Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
8/I/2015.
Jegyzőkönyv
Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30. napján
(csütörtök) 9 00 órai kezdettel a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében
megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak Önkormányzat részéről:
Czombos Csaba, Deményi Ernő, Fülöp Zoltán, Koncz Jenő, Papp Mihály képviselők,
Rávai Mónika Éva alpolgármester és Ábrahám-Fúrús András polgármester (7 fő 63,63
%).
Faludi Tamás, Gyuris László, Nyerges Benjamin Jenő és Szikora Tibor képviselők
jelezték távolmaradásukat.
Jelen vannak továbbá:
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, Szekeres Béla
alpolgármester, 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.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket és Kiskunmajsa Város lakosságát a televízió
képernyői előtt, Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2015. évi 8. képviselő-testületi
ülésén.
Többen jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni, ezúton szeretnék elnézést kérni
az időpontért.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitom.
A jegyzőkönyv hitelesítésére javasolom Koncz Jenő és Deményi Ernő képviselőket. Kérem,
aki egyetért a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 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: első napirendként „Az önkormányzat
irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdasági szervezeteinek átalakításáról szóló
előterjesztés kerüljön megtárgyalásra. Kérem, hogy második napirendi pontként a „Bajcsy Zs.
u. 7. alatti épületrész bérbeadásának módosítása” című előterjesztés kerüljön felvételre,
valamint kérem a Rotary Fúrási Zrt-vel kötött bérleti szerződés felmondásáról szóló
előterjesztés felvételét,- a Hatósági Osztály utolsó napirendi pontjaként. A többi napirendi
pont számozása ennek megfelelően változik.
Kérem, aki az elhangzott módosításokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 ellenszavazat mellett,
- tartózkodás nélkül – elfogadta a módosított napirendet, és az alábbi határozatot hozta.
88/2015. (IV. 30.) határozat
A módosított napirend elfogadásáról
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a napirendi sorrend
módosítását, valamint a „Bajcsy Zs. u. 7. alatti épületrész bérbeadásának módosításáról és a
Rotary Fúrási Zrt-vel kötött bérleti szerződés felmondásáról szóló előterjesztések felvételét.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal

Napirend
Az önkormányzat irányítása alá tartozó
szervezeteinek átalakítása /Zárt ülés anyaga!/

1.

költségvetési

szervek

gazdasági

2. Bajcsy Zs. u. 7. alatti épületrész bérbeadásának módosítása
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
4. Bodogláron telepített AsR konténeres vízkezelő berendezés üzemeltetése
5. Civilek a játszóterekért Egyesülettel kötött Haszonkölcsön szerződés módosítása
6. Fitnesz park létesítéséhez terület biztosítása
7. Kiskunmajsa Ady E. u. 54. sz. tájház felújításának megtervezése
8. Okmányiroda felújítása
9. Hősök tere 3. hasznosítása
10. A Rotary Fúrási Zrt-vel kötött bérleti szerződés felmondása
Pénzügyi Osztály előterjesztései
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
11. Nyelvpótlék fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére
12. Konecsni György Kulturális Központ előirányzat módosítási kérelme
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Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
13. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme
14. Babaköszöntő csomaggal kapcsolatos döntés
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Intézményi Szakmai Napok támogatása
Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata
Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. üzleti terve
A Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. és az Önkormányzat közötti Megállapodás
jóváhagyása és a költségfedezet biztosítása
Döntés meghozatala további 1 fő közterület-felügyelő foglalkoztatása vonatkozásában
Városgazdálkodási Intézmény kérelme közhasznú értékteremtő feladatokkal
kapcsolatos foglalkoztatás anyagi fedezetének biztosítására
A KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének, valamint a 2014. évi,
számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása
Hunor Sportegyesület támogatási kérelme
Testvérvárosi kapcsolat kialakítása Ukmergé városával

24. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi
ellátásáról
Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
25. Belső ellenőrzési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés felmondása
26. Bodoglári Traktoros Verseny és Falunap támogatása
27. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének átszervezésével
kapcsolatos döntés
Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztései
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
28. Számlavezetési díj kompenzáció
29. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
30. Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
31. ...../2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
32. Egyebek
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1. N a p i r e n d
Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdasági szervezeteinek
átalakítása
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az első napirendi pont „Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
gazdasági szervezeteinek átalakításáról” szóló előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendelek el.
