Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2015.
Jegyzőkönyv
Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 15. napján
(szerda) 16 30 órai kezdettel a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó-termében
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak Önkormányzat részéről:
Czombos Csaba, Deményi Ernő, Faludi Tamás, Fülöp Zoltán, Gyuris László, Koncz Jenő,
Nyerges Benjamin Jenő, Papp Mihály, Szikora Tibor képviselők, Rávai Mónika Éva
alpolgármester és Ábrahám-Fúrús András polgármester (11 fő – 100 %).
Jelen vannak továbbá:
Szekeres Béla alpolgármester, dr. Tóth-Péli Emőke jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna
aljegyző, Gulyás Jánosné osztályvezető, Béres László bizottsági referens.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Tisztelettel köszöntöm Kiskunmajsa Városi Önkormányzat képviselőit, a hivatal dolgozóit és
a városnézőket, rendkívüli képviselő-testületi ülésünkön.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a 11 fővel határozatképes, az ülést megnyitom.
A jegyzőkönyv hitelesítésére javaslom Czombos Csaba és Deményi Ernő 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 kiküldésre kerültek. Kérem, az első napirendi pont, a
„Kiskunmajsai Football Klub kérelméről” szóló előterjesztés napirendről való levételét, mivel
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is levette napirendjéről. Javaslom, az első napirendi
pont helyébe a 6-os napirendi pont, a „Pályázat benyújtása rendkívüli szociális támogatásra”
című előterjesztés kerüljön.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétele van-e?
Gyuris László képviselő
Szeretném kérni az Egyebek napirendi pont felvételét.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Aki egyetért azzal, hogy utolsó napirendi pontként az „Egyebek” kerüljön felvételre, kérem,
kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen - és 4 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül az Egyebek napirendi pont felvételét elfogadta.
Kérem, aki a napirendi pontokat az elhangzott módosításokkal együtt elfogadja,
kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a módosított napirendet elfogadta.

Napirend

Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
1. Pályázat benyújtása rendkívüli szociális támogatásra
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
2. Vagyon hasznosításra történő átadása a Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület részére
3. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodás
jóváhagyása
4. Gépjármű beszerzés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
Kiskunmajsa Város Polgármesterének és Alpolgármesterének tájékoztatója
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Rávai Mónika alpolgármester
5. Bodoglári Óvoda tájékoztatás

6. E g y e b e k

3

Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
1./ N a p i r e n d
Pályázat benyújtása rendkívüli szociális támogatásra
Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az előterjesztés kiküldésre került. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban?
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
77/2015. (IV.15.) határozat
Pályázat benyújtása rendkívüli szociális támogatásra
H a t á r o z at
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3.
melléklet I. 7. pont és a III. 4. pont szerinti, a megyei önkormányzatok rendkívüli
támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra), annak 1.c) pontjára
pályázatot nyújtson be I. ütemben 2015. április 15-ig, II. ütemben 2015. augusztus 15.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete sikeres pályázat esetén - amennyiben
szükséges – felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződést aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András, polgármester
Határidő: értelemszerűen
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
2./ N a p i r e n d
Vagyon hasznosításra történő átadása a Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület
részére
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A napirendi pont előterjesztése kiküldésre került. Kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal
kapcsolatban?
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Deményi Ernő képviselő
Módosító javaslatot tettem a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén, melyet itt is el
szeretnék mondani. A jogszabály lehetővé teszi, hogy önkormányzati vagyon közcélra,
közérdekből, sport, ifjúsági tevékenységre, határozatlan időre illetve határozott 15 évre is
adható. Az eredeti előterjesztésben egy év időtartam szerepelt, javasoltam hogy öt éves
időtartamot határozzunk meg.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés észrevétel nincs, a határozat tervezetet elfogadásra javaslom azzal a
módosítással, hogy az egy év határozott időtartamot, öt év határozott időtartamra módosítsuk.
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
78/2015. (IV.15.) határozat
Vagyon hasznosításra történő átadása a Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület részére
H a t á r o z at
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület részére történő, ingyenes vagyonátadással hasznosítsa,
közfeladat ellátása céljából a „nyitott fa kiülő Hősök tere 3., 3x16 m” megnevezésű ingóságot
5 év határozott időre.
A Képviselő-testület felhatalmazza Ábrahám-Fúrús András polgármestert a vagyonátadási
szerződés aláírására, valamint az abban foglalt szerződési feltételek végrehajtására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal

3./ N a p i r e n d
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodás
jóváhagyása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
2015. március 4-én a Megye részéről ellátogattak a kiskunmajsai járásba, és részletes
táéjékoztatást adtak a 2014-2020-as TOP-os pályázati lehetőségekről. 2013-ban is volt már
együttműködési megállapodás Kiskunmajsa Város és a Megye között, most ezt kellene
felfrissíteni. A TOP pályázatok koordinálását a megyei önkormányzatok és a mellettük
működő munkaszervezetek fogják végezni.
Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban?
Faludi Tamás képviselő
Kérdésem az, hogy kötelező-e a megállapodást megkötni az Önkormányzatnak?
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Nem kötelező, de mindenképpen ajánlott. Azok az Önkormányzatok, akikről tudomásom van,
megkötötték, úgy gondolom Kiskunmajsának sem illik kilógni a sorból. Javaslom az
együttműködési megállapodás megkötését.
