Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
7/I/2015.
Jegyzőkönyv
Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án (kedd)
17 órai kezdettel Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó-termében megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak Önkormányzat részéről:
Czombos Csaba, Deményi Ernő, Faludi Tamás, Fülöp Zoltán, Gyuris László, Koncz
Jenő, Nyerges Benjamin Jenő, Papp Mihály és 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 és Fehér László osztályvezető, Béres László
bizottsági referens.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Köszöntöm a megjelenteket Kiskunmajsa Város Önkormányzatának ez évi 7. képviselőtestület rendkívüli ülésén. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 fővel határozatképes, és
az ülést megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítésére javasolom Deményi Ernő és Nyerges Benjamin képviselőket, 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 ismertette a napirendi pontokat.
Kérte, hogy a 6. napirendi pont a Vízgazdálkodási Társulat épületének megvásárlásáról szóló
előterjesztés zárt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra, mivel az önkormányzat üzleti
érdekét érinti.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

igen

szavazattal

-
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81/2015. (IV.28.) határozat
Zárt ülés tartása a Vízgazdálkodási Társulat épületének megvásárlásról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdése c) pontja
alapján zárt ülés tartását rendeli el a Vízgazdálkodási Társulat épületének megvásárlásról
szóló napirend kapcsán, mert a nyilvános tárgyalás az önkormányzat üzleti érdeket sértene.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, hogy napirenddel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő
Az 5. napirendi pontot javasolom levételre, mivel a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint
az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottságnak az előterjesztést meg kellett
volna tárgyalnia.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Az SZMSZ-ben nézzük a hatásköri szabályokat, nem találjuk, amire a Képviselő úr
hivatkozik.
Faludi Tamás képviselő
A média, az újság egyértelműen a művelődési, kulturális kérdés, amit nem gondolom, hogy
nem kellene tárgyalnia az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottságnak.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Nyerges Benjamin az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság elnöke dönthet
a rendkívüli bizottsági ülés összehívásáról és napirend megtárgyalásáról.
Nyerges Benjamin képviselő
A Jegyző Asszony szakmai véleményét kívánom hallani, hogy a bizottságnak kötelezően kelle tárgyalnia a Média felhasználási javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére szóló
előterjesztést.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A Szervezeti és Működési Szabályzatban a hatásköri szabályokat néztük meg az
Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottságra esetében, a médiára vonatkozó
hatásköri szabályt nem találtunk.
Nyerges Benjamin képviselő
Véleményem szerint ez nem szakmai vélemény, hanem alapvetően politikai kérdés.
Ezért javasolom, szavazzunk arról, hogy a bizottságnak a jogkörébe tartozik-e ez a téma.
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Deményi Ernő képviselő
Bízom benne, hogy minden témával ennyit foglalkozik a képviselő-testület. Ami taxatíve fel
van sorolva az SZMSZ-ben, hogy mi a feladata és határköre a bizottságnak, ha ez benne van,
akkor azt mondom, hogy tárgyalja, ha nincs benne, akkor azt mondom, hogy ne tárgyalja.
Faludi Tamás képviselő
Ebben az esetben a sajtó és a média csak a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsághoz tartozik,
akkor inkább visszavonom a javaslatomat.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megállapítom, hogy Faludi Tamás képviselő úr visszavonta a javaslatát.
Ezek után szavazásra bocsátom a napirendi javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett – a napirendet elfogadta.

Napirend
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának gazdasági programjáról (2015-2020)
2. Kiskunmajsai Football Club kérelme
3. Kiskunmajsa Önkéntes Tűzoltó Egyesülete EMVA pályázati kérelme tárgyában
4. Gépjármű beszerzéshez szükséges szakmai program elfogadása az EMVA pályázathoz
kapcsolódóan
5. Média felhasználási javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére
6. Vízgazdálkodási Társulat épületének megvásárlása /Zárt ülés!/
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
1. N a p i r e n d
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának gazdasági programjáról (2015-2020)
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottságok elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek az előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Szikora Tibor képviselő
Kérdezem, ebbe a gazdasági programba mennyire illeszthető be a képviselők által benyújtott
városfejlesztési elképzelések?
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
A képviselői igények a városfejlesztés részét képezik. A következő napokban erről egy
informális beszélgetést kívánok kezdeményezni.
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a normatív határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2015. (IV.28.) normatív határozata
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának gazdasági programjáról (2015-2020)
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a alapján az Önkormányzat
2015-2020 évekre szóló gazdasági programját normatív határozattal elfogadja az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: folyamatos