/Zárt ülés után./
Ábrahám-Fúrús András polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntést.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat a 89/2015. (IV.30.) számú határozatában az alábbi
döntést hozta:
1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2015.(III.31.) számú,
„Döntés meghozatala az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
gazdasági szervezeteinek átalakítása” tárgyú határozatának végrehajtására az
alábbiakat határozza el.
2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Konecsni György
Kulturális Központ alapító okirata módosításához, annak a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalásához, a Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okirata módosításához,
annak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásához, a Városi Könyvtár alapító
okirata módosításához, annak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásához,
továbbá hozzájárul a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatainak
módosításához.
3. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunmajsai
Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek munkamegosztási megállapodásának
megkötéséhez.
4. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi azt, hogy a
munkaköri leírások és pénzügyi-számviteli szabályzatok módosítása, elkészítése a
költségvetési szerv vezetőjének feladata, annak elfogadása Képviselő-testületi döntést
nem igényel.
5. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Képviselő-testület által jóváhagyott 2015. évi Belső ellenőrzési terv módosítása
tárgyában döntés legkésőbb az augusztus hónapban megtartott rendes ülés keretein
belül kerüljön sor.
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6. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Konecsni György Kulturális
Központ részére megállapított kiadási előirányzatot csökkenti feladatelmaradás miatt
3.214,1 eFt-tal, mellyel a költségvetési szerv foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb
juttatások figyelembevételével megállapított személyi juttatások alapján
foglalkoztatott létszáma 2015. május 1-jétől 2 fővel csökken a további
kötelezettségvállaláshoz szükséges fedezet híján.
A költségvetési szerv kiadási előirányzatát növeli 1 fő részére 2 havi illetményének
megfelelő összegű jutalom kifizetéséhez 309,9 eFt-tal. A költségvetési szerv kiadási
előirányzatának csökkenése mindösszesen 2.904,2 eFt.
7. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa Városi Óvoda
és Bölcsőde részére megállapított kiadási előirányzatot csökkenti feladatelmaradás
miatt 5.856,8 eFt-tal, mellyel a költségvetési szerv foglalkoztatási jogviszonyok és
egyéb juttatások figyelembevételével megállapított személyi juttatások alapján
foglalkoztatott létszáma 2015. május 1-jétől 4,0 fővel csökken a további
kötelezettségvállaláshoz szükséges fedezet híján.
A költségvetési szerv kiadási előirányzatát növeli 1 fő részére felmentési időre járó
átlagbér kifizetéséhez és a felmentési idő felére cafeteria juttatáshoz 801,8 eFt-tal,
mellyel a személyi juttatások alapján foglalkoztatottak létszámának csökkenése 1 fő
esetében 2015. október 1-jére, módosul az előző bekezdésben meghatározottakhoz
képest, 1 fő részére végkielégítés kifizetésére a kiadási előirányzatot 154,9 eFt-al
megemeli. A költségvetési szerv kiadási előirányzatának csökkenése mindösszesen
4.900,1 eFt.
8. A Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal részére megállapított kiadási előirányzatot
növeli feladatbővülés miatt 6.967,2 eFt-tal, mellyel a költségvetési szerv
foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembevételével megállapított
személyi juttatások alapján foglalkoztatott létszáma 2015. május 1-jétől 4,5 fővel
növekszik a kötelezettségvállaláshoz szükséges fedezet biztosításával.
9. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági szervezet
átalakításából származó –figyelemmel 2,5 fő gazdasági munkavállaló munkaköri
feladatainak módosulására az érintett két költségvetési szervnél- kiadási megtakarítás
837,1 eFt-os összegét az Önkormányzat céltartalékán az Önkormányzat irányítása alá
tartozó költségvetési szervek saját bevétel kiesésére, működési többlet kiadásaira
elkülönített keretbe helyezi.
10. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek részére
a felmentési átlagbér többletre, szabadságok megváltására pótelőirányzatot nem
biztosít, azt a 2015-ös költségvetési évre jóváhagyott személyi juttatások és
munkaadót terhelő járulékok előirányzata terhére kell megvalósítania. Kiskunmajsa
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a költségvetési szervek vezetőit,
hogy gondoskodjanak a felmentett dolgozók esetében a felmentési idő felére
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munkavégzésre kötelezett idő alatt az időarányosan járó szabadságok kiadásáról, a ki
nem adott szabadság megváltásáról. Az áthelyezésre kerülő munkavállalók esetében
szintén felkéri a költségvetési szervek vezetőit, hogy az időarányosan járó ki nem vett
szabadságok megváltásról saját költségvetésük terhére szíveskedjenek gondoskodni.
11. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
költségvetési szerveknél felmentett munkavállalók a munkavégzésre kötelezett
időszak alatt –szabadságon felüli időszak- kötelesen közreműködni a gazdálkodási
feladatok ellátásában a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályával,
tekintettel arra, hogy a költségvetési szervnél, ahol a jogviszonyuk még fennáll a
munkakörük szerinti feladat ellátási kötelezettség megszűnt.
12. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az
érintett költségvetési szervek az egyéb nem rendszeres személyi juttatások és ezek
járulékai, valamint a dologi kiadások feladatelmaradással összefüggő kiadási
előirányzatairól az elszámolást elkészítik 2015. június 30-ig, melyről előterjesztés fog
készülni a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére.
13. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a feladatellátás változásához
kapcsolódó berendezések, irodabútorok, számítástechnikai eszközök és egyéb
vagyonelemek költségvetési szervek közötti térítésmentes átadás-átvételére, az erről
szóló jegyzőkönyv aláírására felhatalmazza az érintett költségvetési szervek vezetőit.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat „vagyonrendeletének” mellékleteit érintő
változások az abban foglaltak szerint kerülnek a Képviselő-testület elé –negyedéves
zárást követően, utólagosan-.
14. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy
amennyiben a végrehajtott létszámcsökkentés minden tekintetben megfelel a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3.
mellékletének I. 2. pontja szerinti, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó
többletkiadások támogatásával kapcsolatban megjelent Pályázati kiírás feltételeinek,
úgy a 2015. májusi ülésre ezzel kapcsolatban előterjesztés fog készülni a támogatási
kérelemhez kötelezően csatolandó önkormányzati nyilatkozatok, dokumentumok
tekintetében.

2. N a p i r e n d
Bajcsy Zs. u. 7. alatti épületrész bérbeadásának módosítása
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A napirendi pont a Járási Hivatalt és az Önkormányzatot érinti. Ezúton köszöntöm dr. Kiss
Melinda Járási Hivatalvezető Asszonyt, köszönjük, hogy megjelent az ülésen.
Megkérem Jegyző Asszonyt, ismertesse a napirendi pontot.

7

Dr. Tóth Péli Emőke jegyző
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és kérte, hogy
kezdeményezzünk tárgyalást a Járási Hivatallal e tárgy vonatkozásában.
A Kormányhivatal kialakításakor kétféle szerződés köttetett, egyrészt egy bérleti szerződés a
Bajcsy Zs. u. 7. szám alatti ingatlanra, másrészt egy üzemeltetési szerződés az Okmányirodára
vonatkozóan. A Kormányhivatal fejlesztést hajtott végre, ennek következtében át tudja
helyezni az Okmányirodát a Járási Hivatal székhelyére. A Járási Hivatalnak szüksége van egy
irattárra, és a Bajcsy Zs. u. 7. szám alatti ingatlanban oldanák meg az irattározást. Megszűnik
egy határozatlan idejű szerződésünk, ezáltal megkapjuk az Okmányirodát, viszont az eddigi
határozott idejű bérleti szerződés határozatlan idejűvé alakulna át, és a Bajcsy Zs. u. 7. szám
alatt történne meg a továbbiakban az irattározás.
