású alpolgármester béréről 222.488,- Ft és a tiszteletdíj 15
százalékában pedig költségtérítés került megállapításra 33.373,- Ft összegben. Összesen
255.861,- Ft, nem pedig 140.000,- Ft.
Polgármester urat kérném, hogy ez ügyben is igazítsa útba Alpolgármesterét, hogy mi a
helyes út. Kérdezem Öntől is, hogy ez-e a helyes út?
A Catel Kft. a következőket írta:
,,Tisztelt Alpolgármester Úr! Kedves Béla! Köszönjük a lehetőséget, hogy a kérdéseinket
feltehetjük, amelyet március 3-i sajtóközleményedben felajánlottál. Szeretnénk időpontot
kérni, amikor a Catel Tv. a közérdekű kérdéseit felteheti.
Tisztelettel: Holik János Catel Tv. Kiskunmajsa”
Ebben semmi kivetnivaló nincs, teljesen korrekt kérés.
Erre az Önök Alpolgármestere a következő választ adja:
,,Kedves Holik János, Faludi Tamás!”
Nem vagyok a Catel Kft. alkalmazottja, nem is értem, hogy egy ilyen kérésre miért vagyok én
nevesítve egy válaszban, egy alpolgármestertől.
,,Köszönöm a megtisztelő figyelmet, mely részetekről érzékelhető, megnyilvánul az ellenem
indított aláírásgyűjtésekben, a lejárató videoposztokban, egyéb szubjektív lejártó
kampányokban. Kiskunmajsa októberben pont az eddig is működtetett, fertőzött közélet
sárdobáló politika ellen szavazott. Szavaztak, mert elegük volt a tolvajokból, diktátorokból, a
politikai haszonlesőkből.”
Polgármester úr, ha úgy tartja, hogy ez a helyes út még március 5-én is, és az Ön
Alpolgármesterének így szabad hivatalos levelet írnia, teljesen korrekt egy mondatos kérésre?
Ez az, amikor nyugodtan lehet kritikát megfogalmazni és kérdést feltenni, akkor valami
nagyon rosszul áll.
,,A városvezetés és én az építésre és nem a rombolásra vállalkoztunk. Nem kívánjuk
elősegíteni a politikai megosztást, a nemtelen hatalmi harcokat.”
Erre Polgármester úr azt mondja, hogy joga van informális megbeszélésre meghívni azt, akit
akar. Hogy ne lenne joga, viszont úgy gondolom, hogy az Alpolgármesternek nincs joga ilyet
leírni. Hivatalos válaszban ilyen nem írhat le. Én még egyeztetek a Catel Kft-vel, egy
rágalmazási pert, ez lehet, hogy megérne.
Az aláírást nem tudom kik gyűjtik, azt már elmondhatom, hogy én már aláírtam. A testületi
ülésen sem szavaztam meg. Ami viszont elhangzott az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban nyílt és
burkolt fenyegetések pl., ha én megkapom a listát, egyenként fogok elmenni, levelet fogok
írni mindenkinek. Kérdezem, milyen stílus, ez a diktatúra. Innentől kezdve nem lehet aláírást
gyűjteni, mivel mindenki gyanús lesz? Mindenkit megnyugtatok, hogy teljesen jogszerű az
aláírásgyűjtés. Társadalmi megbízatású alpolgármester poszt megszűntetése esetén nem kell
új választást kiírni.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Faludi Tamás képviselő úr akkor tudja, hogy ki gyűjti az aláírást, amennyiben már ő is aláírta.
Faludi Tamás képviselő
Én azt tudom, hogy nekem ki adta ide az aláírást gyűjtő ívet, de azt nem kívánom
megnevezni. Azt remélem, ha Ön elé is odateszik, akkor alá fogja írni, és meghozza a
szükséges döntéseket. Nem kell az embereket riogatni, ha bármi ilyen aláírásgyűjtéssel
találkoznak.
Polgármester úrtól kérdezem, hogy a város facebook oldalát ki csinálja?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szekeres Béla alpolgármester és Bozóki Szilvia készíti.
Faludi Tamás képviselő
Ha valaki figyelemmel kíséri Kiskunmajsa Város Önkormányzatának hivatalos facebook
oldalát, észre lehet venni azt, ha valamilyen váltás történik. Tessék megnézni azt, amit csak a
Szekeres Béla alpolgármester csinált, és Bozóki Szilvia nem lépett be. Megszámoltam, hogy
hány poszt van kirakva. A posztoknak a 80 százaléka akkor Majsa Info és Kunsági Hírlap
cikkmegosztás volt. Bocsánat Polgármester úr azt mondom, hogy az Ön külsős
alpolgármestere a város hivatalos oldalát ne azoknak a sajtótermékeknek a reklámozására
használja fel, aminek ő a nyomdásza.