Faludi Tamás képviselő
A magam részéről nem tudom elfogadni az előterjesztést amiatt, hogy a Települési
Önkormányzatnak a Megyei Önkormányzat közreműködésének költségét az érintett projekt
projektmenedzsment költségei között számolja el. Nem hiszem, hogy Kiskunmajsa Város
Önkormányzata rá van szorulva, hogy ne saját maga írja meg a pályázatait, főleg úgy, hogy a
projektmenedzsment költséget is kiadjuk a kezünkből. Az a Nonprofit Kft, amit létrehozott az
Önkormányzat pontosan erre a célra, miből fog élni, ha már most egy költségről, - ami a Kft-t
illetné - rögtön le is mondunk. Sőt az előterjesztésben utalás van arra, hogy esetleg ezt
kiterjeszthetjük az uniós vagy a hazai finanszírozásból a következő pályázatokra is. Nem
értem, hogy miért veszem el a költséget a Kft-től, és miért adom oda a Megyének?
Deményi Ernő képviselő
Egészen más a véleményem. A Megye vétójoggal rendelkező közreműködő szervezet, hiszen
a prioritásokat is ő fogja jóváhagyni, és szelektálni, fontossági sorrendben. Nagyon fontos,
hogy együttműködés alakuljon ki a Települési Önkormányzat, a Megye és a Minisztérium
között. A város érdeke, hogy megkössük a megállapodást.
Gyuris László képviselő
Kérdezem Fülöp Zoltán Képviselő Urat, mi a véleménye erről a kérdésről szakmailag?
Fülöp Zoltán képviselő
Nem akarom Deményi Képviselő Úr által elmondottakat kisajátítani, de nekem is ez a
véleményem. Ezt a lehetőséget a Megyének meg kell adni, és feltételezzük, hogy a Megye
minél hatékonyabban szeretné elosztani a pénzeket. Egyenlőre az a feladatunk, hogy jó
szándékkal álljunk hozzá.
Faludi Tamás képviselő
Elég rosszul hangzott az, amit Deményi Képviselőtársam elmondott , hogy ha az befolyásolna
egy megyei döntést, hogy van –e megállapodásom a menedzsmenti költségre, az óriási
problémát jelentene akkor, amikor a 2014-2020-as uniós költségvetésből elfogadott már az,
hogy a kistérségre mennyi pénz lesz leosztva. Most erre kértek be egy újabb kört, hogy ki
mire szeretné. Elképzelhetetlen hogy egy város a rá szánt pénzt ne kapja meg. Ez zsarolásnak
tűnik, hogy nekem azért kell megszavazni, hogy a jóindulatot megkapjam.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Mivel együttműködési megállapodásról van szó, valószínűsíthető hogy a Kft-nek, a
Hivatalnak kell kiszolgálni adatokkal a megyei menedzsmentet, szoros együttműködésről lesz
szó a következő években. Nem hagynám ki, hogy az együttműködési megállapodást ne írjuk
alá.
Nyerges Benjamin képviselő
Én is azt mondom, hogy jó egy ilyen megállapodás. Felfigyelek arra, hogy a menedzsmenti
költségből fedezik majd a bizottság költségeit. Megszavazom, de nem látom a tartalmat, hogy
a majsai munkás embereket, akik ezzel foglalkoznak, ki fogja fizetni, azok ebből milyen
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arányban részesülnek? Magunk érdekében szeretnék inkább aggodalmaskodni akkor, amikor
az együttműködési megállapodás felszínességét bírálom. Ez egy keret megállapodás. Lesz-e
még konkrét megállapodás, hogy védjük a hivatal dolgozóit?
Fülöp Zoltán képviselő
A tervezet azt tartalmazza, hogy a Települési Önkormányzat, a Megyei Önkormányzat
közreműködésének költségét az érintett projekt projektmenedzsment költségei közt
számolhatja el. Nem írja, hogy csak kizárólagosan ezt a költséget lehet a projektmenedzsment
költségei között elszámolni, azaz a városnak lehetnek még további projekt költségei, ez nem
kizáró tényező. Nem teszi oka fogyottá a város pályázati munkáját, biztos, hogy hagynak
munkát a városnak. Az előző pontnál a Települési Önkormányzat projektenként külön- külön
szerződést köt a Megyei Önkormányzattal. A pályázatoknál meg van határozva, hogy milyen
típusú költségekre, a támogatási összeg milyen százalékát lehet igénybe venni, és ez is
projektenként el fog térni. Éppen ezért ez keret megállapodás, és ha a Megye egy
összehangoló szervezet, akkor ez a város érdeke.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kérem, aki egyetért,
kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 1
ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
79/2015. (IV.15.) határozat
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal
jóváhagyása

kötendő

Együttműködési

megállapodás

H a t á r o z at
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Kiskunmajsa
Városi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében
megvalósuló projekteket a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal együttműködve valósítsa
meg és felhatalmazza a polgármestert, hogy a kapcsolódó Együttműködési megállapodást
aláírja.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal

4./ N a p i r e n d
Gépjármű beszerzés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az UMVP III. tengelyén belül kiírásra kerül egy vidéki gazdasági és lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló pályázat, amelynek kiírását 2015. április
közepére tervezi az irányító hatóság. Az alapszolgáltatás jogcím kedvezményezettei között
vannak a Települési Önkormányzatok. Egyéb célterület egyéb szociális és közösségi
szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódóan lehet benyújtani pályázatot. A támogatható
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tevékenység új gépjármű beszerzése, egy mikrobuszt szeretnénk vásárolni, amellyel a
külterületi óvodások és iskolások intézményekbe való eljuttatását céloznánk meg. Mikrobusz
esetén nettó 8 millió forint a maximális költség, ami elszámolható. Az elszámolható kiadás
100 %-a támogatható. Az Önkormányzatnak a nem elszámolható ÁFA részt kell
megfinanszírozni, ami keretjelleggel 2.160.000,- Ft-os önerőt jelent. Kiírás még nincs, de
várhatóan csak 24 órás pályázat lesz, ha megszavazzuk, akkor startra készen állunk a pályázat
beadására.
Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, elfogadásra
javaslom. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Szikora Tibor képviselő
Arra hívnám fel a figyelmet az autó beszerzéssel kapcsolatban, hogy terepjáró mikrobuszt
szerezzünk be, mert másképp nem tudunk közlekedni a tanyavilágban.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Meghatározott VTSZ számú eszközt lehet vásárolni, és ha jól tudom, nem szerepel terepjáró
lehetőség, de utána nézünk.
Deményi Ernő képviselő
Ezzel a lehetőséggel élni kell, ilyen lehetőség nagyon ritkán adódik, én maximálisan
támogatom.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, észrevétel nincs, a határozati javaslatot elfogadásra javaslom. Kérem, aki
egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
80/2015. (IV.15.) határozat
Gépjármű beszerzés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
H a t á r o z at
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
Önkormányzat pályázatot nyújtson be mikrobusz beszerzésére, amennyiben erre vonatkozóan
pályázati kiírás jelenik meg, s eszerint ezzel többek között a külterületről óvodás gyermekek
szállítására is lehetőség van.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázati kiírás szerinti dokumentumok, nyilatkozatok aláírására, a pályázat benyújtására és
sikeres pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához maximum
2.160.000.-Ft-os önerőt biztosít Kiskunmajsa Városi Önkormányzat céltartalékán szereplő
Beruházási, Felújítási Alap terhére.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatás érdekében a szükséges
üzemeltetési kötelezettséget vállalja.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal
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Kiskunmajsa Város Polgármesterének és Alpolgármesterének tájékoztatója
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Rávai Mónika alpolgármester
5./ N a p i r e n d
Bodoglári Óvoda tájékoztatás
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A napirendi pont előterjesztése kiküldésre került.
Rávai Mónika alpolgármester
A tájékoztatóban mindent leírtunk, ha kérdés merül fel, szívesen válaszolok.
Deményi Ernő képviselő
Két dolog aggályos számomra, az egyik az, hogy csak nem oldódott meg a gyermekek
problémája. Nem értem, hogy Szank lelkésze milyen apropóból kompetens ebben a
kérdésben, ha ő hivatkozott valakire, aki döntéshozó szerepben van, akkor azt tudom
elképzelni hogy az a személy ír levelet az Önkormányzatnak, hogy ilyen ellenséges politikai
légkörben nem óhajtják működtetni a bodoglári óvodát. Én a másik oldalon szavaztam, de
ugyanolyan jót akartam a gyerekeknek, mint a többiek, megoldást én is javasoltam, az
Önkormányzati fenntartásra szavaztam. Nem referencia számomra az Orgona Szociális
Intézmény, ebben az esetben százfős bentlakásos intézményről beszélünk, 60-70 fős
apparátussal. Nem lehet összehasonlítani a bodoglári óvodával.
Nyerges Benjamin képviselő
Emlékezetem szerint nem úgy hangzott el a testületi ülésen az a vélemény, hogy
törvénysértésre hivatkozással kértem Polgármester Urat a határozat felfüggesztésére. Én a
közösség nagyobb csoportjának érdekeit sértő döntés miatt kértem. Törvénysértésről szó sem
volt.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Köszönöm az észrevételt, megnézzük és javítjuk.
Faludi Tamás képviselő
A magam részéről nem tudom elfogadni a tájékoztatót, mert nagyon szubjektívan fogalmazta
meg Alpolgármester asszony, mentegetőzés az egész. Rosszul lett az egészhez hozzáfogva,
kezdve ott hogy nem Kósa Úr az illetékes, hanem a felettes szervei, velük kellett volna
tárgyalni, hiszen a Szociális Otthon esetében is Czibere Károly Úrral tárgyaltunk.
Alpolgármester Asszony leír A és B határozattervezet formát, mint kiderült lehetett volna
harmadik is. A Katolikus Egyházzal is történt beszélgetés, talán konkrétum is elhangzott, ami
a képviselők elől el volt hallgatva. Nem hiszem, hogy személyeskedésig fajult volna a vita,
ezt kikérem magamnak, és törvénysértésre senki nem hivatkozott.
A kérdés tökéletes, hogy „mi lesz a bodoglári óvoda sorsa”? Önök kezdték el a tárgyalásokat
elég dilettáns módon, azt kérem, folytassák a tárgyalásokat azzal, akinek a javaslata nem
került elénk. Továbbra is azt mondom, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának kell az
óvodát megnyitni. A buszt megszavaztam, de nem azért, hogy a bodoglári óvodásokat hordjuk
vele. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy indítsa be az óvodát még ebben az évben.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
A lényeg az, hogy Faludi Képviselő Úr szerint dilettánsak vagyunk ebben a témában.