2. N a p i r e n d
Kiskunmajsai Football Club kérelme
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A klub az elmúlt években is pályázott a TAO támogatási pályázati rendszerben. A 2015 2016-os évben is szeretne pályázni működési jellegű költségekre és tárgyi eszköz
beruházásokra. Az idei szezonban két témát szeretne megvalósítani, egyrészt az edzőpálya
komplett felújítását, másrészt a teniszpályák mögött műfüves foci pályát, világítással.
A teljes bekerülési költség 1/3-át önerőből kell fedezni, ehhez kéri a klub az önkormányzat
segítségét, ami 9,6 millió forintot jelent.
A határozati javaslat a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ülésén kiegészítésre került azzal,
hogy legyen felhatalmazva Ábrahám-Fúrús András polgármester a szükséges nyilatkozatok,
valamint a pálya területére vonatkozó 15 évre ingyenes közcélra, sporttevékenységre szóló
használati szerződés aláírásával, a pályázat elnyerése esetén.
A támogatási összege az Önkormányzatnak erre a projektre legfeljebb 9.650.000,- Ft.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
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Faludi Tamás képviselő
Az elmúlt testületi ülésen azt fogalmaztam meg, hogy aggályosnak tartom Polgármester úr
szerepét ebben a kérdésben, mint polgármester, Football Klub alelnök és üzemeltető.
Polgármester úr azt a választ adta, hogy nem alelnöke a Football Klubnak. Továbbra is
aggályosnak tartom, hogy innentől kezdve a Football Klub részéről senki nem volt jelen a
bizottsági üléseken. Polgármester úr nem üzemeltetője a sportpályának, - mivel nem lehet
üzemeltetője a cégnek - sajnálom, hogy így az üzemeltető cég sem volt képviselve. Még
inkább aggályosnak tartom – kicsit meglepő is – az előző önkormányzati ülésen a kérelem 30
%-os önerő biztosítására irányult. Most egy hét után kiderül, hogy ezt meg lehet csinálni 10
százalékos önerő mellett is. A 20 százalékot valahogyan előkerítik. Az előző Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság ülésén Polgármester úr egyértelműen elmondta, hogy valószínűleg
2016-ban lesz Kiskunmajsa város költségvetése olyan jó állapotú, hogy a hiányzó 20 százalék
önerőt mellé tudja tenni. Nem kell félre vezetni senkit, továbbra is kérni kell a 30 százalékot.
A bizottsági ülésen Deményi Ernő képviselőtársam javasolta, hogy a 9.650.000,- Ft legyen
maximalizálva az önerő biztosítására.
Részemre nincs arra garancia, hogy a 20 százalék önerőt biztosítani tudja a klub. Anélkül,
hogy ne lássak garanciát a 20 százalék önerő biztosítására, - mely nem fogja terhelni a 2016.
évi városi költségvetést - addig a javaslatot nem tudom megszavazni.
Gyuris László képviselő
A sportpálya megtekintésén – csak néhány képviselőtársammal vettem részt – felújításokat
láttam, amit örömmel fogadtam. A felújításokat, amiket felvázoltak jónak tartok. A plusz
önerő biztosítását nem tartottam megnyugtatónak.
Szikora Tibor képviselő
A Polgármester úr el tudja fogadni, a 9.650.000,- Ft önkormányzati támogatás
maximalizálását?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A pályát nem csak a klub, hanem a majsai gyermekek is használhatják.
A teljes projekt költségvetésének 70 százaléka támogatásból jön, a 30 százalék pedig önerőből
kerül biztosításra. Az első kérelemben az önerő 50-100 százalékát kérték, ami most annyiban
módosult, hogy az önerő 33 százalékát kéri a Kiskunmajsai Football Club.
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság által tett kiegészítéssel együtt.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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83/2015. (IV.28.) határozat
Kiskunmajsai Football Club kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja a Kiskunmajsai Football
Club TAO pályázatának benyújtását az alábbi beruházások tekintetében:

Az alsó „B” füvespálya komplett felújítása 4750 m2 ( 95m x 50m )

Műfüves futballpálya építése edzésszintű pályavilágítással 5500 m2 (100x55 m)
vonalon kívüli területtel együtt
Felhatalmazza Ábrahám-Fúrús András polgármestert a szükséges nyilatkozatok, valamint a
pálya területére vonatkozó 15 évre ingyenes közcélra, sporttevékenységre szóló használati
szerződés aláírására, a pályázat elnyerése esetén.
A B pálya felújítására legfeljebb bruttó 1.700.000,- Ft, műfüves futballpálya edzésszintű
pályavilágítással legfeljebb bruttó 9.650.000,- Ft önerő támogatást biztosít, melyet
Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében kell megtervezni.
A pályázat nyertessége esetén a pénzeszköz átadási megállapodás jóváhagyásáról a
Képviselőtestület dönt.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. április 30. a nyilatkozatok és szerződés aláírására,
2016. február 29. a költségvetésben történő megtervezésre.
3. N a p i r e n d
Kiskunmajsa Önkéntes Tűzoltó Egyesülete EMVA pályázati kérelme tárgyában
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottságok elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek az előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
84/2015. (IV.28.) határozat
Kiskunmajsa Önkéntes Tűzoltó Egyesülete EMVA pályázati kérelme tárgyában
Határozat
1.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázatot munkáltasson ki és nyújtson be az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló rendelet 21/2015. (IV. 17.) MvM 2. számú célterületére, 1 db új mikrobusz
beszerzése tárgyában. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi tűzoltási
feladatok, és a lakosság szolgálatának hatékonyabb ellátása érdekében tervezett beszerzést
támogatja a nonprofit szervett eddigi munkáját elismerve a szolgáltatás fejlesztésének
szükségességével egyet ért.
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2.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján támogatásban részesülő Önkéntes Tűzoltó
Egyesület részére, az erre irányuló kérelem alapján éven belül visszatérítendő kamatmentes
kölcsönt biztosít előfinanszírozás céljából a nonprofit szervezet MVH támogatási határozat
szerinti fejlesztése megvalósításához 10.160.000 Ft összegben.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal
4. N a p i r e n d
Gépjármű beszerzéshez szükséges szakmai program elfogadása az EMVA
pályázathoz kapcsolódóan
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse az Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság
módosító javaslatát.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A szakmai program 9. oldalán a cím a következőképpen módosulna: ,,Az ellátottak és a
személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok”,
valamint a 9. oldal lap alja egészülne ki a következőkkel: ,,A szolgáltatást végzőnek joga
van a munkavégzéshez való megbecsüléshez, emberi méltóság megtartásához,
személyiségi jogok megtartásához, megfelelő munkavégzési körülményekhez.”.
Polgármester kerüljön felhatalmazásra azzal, hogy amennyiben kisebb módosítás
szükséges a pályázat elnyeréséhez, a szakmai programban azt tegye meg.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, az elhangzott
kiegészítéssel együtt.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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85/2015. (IV.28.) határozat
Gépjármű beszerzéshez szükséges szakmai program elfogadása az EMVA pályázathoz
kapcsolódóan
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 21/2015 (IV.17.) MvM
rendeletben foglaltaknak megfelelő egyéb közösségi célú szolgáltatásfejlesztést, és
megtárgyalást követően a szakmai programot elfogadja, az elhangzott módosításokkal együtt.
Felhatalmazza továbbá Ábrahám-Fúrús András polgármestert a szakmai program aláírására
azzal, amennyiben annak kisebb módosítása szükségessé válik a pályázat elnyeréséhez, azt
aláírás előtt tegye meg.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal

5. N a p i r e n d
Média felhasználási javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az elmúlt ciklusban 4,5 millió forintot költött az önkormányzat a médiára, a koncepció
elkészítésénél ezt kívántuk figyelembe venni. Az önkormányzat feladata a nyilvánosság
biztosítása, a lakosok tájékoztatása, amit több vonalon is meg lehet tenni.
A majsai médiaszereplőktől bekértünk ötleteket, hogy ki hogyan, mennyiért tud hozzájárulni a
nyilvánosság biztosításához. Az elmúlt héten az érintettekkel egy asztalhoz ültünk, hogy
beszéljünk a média koncepcióról. A városban színes paletta van a média szolgáltatók körében,
úgy kell összehoznunk, hogy minél szélesebben és objektívebben tudjuk tájékoztatni a majsai
lakosokat.
A Catel Kft-nek továbbra is az lenne a feladata, hogy közvetítse az önkormányzati üléseket.
Ezenfelül fontosnak tartjuk, hogy a városi események legyenek archiválva, és a város részére
biztosításra kerüljenek.
Két újság van a MajsaInfo és a Kunsági Hírlap. A MajsaInfo Szerkesztőségétől a kistérségi
települések arra kaptak ajánlatot, hogy egy járási újság kerüljön létrehozásra. Minden
postaládába bedobásra kerülne 12 oldalas anyag, melynek külső borítója kifejezetten
Kiskunmajsa városról szólna, a beltartalmi oldalai pedig a járás településeinek ügyes – bajos
dolgait mutatná be. Ez az újság erősítené a kistérségi gondolkodást.
A szomszédos települések olyan határozatot fogadtak el, hogy három hónapos próba üzemben
– próba számokkal – próbáljuk ki, hogyan működik ez a rendszer, erre vonatkozik a Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság javaslata. Az előterjesztés tartalmazza az éves keretet.
Az elektronikus médiában mindenképpen meg kell újítani Kiskunmajsa város weboldalát.
Emellett elindult néhány hete a Kiskunmajsa város facebook oldala, amit ezután is folytatni
kell.
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Az előterjesztés tartalmazza, hogy Bozókiné Veszelovszki Szilviát kívánjuk megbízni sajtó
referensi feladatokkal.
A határozati javaslatban a költségek az egész évre vonatkoznak. Most viszont már április
végén vagyunk, ezért az arányosított összeggel 3.719.000,- Ft-tal kell kalkulálni.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén a következő módosító javaslat hangzott el,
miszerint a Kunsági Hírlap a 330.000,- Ft/év helyett bruttó 600.000,- Ft/év támogatásban
részesüljön. Ez megnövelné a 8 hónapra eső költségeket.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás
mellett – fogadta el a határozati javaslatot a következő módosítással: a határozati javaslat (1)
pontjában a 3.899.200,- Ft-ra módosuljon a keretösszeg, mivel a Kunsági Hírlap támogatása
600.000,- Ft/évre változna, a határozati javaslat (2) pontja kivételre kerülne.
Gyuris László képviselő
Kiskunmajsa nagy lélekszámú település, a Majsai Közlöny – mint önálló kiadvány –
megfelelő lenne ahhoz, hogy az emberekhez eljusson az információ. Az önkormányzatnak
nem kellene ilyen módon a vállalkozásokkal kapcsolatba kerülnie.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Majsai Közlönnyel kapcsolatosan a bizottsági ülésen az a kompromisszumos megoldási
javaslat született, hogy ennek a 12 oldalas járási újságnak a külső 4 oldala kifejezetten majsai
információkat tartalmazna. Az újságnak lehet Majsai Közlöny a neve, csak a beltartalmában
lenne 8 oldalas járási melléklet. A három hónapos próbaidőszak után a képviselő-testület újra
meghozná döntését. A városnak kell egy olyan újság, amelyik papíralapú és minden
postaládába eljut.
Deményi Ernő képviselő
Gyakorlatilag minden szereplőt bevontunk, aki eddig is résztvevője volt a média piacnak.
Annyival tartozunk nekik, hogy elfogadjuk ezt a koncepciót, amire nem mondom azt, hogy
tökéletes. Javasolom, hogy minden szereplővel 3 hónap után térjünk vissza ezekre a dolgokra.
Meg fogjuk látni, hogyan váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és ki fogunk alakítani egy
sokkal frappánsabb koncepciót.
Faludi Tamás képviselő
A MajsaInfo ajánlata esetében 3 hónap múlva megnéznénk, hogy hogyan működik, de az
összes többinél mire tudunk visszatérni? A médiával kapcsolatos megbeszélésen a Kunsági
Hírlap főszerkesztője Csapó Árpád rendkívül korrektül fogalmazta meg, hogy ő mit kér. Az
önkormányzat üljön le vele tárgyalni, – mint médiaszereplővel – mondja meg, mit kíván vele
megjelentetni és kössünk szerződést, ne támogatási megállapodást.
A Majsai Közlöny nem attól Majsai Közlöny, hogy az lesz a neve valaminek. A Szervezeti és