Még a bérekre kívánom a figyelmet felhívni. Kiskunmajsa Város Önkormányzata ma döntött
óvodai bérekről, igen törvényi előírás alapján. Örülök neki, hogy bizonyos ágazatokban van
központi bérfejlesztés. Régen jeleztem, hogy kerüljön a képviselő-testület elé egy átlag
4.000,- Ft-os béremelés az önkormányzat minden dolgozója részére. A precedenst
megteremtette a képviselő-testület az Egészségügyi Központ által, – amit én is megszavaztam
– ezt kérek kiterjeszteni minden önkormányzati dolgozóra. Külön kérem azt, hogy a
Városgazdálkodási Intézmény vezetésének bére kerüljön megvizsgálásra, mennyire van
elmaradva a többi intézményvezető bérétől, – akiknek a bérét a törvény rendezte – ez is
kerüljön a képviselő-testület asztalára.
Nyerges Benjamin képviselő
A tegnapi rendkívüli ülésen az óvodai döntés kapcsán döbbentem meg, mivel nem volt
Egyebek napirendi pont, ezért nem tudtam elmondani, hogy rendkívül megdöbbentő volt az,
amikor Gyuris László képviselőtársam beszámolt arról az esetről, hogy őt felhívták, és egy
fenyegető hangú beszélgetés történt telefonon keresztül. Mélységesen elítélem az ilyen jellegű
cselekedeteket, irányuljanak azok bármelyikünk ellen. Úgy gondolom nekünk Kiskunmajsa
város érdekében felesküdött képviselőknek, kötelességünk kiállni az igazság mellett.
Kötelességünk a jogot képviselve, megvédeni is egymást, ennek elejét kell venni.
Ezért kérdezem Gyuris László képviselő úrtól, kíván-e tenni valamit azért, hogy ez ne
történjen így a továbbiakban? Illetve egyfajta elégtételre, bocsánatkérésre – ami a
kereszténységben alapvető – igényt tart-e?
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Amennyiben Ön meg tudja oldani ezt a kérdés, akkor hagyom a dolgot. Ha nem, akkor kérem
a képviselő-testületet, Ifjúsági, Köznevelési, Jogi és Sport Bizottság elnökeként, - ismeretlen
személlyel szemben tegyen feljelentést - kezdeményezzen vizsgálatot, hogy valóban
megtörtént-e és úgy történt-e Gyuris László képviselő úr telefonbeszélgetése.
Gyuris László képviselő
Az elmúlt időszakban elgondolkodtam, hogyan is legyen ez a kérdés valójában. Bizonyosan
tudom, hogy ez nem a Református Egyház ügye és álláspontja volt. Úgy gondolom, hogy a
Lelkész úr meg fogja tenni a szükséges lépéseket, akár a bocsánatkérés területén. Addig nem
kívánok jogi lépéseket tenni, míg ez a dolog olyan színezetet nem ölt, hogy én esetleg
félrevezetnék bárkit is, összességében ez nem történt volna meg. Addig én nem akarok ezzel
jogi értelemben foglalkozni. Amennyiben ennek az esetnek a megkérdőjelezése lenne, akkor
természetesen jogi útra tereljük a történetet. Nem egyedül voltam ezen a beszélgetésen – van
tanúja – Szikora Tibor tanyagondnok kollegámról is szó volt. Úgy gondolom, hogy a Lelkész
úr levonja a következtetéseket és megteszi a szükséges lépéseket.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kicsit óvatosabban bánnék ezzel a témával, úgy pálcát törni valaki felett, hogy nincs konkrét
bizonyíték rá, – csak egy elmondás – én nem kételkedek Gyuris László képviselő úr
szavaiban, de túl erősek ezek a gondolatok, amiket megfogalmaznak a képviselőtársaim.
Nincs kézzel fogható, hangfelvétel, e-mail, levél vagy bármi, ami alapján ezeket a
gondoldatokat ilyen súllyal el lehetne mondani.
Faludi Tamás képviselő
Polgármester úr most megkérdőjelezi egy képviselőnek a nyílt kijelentését. Ő nyíltan
kijelentette, hogy megfenyegették, azt mondta, hogy más is hallotta. Ha más is hallotta,
onnantól kezdve ez nyilvános. Azt mondom, igen Kósa István lelkész úr írjon egy
bocsánatkérő levelet, amit Gyuris László képviselő úr itt fel tud olvasni. Ez a minimum, ami
ezek után elvárható tőle, nem pedig a védelmére kelni vagy pedig megkérdőjelezni a
Képviselő úr állítását.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szó sincs arról, hogy megkérdőjelezzem a Képviselő úr állítását.