Rávai Mónika alpolgármester
Faludi Képviselő Úrtól kikérem ezt a minősítést. Sok törvényi egyeztetést és gazdasági
számítást hajtottunk végre, és ez a tájékoztatás arról szól, hogy a 2015. március 31-i testületi
határozatot miért nem tudjuk végrehajtani. Azt, hogy a Katolikus fenntartásban nyílna meg a
bodoglári óvoda, soha nem hallgattam el. Velük kezdtük az egyeztetést. Elmondtam a
rendkívüli testületi ülésen is, és előtte informális ülésen is, hogy mivel működik már
Kiskunmajsán katolikus intézmény, ezért tagintézményként kértük fel őket. A kezdeti
számításokat figyelembe véve már az elején elhatárolódtak ettől. Újra visszatértünk a
kérdésre, és újra azt a választ kaptuk, hogy a periféria perifériája, esélytelen hogy az Érsek Úr
támogassa.
Szikora Tibor képviselő
Arra kérem Alpolgármester asszonyt, hogy próbáljunk meg a szülőkkel újra egyeztetni, hogy
elfogadnák-e azt, ha az Önkormányzat nyitná meg az óvodát.
Rávai Mónika alpolgármester
Megkerestük újra a bodoglári szülőket, hogy ha felvállaljuk az óvoda nyitást, akkor vállaljáke a gyerekek beíratását. A kialakult helyzetre való tekintettel nem biztosítottak arról, hogy a
gyerekeket beíratnák az óvodába Kiskunmajsai fenntartás esetén. Úgy érzem, hogy az áprilisi
beiratkozásnál el fog dőlni, hogy melyik fenntartást választják.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Reagálva Faludi Képviselő Úr gondolatára, hogy ha a kiskunmajsai Önkormnányzat önerőből
beindítja az óvodát, akkor úgy gondolom, fel kell tenni a kérdést, hogy miért nem adunk pénzt
kisebb fejlesztésekre az alsó és felső óvoda részére is. Az óvodavezető elmondta, hogy milyen
problémákkal küzdenek. Ha a bodoglári óvodát felújítjuk, akkor joggal háborodnak fel a
majsai szülők, óvónők, vezetők, hogy őket is támogassuk. A történet nincs lezárva és
továbbra is keressük a megoldást. Sajnálatos, hogy a tervezett megoldás nem tudott létrejönni,
ami a majsai Önkormányzat, a szülők és a gyerekek tekintetében is jó megoldás lett volna.
A dilettáns jelzőjére visszatérve, elterjedt jelentése nem hozzáértő, felületes felkészültségű
személy, hozzá nem értő, avatatlan. A mai pejoratív értelme ambiciózus, de tehetségtelen
kontárt aláíró, hozzá nem értő, avatatlan. Én is kikérem magamnak, és szeretném kérni a
Képviselőket, hogy a jövőben az ilyen jellegű megfogalmazásokat és jelzőket, tartsák
magunkban.
Van-e egyéb kérdés, észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatban? Amennyiben nincs, elfogadásra
javaslom. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 3
ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett– a tájékoztatót elfogadta.
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6./ N a p i r e n d
Egyebek
Gyuris László képviselő
Kósa úr levelére szeretnék röviden reagálni. Többször átolvastam, és arra jutottam, hogy ez
egy sima varázslás. Varázslás alatt azt értjük, amikor féligazságokat megpróbálunk
féligazságokkal operálni, és ha ezt szóvá teszi valaki, akkor azt mondjuk, hogy kukacoskodó.
Úgy gondolom, hogy Kósa Úr nem azonos a Református Egyházzal, ezt külön kell választani
mindenképpen. A Református Egyházról van egy jó véleményünk, jól működő intézményt tart
fent. A levélben felmerült, hogy ez egy háborús övezet, amiben nem kíván részt venni. Úgy
gondolom itt parlamentális demokrácia van, háború akkor van ha felemelem a telefonom és
vissza próbálok élni azzal a hatalommal ami rám bízatott és fenyegetőzöm, és azt le is
nyilatkozom az újságban, és a következő újságban annak az ellenkezőjét. A levélben felmerül
az, hogy egy képviselő, aki nem ért egyet a saját szavazatával, aztán másképp szavaz. Ez
valótlanság, nem tudom hogy rólam volt-e szó, egyszer szavazatunk erről és én egyetértek az
akkori szavazatommal.
Harag cunamit indított el ez a történet, és beállítja magát sértettnek ebben a helyzetben. Úgy
gondolom ez is egy csúsztatás, ha megsértődhetne valaki, akkor az én vagy Szikora
Képviselő-társam, vagy azok a képviselők, akik végiggondolva a helyzetet rosszul érezték
magukat. Felmerül a levélben az, hogy az Önkormányzat vajon tudna-e annyi pénzt áldozni az
óvodára, és annyi szeretet adni amennyit a Református Egyház. Igen, tudunk annyi szeretet
adni, vannak nagyszerű, felkészült szakembereink. Ez az Önkormányzat is akar, és képes
áldozni a gyerekre, akár a helyi, akár a bodoglári óvoda felújításáról legyen szó.