A Járási Hivatal vezetője elmondta, hogy fejlesztések alatt áll a Kormányhivatal épülete, és
arra törekednek, hogy egy helyen oldjanak meg minden problémát, így az irattározást is.
Deményi Ernő képviselő
A Pénzügyi s Városfejlesztési Bizottság ülésén nem volt birtokomban egy komoly
információ, a bérleti szerződés időtartamára vonatkozóan. Természetesen tiszteletben tartva
az előzőekben megkötött határozatlan időtartamra szóló szerződést, az a véleményem hogy
nagyon felelőtlen volt az, aki megkötötte, itt egy önkormányzati vagyonról van szó, amelynek
az elidegenítése létezhetetlen, de tiszteletben tartva az elődeink által megkötött szerződését,
meg fogom szavazni.
Dr. Kiss Melinda Járási Hivatal vezető
Megköszönöm Jegyző Asszonynak, hogy tökéletesen összefoglalta az előterjesztést.
Reagálnék Deményi Ernő Képviselő Úr javaslatára, lényegében az nem helytálló, hogy
innentől kezdve az Önkormányzat nem tudná elidegeníteni az épületet. Köztünk egy
határozatlan idejű jogviszony áll fenn, ami egyértelműen tartalmazza, hogy bármikor közös
megegyezéssel meg tudjuk szüntetni, de egyoldalú megszüntetésre is van lehetőség. Az a
tapasztalatom, hogy soha nem került sor erre, mert a Kormányhivatalnak is az a célja hogy
egy jó együttműködés alakuljon ki az Önkormányzattal, vagyis ha Önök jelzik felénk, hogy
hasznosítani szeretnék azt az épületet, minden további nélkül leülünk tárgyalni. Az is lehet,
hogy az irattározás kérdése is megoldódik és nem lesz szükségünk arra az épületre. Ez egy
átmeneti helyzet, az irattárat nem napi szinten használjuk, de fontos hogy legyen irattár a
Kiskunmajsai és a Járási lakosok érdekében, hogy ne a Megyétől kelljen az iratokat
beszerezni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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90/2015. (IV.30.) határozat
Bajcsy Zs. u. 7. alatti épületrész bérbeadásának módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 162/2014. (VII.09.) számú,
majd az azt módosító 273/2014.(XI.1.) határozataival jóváhagyott Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs. u.
7. sz. alatti épületből 40 m2 nagyságú helyiségre vonatkozó bérleti szerződés módosítását az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felhatalmazza továbbá Lantos Györgyöt a Városgazdálkodási Intézmény vezetőjét a módosító
szerződés aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Lantos György Városgazdálkodási Intézmény igazgatója
Határidő: 2015. május 15.

3. N a p i r e n d
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Deményi Ernő képviselő
A 318/2014. (XII.01.) számú határozat esetében nem értem, hogy miért történik a határidő
módosítás. Nem látok semmi összefüggést a TOP-os pályázatok és az Óvoda
akadálymentesítése között, ugyanis ez egy jogszabályi kötelezettség. Erről volt egy
határozatunk, amelyben 683.000,- Ft-ot szavaztunk meg erre a célra. Úgy gondolom a TOP-os
pályázatoktól függetlenül meg kell szavazni, javaslom, hogy egy reális határidőt határozzunk
meg.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ezzel kapcsolatban megkerestük az ÁNTSZ-t, és azt a választ kaptuk, hogy a Kiskunmajsa
Bajcsy Zs. u. 14. szám alatti óvoda akadálymenetesítését átmenetileg mobil rámpával kell
megoldani az új óvoda épület üzembe helyezéséig.
Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a határidő módosításokkal együtt.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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91/2015. (IV.30.) határozat
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót a következőképpen fogadta el:
- 31/2014. (II. 26.) határozat
Csontos Imre területvásárlási kérelme
-153/2014. (VII. 09.) határozat
Babacsomaggal kapcsolatos döntésekről
-236/2014. (IX.30.) határozat
216/2014. (VIII.19.) határozat módosítása a Fő u. 109. szám Royal pékség előtt járda
felújításával kapcsolatban
-271/2014. (XI.11.) határozat
Megbízás az önkormányzat gazdasági programjának kidolgozására
-319/2014. (XII.18.) határozat
Szabadkai út 51/A. ingatlan hasznosítása
-36/2015. (II.25.) határozat
A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének működési engedély
módosításának kezdeményezése
-37/2015. (II.25.) határozat
Intézményi Tanács tagok delegálása
-40/2015. (III.31. ) számú határozat
4099/3. hrsz. alatti – Bodoglári volt óvoda- hasznosítása
-52/2015. (IV.01.) határozat
Kiskunmajsai Football Klub támogatási kérelme
-55/2015. (IV.01.) határozat
Polgármesteri Hivatal telefonközpontjának fejlesztése
-57/2015. (IV.01.) határozat
Az egyéb civil szervezetek támogatása
-58/2015. (IV.01.) határozat
Az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások (egyéni sportolók) támogatása
-59/2015. (IV.01.) határozat
Közművelődési megállapodással megoldani kívánt feladatok támogatása
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-60/2015. (IV.01.) határozat
Az egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása
-61/2015. (IV.01.) határozat
Református Egyházközség támogatási kérelme nyári hittanos táborhoz
-62/2015. (IV.01.) határozat
A II. világháborús emlékmű helyreállításához támogatás nyújtása
-63/2015. (IV.01.) határozat
Kiskunmajsai Római Katolikus Plébánia kérelme a Kígyósi Római Katolikus Templom
felújításához
-65/2015. (IV.01.) határozat
Szerződés kötése a Magyar Postával az önkormányzati levelek tekintetében
Befektetői katalógus költségeinek lakosságszám arányos biztosítása a Kiskunmajsai Többcélú
Kistérségi Társulás részére
-66/2015. (IV.01.) határozat
Befektetői Katalógus költségeinek lakosságszámarányos biztosítása a Kiskunmajsai Többcélú
Kistérségi Társulás részére
-67/2015. (IV.01.) határozat
Akkumulátoros megafon beszerzés költségeinek lakosságszám arányos biztosítása a
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére
-68/2015. (IV.01.) határozat
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
intézményvezetői pályázatának elbírálásában közreműködő szakértői bizottság összeállítása
-69/2015. (IV.01.) határozat
Kígyósi bolt megszüntetésével kapcsolatos támogatási kérelem
-70/2015. (IV.01.) határozat
Vakáció Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadása
-72/2015. (IV.01.) határozat
Tradicionális sportegyesületek 2015. évi támogatása
-73/2015. (IV.01.) határozat
Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálása
-74/2015. (IV.01.) normatív határozata
Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
-75/2015. (IV.01.) normatív határozata
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezei őrszolgálat létrehozásáról
szóló 152/2014. (VII. 09.) határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re
módosította.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Óvoda és Bölcsőde
akadálymentesítéséről szóló 318/2014. (XII.18.) határozat végrehajtási határidejét 2015. dec.
31-re módosította a TOP-os pályázati lehetőségek függvényében.
Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
4. N a p i r e n d
Bodogláron telepített AsR konténeres vízkezelő berendezés üzemeltetése
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Bodogláron az átmeneti ivóvíz biztosítására a Honvédelmi Minisztérium 2013. év végén egy
AsR típusú konténeres vízkezelő berendezést telepített, ami 2015. október 2-ig üzemelne. A
konténer üzemeltetésére a Belügyminisztérium pályázatot írt ki, melynek díját 80.000,- Ft/hó
összegben határozta meg. Az Alföldvíz Zrt. 80.000,- Ft/hó összegért működtetné a konténert.
Az előterjesztés arról szól, hogy az Alföldvíz Zrt -vel szerződést kötünk.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
92/2015. (IV.30.) határozat
Bodogláron telepített AsR konténeres vízkezelő berendezés üzemeltetése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Kiskunmajsa-Bodoglár 4120/8. hrszon nyilvántartott ingatlanon telepített AsR 10/40 M konténeres szűrőberendezés
működtetésére szolgáltatási szerződést köt az ALFÖLDVÍZ Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi u.