Faludi Tamás képviselő
Egy mondatot felkívánok olvasni az Önök ígérete közül. ,,A mi majsánk ilyen lesz, a mi
majsánk olyan lesz, mely nem kérkedik a hatalommal, a mi majsánk nem fenyeget és nem
sároz be embereket. A mi majsánk nem mások lealázásán akar hatalmat.”
Nyerges Benjamin képviselő
Elfogadom Gyuris László képviselő úr véleményét, hogy ő intézi az ügyet.
Gyuris László képviselő
Ne vonja kétségbe senki sem, amit mondtam. Nem kívánok magamnak ellenségeket szerezni.
Bízom benne, hogy a Faludi Tamás képviselő úr által elmondottak szerint lehet a dolgokat
rendezni.
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Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Az utolsó szó jogán, én mindenkit kedvelek, mindenkivel leültem beszélgetni. Egy dolgot
szeretnék a Bibliából felolvasni: ,,És megkérdezte Jézust, egy a törvényt tudók közül, Mester
melyik a legfőbb parancs a törvényben?” Jézus azt mondta neki: ,,Szeresd Uradat, Istenedet
teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből.”.
A második parancs ,,Szeresd embertársadat, mint önmagadat. „
Segítsetek hozzá bennünket és a hivatalt ahhoz, hogy nyugodt körülmények között tudjunk
dolgozni. Higgyétek el, tesszük a dolgunkat. Ennyit kérek csak tőletek, köszönöm.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Utolsó napirend keretében az ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0021 azonosító számú, ,,Kiskunmajsai
járás területi együttműködésének fejlesztése” című projekt szakmai megvalósításához
kapcsolódó tanácsadás megrendelése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás döntése kerül
megtárgyalásra.
Ezért most zárt ülést rendelek el.
Zárt ülés után.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ismertetem a képviselő-testület zárt ülésen hozott 76/2015. (IV.01.) határozatát:
,,Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a közbeszerzési eljárás
tekintetében döntéshozatalra jogosult szervezet a Bírálóbizottság által előterjesztett döntési
javaslattal egyezően meghozza az alábbi eljárást lezáró döntést a „ÁROP-1.A.3.-2014-20140021 azonosító számú, Kiskunmajsai járás területi együttműködésének fejlesztése című
projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tanácsadás megrendelése” tárgyú
közbeszerzési eljárás során.
A Képviselő-testület határozatával megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás
eredményes, az eljárás nyertesének a B & W Tender Plus Korlátolt Felelősségű Társaság
(1092 Budapest, Erkel utca 14/A. 1. em. 7.) nevű ajánlattevőt hirdeti ki nettó 13.750.000,HUF összeggel.
A Képviselő-testület, mint a közbeszerzési eljárás tekintetében döntéshozatalra jogosult
szervezet a fenti döntésével egyidejűleg megállapítja, hogy a tárgyi eljárás ajánlattételi
felhívásának 18. pontja értelmében a megkötendő Vállalkozási szerződés fedezetét 100%-ban
az Európai Unióból származó forrásból érintett projekt adja. A projekt azonosítószáma és
címe: Az ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0021 azonosító számú, „Kiskunmajsai járás területi
együttműködésének fejlesztése” című projekt.
Tekintettel arra, hogy a fent említett projekt kapcsán a Miniszterelnökség K-2015-ÁROP1.A.3-2014-2014-0021-0001477/165 iktatószámú levelében 2015. március 10-én tájékoztatta
az Ajánlatkérőt arról, hogy pályázata szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges
minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban,
így pályázata tartaléklistára került, a közbeszerzési eljárás nyerteseként kihirdetésre kerülő
Ajánlattevővel a Vállalkozási szerződést a Kbt. által előírt határidőben megköti, - melynek
aláírására felhatalmazza a Polgármestert - azonban annak hatálybalépését a támogatási
szerződés megkötéséig felfüggeszti.

71

Amennyiben a tartaléklistáról kikerülve támogatói okiratot kap az Ajánlatkérő és a támogatási
szerződést a Közreműködő Szervezettel megköti, a Vállalkozási Szerződés hatályba lép.”
Több kérdés, hozzászólás nincs, megköszönöm a megjelenést és a rendes nyilvános testületi
ülést 20,30 órakor bezárom.
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