A levél úgy zárul, hogy „Áldást, békességet!” Én ebből az áldásból, békességből és
hitoktatásból sem kérek.
Faludi Tamás képviselő
Czombos Csaba képviselő társamtól kérdezem, hogy mit jelent az, amit az előbb mikrofonon
kívül kommunikáltunk, hogy „nem vicces ez, lesz ez ennél másabb is”?
Meg lettem fenyegetve, vagy csak beszélgettünk?
Szikora Tibor képviselő
A Kósa Úr levelére reagálva, én is érthetném magam ebben a képviselőben, aki nem úgy
szavazott, ahogy szeretett volna. Én igen is a bodoglári kisgyerekek érdekében úgy
szavaztam, ahogy szerettem volna. Kiskunmajsán is részesülnek olyan szeretetben és
szakmaiságban a gyerekek, mint a református fenntartású óvodákban.
Faludi Tamás képviselő
Czombos Csaba Képviselő-társamnak válaszolva, nem láttam az ötven árnyalatot, de ezek
után meg fogom nézni.
Örülök, hogy megnézte Polgármester Úr, mit jelent a dilettáns szó. Egyetlen mondatot az
Önök kampányából, amit rám és az előző Önkormányzatról mondtak” Barkácsolás zajlik
mely nélkülözi a szakmai hátteret, nem egyeztet a résztvevőkkel.” Ha valamikor, akkor most
tényleg barkácsolás folyik.
Tárgyalt-e Polgármester Úr az Érsek Úrral? Valaki azt mondta, hogy az Érsek Úr
valószínűleg nem támogatná. Megkereste a tárgyaló partnerét? Akkor, amikor mi a
Református Egyházzal tárgyaltunk, a legmagasabb szinten folytak a tárgyalások.
Remélem, a következő önkormányzati ülésen látni fogjuk az előterjesztést, hogy mi mindent
szeretnénk adni az alsó és felső óvodáinknak. Ezzel kapcsolatban kérdést tennék fel, az előző
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ülésen is rákérdeztem, mert úgy tudom nem indult be a rámpa készítése. Akkor Polgármester
Úr azt mondta, hogy leállította. Remélem, Jegyző Asszony felhívta a figyelmét Polgármester
Úrnak, hogy Képviselő-testületi döntés hetvenkét óra után már nincs joga felfüggeszteni, tehát
szeretném látni hogy a rámpa építés elindul.
Az előző testületi ülésen volt egy kis vita a sportcsarnok fűtésével kapcsolatban, akkor
Polgármester Úr azt mondta, hogy a harmadik frakciós víz, ami csak temperálni fog,
szeretném megkérdezni, hogy honnan fog jönni ez a meleg víz?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Termál kútból.
Faludi Tamás képviselő
Milyen termál kútból, nem tudok róla, hogy lenne ott termál kút?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Még nincs, de ha majd egyszer lesz, akkor lesz olyan frakciós része, ami bevihető a
padlófűtésbe.
Faludi Tamás képviselő
Ki fogja létrehozni a termál kutat?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Nem tudjuk. Egyenlőre van egy határozat az üzemeltető felé, amivel az Önkormányzat
hozzájárult ahhoz, hogy a jelenlegi üzemeltető termál kutat fúrasson, amennyiben lesz arra
pályázati lehetőség.
Faludi Tamás képviselő
Azt tudom, hogy a Furafol Hungary Kft-nek van egy előremutató gondolkodása, hogy
szeretne ott termál kutat fúrni, amivel a saját vállalkozásának ellátja a meleg vizét, arról
viszont nem tudok, hogy az Önkormányzattól lenne engedélye az üzemeltetőnek arra, hogy
erre a rendszerre ráköthet. Az Önkormányzat nem mondta ki azt, hogy ezt a padlófűtési
rendszert majd a magánvállalkozás fűtési rendszerére rá lehet kötni. Ez azt jelenti, hogy
csinálunk egy beruházást, ami reméljük, hogy az idén elkészül,de télen a padlófűtés még nem
fog üzemelni. Önkormányzati hozzáállás nélkül, hogy lehet összekötni magánvállalkozást
önkormányzati vagyonnal? Ezt egyszer magyarázza el nekem valaki!
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Úgy érzem Képviselő Úr Ön rosszindulatú felénk, és nem a város érdekét nézve szól hozzá,
hanem ezek egyfajta kifogáskeresések. Lehet, hogy most a vállalkozásnak van egy ilyen
kérelme, de lehet, hogy olyan helyzet fog alakulni hogy az Önkormányzat fog termál kutat
fúrni. Azt gondolom, hogy a gazdaságosságot és az észszerűséget kell nézni, ha az
Önkormányzat fúr kutat, akkor az üzemeltető fizet érte, ha az üzemeltető fúr kutat, akkor az
Önkormányzat fizet, vagy az, aki a szolgáltatást fogja végezni. Összességében egy gazdasági
beruházásról van szó, ami bármikor a fogadóképes lesz egy alacsonyabb hőmérsékletű víz
fogadására. Ez egy jó szándékú előre gondolkodás, nem hiszem, hogy össze kellene kötni
azzal, hogy van-e rá jogosultság.