Működési Szabályzat szerint a város hivatalos újsága a Majsai Közlöny, rendelkezik alapító
okirattal, amit be kell tartani.
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Nem hiszem, hogy egy ekkora városnak szüksége van sajtóreferensre. Az egyik
médiaszereplő alkalmazottja lenne – az előterjesztés szerint – a sajtóreferens, ezt nem tartom
helyesnek. Akkor én Csapó Árpád személyét javasolom, de van egy harmadik alternatíva is, a
gimnáziumban működik a médiaszak, esetleg van-e onnan olyan végzett fiatal, akinek nincs
munkahelye és eljönne sajtóreferensnek. Javasolom, hogy egyenként szavazzunk az
érintettekről.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ahhoz, hogy valaki objektíven, naprakészen tudja kommunikálni a történéseket, ahhoz
követni is kell a városéletét.
Deményi Ernő képviselő
A 3 hónap alatt kiderül, hogy a médiaszereplőknek hogyan válik be a reményük.
Tapasztalatuk alapján el lehetne készíteni egy jobb médiakoncepciót.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Az előterjesztésben a határozati javaslat az érintettekről egyben fogalmazódott meg. Ehhez
képest módosulna úgy, hogy a szavazás egyesével történne. Ezt jogilag rendezni kell, erre
legjobb módszer, ha megkérdezzük a képviselőket, módosítsuk-e akként a határozati
javaslatot, hogy egyesével történjen a szavazás.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a képviselőket, aki egyetért a Jegyző Asszony által elmondottakkal, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal – 8
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett – nem fogadta el a módosító javaslatot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ezek után szavazásra bocsátom Faludi Tamás képviselő azon javaslatát, hogy a
gimnáziumban végzett médiaszakos lássa el a sajtóreferensi feladatokat.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal – 7
ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett – nem fogadta el a módosító javaslatot.
Rávai Mónika alpolgármester
Javasolom a határozati javaslat végrehajtási határidejének 2015. május 15-re való
módosítását.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A határozati javaslatot a következő három módosító javaslattal teszem fel szavazásra:
miszerint az (1) pontban az összeg 3.899.200,- Ft-ra módosul a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság javaslata alapján, a határozati javaslat (2) pontja kivételre kerül, valamint a határidő
2015. május 15-re változik.
Kérem a képviselőket, aki az elhangzottakkal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 3
ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
86/2015. (IV.28.) határozat
Média felhasználási javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére
Határozat
(1)
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-ös költségvetési évre –
2015 májusától 8 hónapra – 3.899.200.-Ft-os keretösszeget biztosít Kiskunmajsa város média
koncepciójának megvalósítására, melynek fedezete Kiskunmajsa Város Önkormányzat
általános tartaléka.
(2)
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a kötelezettségvállalási dokumentumok aláírására.
Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a 2015. évi költségvetési rendeleten történő
átvezetésre, Ábrahám-Fúrús András polgármester a kötelezettségvállalási dokumentumok
aláírására,
Határidő: azonnal, 2015. május 15.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ezek után zárt ülést rendelek el a 6. napirend tárgyalására a Vízgazdálkodási Társulat
épületének megvásárlásáról.
Z á r t ülés után.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ismertetem a képviselő-testület a Vízgazdálkodási Társulat épületének megvásárlásáról
szóló 87/2015. (IV.28.) határozatban hozott döntését.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vízgazdálkodási Társulat
(Kiskunmajsa, Fő u. 79.) szám alatti épület árverésen történő megvásárlására keret jelleggel
bruttó 25.000.000 Ft-ot biztosít az Önkormányzat céltartalékán elkülönített Beruházási,
Felújítási Alap terhére.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert ezen
keretösszegig az árverésen való ajánlattételre, nyertesség esetén az adásvételi szerződés
aláírására.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a fel nem
használt összeg visszahelyezésre kerül a forrásul megjelölt jogcímre.
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Több napirendi pont nem lévén, megköszönöm a megjelenést, és a rendkívüli nyilvános ülést
18,15 órakor bezárom.

K. m. f.
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