5. sz) szolgáltatóval.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az üzemeltetés éves költségeire bruttó
960.000.-Ft-ot biztosít Kiskunmajsa Városi Önkormányzat általános tartaléka részére.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az üzemeltetési
költségek finanszírozását biztosító pályázat nyertessége esetén a megjelölt forrás
visszapótlásra kerül.
A szerződés aláírásával a Képviselő-testület a Polgármestert bízza meg.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. május 15.
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5. N a p i r e n d
Civilek a játszóterekért Egyesülettel kötött Haszonkölcsön szerződés módosítása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
2013. június 4-én az Önkormányzat haszonkölcsön szerződést kötött a Civilek a Játszóterekért
Egyesülettel, és ezt a szerződést kellene módosítani, hogy csak kifejezetten a játszótér
területére vonatkozzon.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
93/2015. (IV.30.) határozat
Civilek a Játszóterekért Egyesülettel kötött Haszonkölcsön szerződés módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a Civilek a Játszóterekért
Egyesülettel 2013. június 4-én kötött Haszonkölcsön szerződés módosításához.
Felhatalmazza Ábrahám-Fúrús András polgármestert a mellékelt Haszonkölcsön szerződés
módosítás aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. május 15.

6. N a p i r e n d
Fitnesz park létesítéséhez terület biztosítása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek lehetősége lenne 2
darab fitnesz park létesítésére.
Két területet néztünk ki, az egyik a Béke téren, a másik pedig a Híd Parkban lévő játszótér
mellett.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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94/2015. (IV.30.) határozat
Fitnesz park létesítéséhez terület biztosítása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a 933. és 2712/3. hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú területeken, hogy a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. 2 db kültéri fitnesz parkot létesítsen a mellékelt térképen bejelölt helyeken.
5 éves fenntartási időszak leteltével a fitnesz eszközök térítés mentesen Kiskunmajsa Városi
Önkormányzat tulajdonába kerülnek és a Városgazdálkodási Intézmény üzemelteti a
továbbiakban.
Az esetlegesen felmerülő tereprendezési munkákat, valamint a parkgondozási feladatokat a
Városgazdálkodási Intézmény elvégzi.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.
7. N a p i r e n d
Kiskunmajsa Ady E. u. 54. sz. tájház felújításának megtervezése
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
2014-ben a leszakadt födém helyreállítása megtörtént, viszont a főépület is megrepedt és a
szakember nem vállalta a mestergerenda cseréjét. Most 600.000,- Ft-ot kellene biztosítani,
hogy a Tájházat hosszú távra fel lehessen újítani.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
95/2015. (IV.30.) határozat
Kiskunmajsa Ady E. u. 54. sz. tájház felújításának megtervezése
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete
600.000,- forintot biztosít a
Kiskunmajsa, Ady E. u. 54. szám alatti tájház felújításának megtervezésére, melynek fedezete
a céltartalékon tervezett beruházási, felújítási alap.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.
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8. N a p i r e n d
Okmányiroda felújítása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Az Okmányiroda 2015. májusában elköltözik, és az Önkormányzat visszakapja a helyiséget.
Itt egy ügyfélfogadós rendszert szeretnénk kialakítani. Minimális karbantartás szükséges, erre
500.000,- Ft-os keretet kellene biztosítani.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
96/2015. (IV.30.) határozat
Okmányiroda felújítása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 500.000,- forintos keretet biztosít a
Polgármesteri Hivatal részére az Okmányiroda elköltözése után a helyiség karbantartására
és eszközök beszerzésére, melynek fedezete az Önkormányzat által irányított költségvetési
szervnek saját bevételi kieséseire, működési többletkiadásaira céltartalékon elkülönített
keret.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. június 30.
9. N a p i r e n d
Hősök tere 3. hasznosítása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Pályázatot írtunk ki az épületre, de csak egy érvényes ajánlat érkezett a Kiskunfélegyházi
Malom Kft-től, aki kenyérboltot szeretne megvalósítani, bővített tartalommal, hideg
szendvicsbárral kávézóval, teázóval.