A múlt ülésen Képviselő Úr mire gondolt akkor, amikor azt mondta, hogy a jelenlegi
üzemeltetőtől vissza kell venni a sportpályát, és át kell adni a városgazdálkodásnak. Ezt
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romboló gondolkodásnak tartom, amikor végre négy –öt év után jól működik. Az elmúlt
időszakban sérelmeztem is, hogy nagyon szerettek vitáznia a sportpálya dolgairól, de egyszer
sem keresett meg az elmúlt öt évben egyetlen képviselő sem, hogy az Önkormányzat saját
vagyonáról érdeklődött volna. Szerintem a sportpálya fejlődő pályán van, jó lehetőségekkel.
Minden olyan műszaki dolgot, amiben előre lehet gondolkodni, szerintem kár lenne kihagyni.
Faludi Tamás képviselő
Köszönöm szépen hogy ennyire kiállt Polgármester Úr a saját vállalkozása mellett, nem
tudom, hogy ez miért rosszindulat az, hogy ha valaki egy konkrét kérdést feltesz, hogy van-e
az Önkormányzattól engedélye a magánvállalkozásnak arra, hogy összekösse a saját
vagyonával az önkormányzati vagyont.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Van egy üzemeltető a sportpályán. Az üzemeltető saját költségén több millió forintot
beruházott a kiscsarnok sötét sugárzóira, mert előtte 16 darab energia pocsékoló konvektor
volt. Az üzemeltető egy keretköltséget kap a pálya fenntartására, működtetésére. Még távlati
dolog az, hogy ki fogja azt termálvízzel ellátni.
Faludi Tamás képviselő
Gondolom nem rám gondolt Polgármester Úr, hogy nem mentem ki megnézni a sportpályát.
Nem egyszer Ön személyesen vezetett körül, és megmutatta a rekreációs központját, a
szellőztető rendszert. Minden évben láttam a TAO pályázat költségvetését, hogy mi volt a
pályázatban, mire lett költve, ki állította ki a számlát.
Én azt kérdeztem, hogy van-e a képviselő-testületnek döntése arról, hogy a magán
vállalkozástól fogja vásárolni a melegvizet, és összeköthető a két rendszer. Azt is elmondtam
még polgármesterként Polgármester Úrnak, hogy nagyon figyeljen oda, mert erre külön
képviselő-testületi engedély kell, hogy olyan összekötést tegyen a saját magán vagyonával és
az önkormányzatival, amit később, ha üzemeltető váltás lesz, akkor bontani kell. Nem arról
kell, hogy szóljanak az önkormányzati beruházások, amelyek egy magánvállalkozás jövőbeni
megélhetését készítik elő.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Hogy ki fogja meleg vízzel megtölteni, az csak egy előre gondolkodás.
Faludi Tamás képviselő
Rákérdeztem a facebook oldalra is hogy ki szerkeszti azt. Akkor Polgármester úr azt mondta,
hogy Szekeres Béla Alpolgármester Úr és Bozóki Szilvia. Kifogásoltam a facebook oldallal
kapcsolatban, hogy döntő többségében nem szól másról, mint a Kunsági Hírlap és a Majsa
Info cikkeinek a megosztásáról, reklámozza a két helyi médiát. Egy önkormányzati facebook
oldalnak nem erről kell szólnia, és egyébként olyan üzleti kapcsolódások vannak, ami ezt nem
engedhetné meg. Szeretném felkérni Nyerges Benjamin Elnök Urat, hogy a következő
bizottság ülésén erről tárgyaljanak, mert az SZMSZ-ünk rendelkezik arról, hogy az
Önkormányzatnak van egy hivatalos facebok oldala. A Képviselő-testületnek kötelessége
megállapítania, hogy ez a facebook oldal mit tartalmazhat.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Örülök, hogy figyelmeztetett erre a témára, én magam is kíváncsi voltam rá. Valóban van
megosztás, de mindegyik abszolút közéleti megosztás, sporttal vagy közéleti eseménnyel
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kapcsolatos, pont ez volna a médiakoncepciónak a lényege. Úgy gondolom a mai világban ez
a leggyorsabb kommunikációs csatorna, nem látok benne semmi kifogásolnivalót.
Deményi Ernő képviselő
Mindenkinek fel szeretném hívni a figyelmét, hogy Kiskunmajsának nemcsak Bodoglár az
egyetlen külterülete, hanem Ágasegyháza Kőkút, Kígyós stb. is. Szeretném, ha ezen a
területen is esélyegyenlőség lenne, igazságtalan lenne, ha ennyire preferálnánk egy
külterületet a többivel szemben.
Ha ennyi időt fektetnénk minden konstruktív vitába, ami előre vinné a várost, akkor annak
nagyon örülnék, mert úgy gondolom kilencven százaléka nem volt hasznos dolog. Amikor
elvállaltam ezt a munkát akkor a szabadidőmet ajánlottam fel annak érdekében, hogy
szeretnék tenni a város érdekében, - ezt most is tartom és szeretném tenni a jövőben is - de
úgy gondolom ezzel a megkérdőjelezhető politikai kultúrával nem igazán tudok azonosulni.
Nem viszi előre az ügyeket. Ha ennek legalább a fele idejét fordítaná minden képviselő arra,
hogy a város érdekét nézze, és a konstruktív legyen ,akkor azt nagyon szépen megköszönném.
Rávai Mónika alpolgármester
Visszatérnék az óvoda kérdésére és a dilettáns jelzőre. Faludi Képviselő Úr azt mondta, hogy
nem az Érsek atyával beszéltünk ez valóban így van, nem közvetlenül őt keretük meg de az
Egyházmegyei Oktatási Főhatóság vezetőjével, tehát az Érsek atya legfőbb tanácsadójával
Kerpits Miklós úrral tárgyaltunk. Ha már ő nem támogat egy ilyen indítványt, akkor az Érsek
úrhoz felesleges fordulni. A volt- és jelenlegi óvodavezetővel, több óvodapedagógussal,
gazdasági szakemberrel egyezettünk a határozati javaslat kidolgozásában.
Nyerges Benjamin képvisleő
Polgármester Úr feltett egy kérdést, hogy baj-e az, ha újsághírek kerülnek be a facebook
oldalunkra. A város hivatalos facebook oldala, a város egyik szócsöve, az hangozhat el, amit a
Képviselő-testület jónak tart. Jelen pillanatban nincs szabályozva. Amikor újságja volt az
Önkormányzatnak, akkor le kellett szabályozni, hogy ki írhat milyen témában, írhat. Ha
megosztunk egy újságcikket akkor abban olyan vélemények is megfogalmazódnak, amelyek
nem osztják a testület egészének véleményét. Szabályozni kell azt, hogy ki oszthat meg azon
az oldalon tartalmakat, és akkor minden vitát megszüntethetünk azt követően.
Engem bánt az, amikor olyan dolgok kerülnek a tájékoztatóba, ami szerintem nem fedi a
valóságot. Polgármester Úr ígéretet tett arra, hogy megvizsgálják, de azért csak úgy fogadta el
a testület 7 igen szavazattal, hogy nem került bele semmilyen módon az, hogy nem
törvénysértésről, hanem a közösség érdekeit sértő döntésről beszéltünk.
Megütötte a fülem, az a mondat, hogy ezen az ülésen szintén személyeket sértő
megnyilvánulások hangoztak el. Ki döntheti el, azt hogy személyeket sértő megnyilvánulás
hangzott el vagy nem? Véleményem szerint csak a bíróság, addig pedig nem írhatjuk le.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Pont erre hívtam fel a figyelmet, amikor anélkül, hogy konkrét, kézzel fogható bizonyítékunk
lett volna, hogy Kósa Úr mit mondott a telefonban, úgy törtek pálcát felette.
Nyerges Benjamin képviselő
Polgármester úr téved, nem törtem pálcát senki felett, pusztán azt szerettem volna, hogy
derüljön ki az igazság, hogy valóban megtörtént-e. És azt mondtam, hogy a Testületnek
kötelessége megvédeni az igazságot, a Képviselők érdekeit.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Tudjuk azt, hogy ki volt a tanú, aki halotta a beszélgetést?
Gyuris László képviselő
Ha hivatalos szerv kér, akkor természetesen a cella információkat és a tanú személyét is
rendelkezésre bocsátom.
Dr. Tóth Péli Emőke jegyző
Faludi Képviselő Úr megszólított, hogy reméli, felhívtam Polgármester Úr figyelmét. Önök
döntöttek a rámpa kérdésében, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban
határidő módosításról, 2015. április 30-ig.
Fülöp Zoltán képviselő
Van, aki tud értelmes magyarázatot adni, hogy minek ülünk itt? Bennem a többedik verzió
vetődik fel, ez nem a város érdeke, nem a lakók, óvodások, nyugdíjasok. Egy kis részben erről
morzsolgatunk, aztán a végén jön a cirkusz és ennek semmi értelme nincs, legalább is a város
szempontjából biztos. Mindig elkezdem magamnak irkálni, hogy én meg azt… hogy értem és
próbálok nem ebbe a hibába esni, hogy a 14:00 órától kezdődő bizottsági ülés és az azt követő
ülés esetleg ne 21:00 –ig tartson, ezért én is bedobom magam. Arra jöttem rá, hogy senkit
nem érdekel az – legalább is a kérdésfeltevőket, számos esetben -, hogy milyen választ kap.