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztést azzal a módosítással, hogy a bérleti szerződés 10 éves időtartamra
kerüljön megkötésre. A bérleti díj 160.000,- Ft+ÁFA.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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97/2015. (IV.30.) határozat
Hősök tere 3. hasznosítása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa, Hősök tere 3. sz.
alatti 205 m²-es helyiséget bérbe adja Kiskunfélegyházi Malom Kft. 6100 Kiskunfélegyháza,
Szegedi u. 61. sz. vállalkozásnak 10 év időtartamra havi 160.000,-Ft+ÁFA bérleti díjért, a
mellékelt bérleti szerződés szerinti részletes tartalommal.
Felhatalmazza továbbá Lantos Györgyöt, a Városgazdálkodási Intézmény igazgatóját a
mellékelt helyiségbérleti szerződés aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. május 15.
10. N a p i r e n d
A Rotary Fúrási Zrt-vel kötött bérleti szerződés felmondása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
A Rotary Fúrási Zrt jelezte, hogy szeretné a Vasútállomás mellett elhelyezkedő 3856 m2-es
területre kötött szerződését felmondani, melyet raktározási célra bérelt az Önkormányzattól.
Olyan egyezség született, hogy az Önkormányzat eltekint a hat hónapos felmondási időtől,
viszont cserébe megkapjuk az ott lévő építményeket.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
98/2015. (IV.30.) határozat
A Rotary Fúrási Zrt-vel kötött bérleti szerződés felmondása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete közös megegyezéssel 2015. május 15-i
időponttal megszünteti a ROTARY Fúrási Zrt-vel 2000. szeptember 30-án kötött bérleti
szerződést, és elfogadja a bruttó 4.200.000,-Ft értékű 3167/6. hrsz-ú ingatlanon lévő
felépítményeket.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. május 15.
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Pénzügyi Osztály előterjesztései
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
/Írásos előterjesztés mellékelve./
11. N a p i r e n d
Nyelvpótlék fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
99/2015. (IV.30.) határozat
Nyelvpótlék fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Polgármesteri Hivatalnál
1 fő részére 2015. március 07-től bruttó 11.595.-Ft/hó nyelvvizsga pótlék biztosításához.
A 2015. évi 129.200.-Ft-os kötelezettségvállalás fedezete az önkormányzat céltartalékán az
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját bevétel kiesésekre, működési
többlet kiadásaira elkülönített keret.
Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre.
Határidő: azonnal
12. N a p i r e n d
Konecsni György Kulturális Központ előirányzat módosítási kérelme
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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100/2015. (IV.30.) határozat
Konecsni György Kulturális Központ előirányzat módosítási kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Konecsni György
Kulturális Központ működési bevételeinek 11.190,0 eFt-tal történő megemeléséhez a
hozzájuk kapcsolódó kiadásokkal együtt az előterjesztésben részletezettek szerint a
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött megbízási szerződés alapján
a TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0020 azonosító számú „Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok megvalósítása Kiskunmajsán és kistérségében” elnevezésű projekttel
kapcsolatban.
Felelős: Ábrahám Fúrús András polgármester az intézmény értesítésére, Gulyás Jánosné
osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre
Határidő: azonnal
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
13. N a p i r e n d
Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének
kérelme
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete egy 6.800.000,Ft-os kérelemmel állt az Önkormányzat felé.
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek az alábbi módosítással, melynek ismertetésére felkérem Jegyző Asszonyt.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A határozati javaslat 3. és 4. pontja módosul az alábbi szövegezéssel:
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi
és Turisztikai Egyesülete részére további 1.428.100.-Ft pénzeszközt ad át az alábbi
feladatokra, melynek fedezete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat általános tartaléka: 2014.
évben kiépített térfigyelő kamerarendszer 2015. évi üzemeltetési költségeire 200.000 Ft, 1 fő
közfoglalkoztatás önerejére 280.000 Ft, „Kiskunmajsa” felirat elkészíttetésére 948.100 Ft.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Üdülőtulajdonosok
Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületét, hogy a 2014. évi önkormányzati támogatás terhére
beszerzett térfigyelő kamerákat térítésmentesen adja át Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
tulajdonába.