Hadd osszam meg Önökkel, hogy azt hallottam igaz, hogy volt egy kabát ügye a Polgármester
úrnak? Ne mosolyogjon mert igen, én azt hallottam. Tehát innentől kezdve van, még ha nem
is volt. Ezt eljátszhatjuk minden ülésen háromszor is. Csakhogy elhiggyék, hogy szoktam
jegyzetelni, nemcsak ücsörgök. Az, hogy a bodoglári óvodások ne élvezhessenek prioritást
más külterületi gyerekekkel szemben. Más külterületi tömbben nem jelentkezett be más
fenntartó, illetve a reménye sem látszik, hogy meg volna esetleg a szükséges gyermeklétszám,
hogy elindulhasson egy óvoda. Gondolok itt Kígyósra, Gárgyánra, vagy gondolhatunk Ötfára
is. De hát ne kivételezzünk már a bodoglárival. Az én olvasatom ebben az, hogy „dögöljön
meg a szomszéd tehene is”, hát te bodoglári vagy, te be bírod hordani, meg be bírja hordani a
kígyósi is, ahelyett, hogy örülnénk annak, hogy valakinek a problémáját esetleg valaki
megoldja. Tudomásul veszem, ezt elmondtam két hete is még naivan, hogy biztos vagyok
benne, hogy mindenkit a jó szándék vezet, azóta már ezt a véleményemet árnyaltan tartom
fent. Mindenki hozott egy döntést. Azt gondoltam, hogy annak van valamilyen ereje, és akkor
másnap számoljuk újra, mert valamiről nem voltunk tájékoztatva? Bennem semmilyen
meglepetés erővel nem fogalmazódott meg az, hogy a Katolikus Egyházzal tárgyaltunk és mi
erről nem tudtunk. Mindannyian tudtunk róla és engedjék meg nekem, hogy a protokoll
szabályait ismertessem. Hogyha valakivel tárgyalni szeretnék, aki vezető pozícióban van,
akkor nem az az illő, hogy én őt keresem meg, hanem az ő delegáltját, aki az ő fontos
ügyeiben lépni, kezdeményezni tud az én javamra. Tehát a legnagyobb arcátlanság lett volna
ilyen esetben az Érsek urat megkeresni, mert egyszerűen nem így szoktunk eljárni. Az nem
illő. Alpolgármester asszony gyönyörűen végigjárta a „szamárlétrát”, amilyen szinten kell
kezdeményezni a tárgyalásokat, hogyha egy komoly beruházást ide akarok hozni, csak hogy
értsék a példámat: ha szeretném, hogy a Mercedes-nek egy leánya itt létesüljön, akkor a
Mercedes vezérigazgatójával fogok skype-olni? Ez nem így működik! Akinek ilyen
problémái vannak, őt nem érdekli az a válasz, hogy ennek mi a megfelelő menete. Még
egyszer mondom, én tökéletesen el tudom fogadni azt, hogy valaki más véleményen van, csak
lassan úgy érzem, hogy a választóinktól, akire Képviselőtársam gyakran utal, lassan elnézést
kell kérnem. Mert én személyesen ígértem meg nekik, nemcsak a plakáton vagy a
prospektusban, hogy igenis mindenkivel együtt kell dolgozni, mint egy családban. A
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családtagjainkat sem választhatjuk meg. Másképpen gondolkodunk itt is, de ezzel semmi
probléma nincs, egy szavazáskor kiderül egy arányszám és megyünk tovább. Itt egyáltalán
nem ez történik. Ahogy ezt főként az üléseken forralom magamban, Teleki Pál hírhedt
mondatai jutnak eszembe, amikor a városlakók érdekeire gondolok és ezzel szemben amit mi
képviselő-testületi munka címen végzünk, hogy „Hullarablók lettünk, a legbitangabb nemzet.
A nemzet érzi, és mi odadobtuk becsületét, nem tartottalak vissza, bűnös vagyok.” Tehát
nekünk személy szerint is egyénileg meg kellene akadályozni, hogy mi magunk ne járuljunk
hozzá, hogyha esetleg ki is bontakozna egy olyan vita, - mert előfordulhat – de nem efelé
megyünk.
Faludi Tamás képviselő
Nem kívánok Fülöp képviselő-társammal újra vitába szállni, egyet tudomásul kell venni itt
nem bólogató Jánosok ülnek. Mindenkinek van véleménye, amit természetesen el is mondhat.
Ezt a véleményt utána mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja, kötözködésnek, piszkálódásnak,
szőrszál hasogatásnak, bárminek lehet titulálni. Mikor egyeztettünk mi napirendi pontokról?
Az első ígérete az volt hogy konszenzus, hol vannak a konszenzusok? Amikor leülünk egy
képviselői megbeszélésre miről tárgyaltunk? Hat hónapja tárgyalunk a médiakoncepcióról.
Következő testületi ülésen ott van harminckettő napirendi pont, amit nem is érintünk
képviselői egyeztetésen. Nincs megbeszélés, nincs konszenzus. Bizottsági ülésen elmondhatja
mindenki a véleményét, de testületi ülésen is el lehet mondani. Elmondtam a véleményemet a
facebook-ról. Tessék tudomásul venni a jogszabály így szól. Több tapasztalatom van vagy
Nyerges Benjamin képviselőtársamnak, néha meg kellene hallani a mi véleményünket is.
Nincs olyan, hogy az Önkormányzat hivatalos facebook oldala kedvel valakit. Hozzájárult
ahhoz az Önkormányzat, hogy kedveljük valamelyik helyi médiát? És miért csak azt az egyet
kedveljük? Mindent le kell szabályozni, mert Önkormányzatról beszélünk. Megjelenik egy
komment az íráshoz, ami a Képviselő-testület egy részének a „kiosztása”. Erre mit csinál a
város hivatalos oldala, lájkolja azt a hozzászólást. Polgármester Úr erre nem mondhatja azt,
hogy rendben van, ez nincs rendben.
Amikor megkérdezem, hogy vasárnap délelőtt mi hárman miért nem voltunk meghívva
informális megbeszélésre, akkor Polgármester Úrnak az a válasza, hogy hadd döntse el ő,
hogy kit hív meg, egyébként baráti megbeszélésre azt hív, akit akar.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Egyéb kérdés, vélemény nem lévén 18 30 órakor az ülést bezárom.
K. m. f.
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