18

Deményi Ernő képviselő
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén is elmondtam - hivatkozva a KÜDÉTE
elnökének azon javaslatára, hogy hatékony tevékenységükből adódóan Kiskunmajsa Város
idegenforgalmi adóbevétele növekvő tendenciát mutat. Az általuk befizetett idegenforgalmi
adóból visszakérik ezen fejlesztések forrás oldalát. Nem tartom szerencsésnek, ha az általános
tartalék terhére támogatjuk, hiszen a befolyt idegenforgalmi adót, idegenforgalmi fejlesztésre
kell fordítani. Megkérem a Testületet, hogy a következő költségvetés tervezésekor vegye
figyelembe, mert az általános tartalék nem erre van.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot az elhangzott
módosítással.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
101/2015. (IV.30.) határozat
Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme
Határozat
(1) Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2015.(IV.1.) határozatának 1)
pontját az alábbira módosítja: Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Üdülőfaluban Rózsakert kialakítására 995.800 Ft-ot biztosít Kiskunmajsa Városi
Önkormányzat általános tartaléka terhére.
(2) A módosításból felszabaduló 4.200.-Ft visszahelyezésre kerül a forrásul megjelölt jogcímre.
(3) Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi
és Turisztikai Egyesülete részére további 1.428.100.-Ft pénzeszközt ad át az alábbi
feladatokra, melynek fedezete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat általános tartaléka: 2014.
évben kiépített térfigyelő kamerarendszer 2015. évi üzemeltetési költségeire 200.000 Ft, 1 fő
közfoglalkoztatás önerejére 280.000 Ft, „Kiskunmajsa” felirat elkészíttetésére 948.100 Ft.
(4) Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Üdülőtulajdonosok
Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületét, hogy a 2014. évi önkormányzati támogatás terhére
beszerzett térfigyelő kamerákat térítésmentesen adja át Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
tulajdonába.
(5) Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatást a Kiskunmajsai
Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete részére megállapodás ellenben,
elszámolási kötelezettséggel biztosítja.
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(6) 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.
(7) Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
támogatott szervezetettel a támogatási megállapodás aláírására.
(8) Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja
a rózsakert üzemeltetéséhez szükséges áram lekötésének biztosítását, üzemeltetési
költségeit;
a vízvételi hely, öntözés feltételeinek kialakítását, üzemeltetési költségeit;
Fenti munkák kivitelezésére 370.000,-Ft-ot biztosít Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
részére, melynek fedezete az általános tartalék.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat vállalja az üzemeltetéssel kapcsolatos költségeket,
melynek összege a tényleges fogyasztás után kerül meghatározásra.
(9)
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az üdülőfaluban
végrehajtandó egyéb fejlesztések önerejére 4.086.100.-Ft-ot különít el Kiskunmajsa Városi
Önkormányzat céltartalékán az általános tartalék terhére, melynek felhasználásról a
Képviselő-testület dönt.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. május 31.
14. N a p i r e n d
Babaköszöntő csomaggal kapcsolatos döntés
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a „B” határozati javaslatot.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
Az előző Testület szociális ellátásként képzelte bevezetni, azonban az akkori Képviselőtestület úgy döntött, hogy nem foglal állást és meghagyja az új Képviselő-testületnek, hogy
szeretnék-e ezt az ellátást bevezetni. Az Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság valamint a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a „B” határozati javaslatot támogatta.
Deményi Ernő képviselő
A Város által jóváhagyott 3/2015. számú pénzbeli és természetbeli szociális ellátásokról szóló
rendelet a megyében is kiemelkedő abban a tekintetben, hogy mindenféle ellátáshoz
hozzájutást biztosít a rászorultak részére.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a „B” határozati javaslatot.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
102/2015. (IV.30.) határozat
Babaköszöntő csomaggal kapcsolatos döntés
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kívánja a
Babaköszöntő csomagot bevezetni.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal
15. N a p i r e n d
Intézményi Szakmai Napok támogatása
/
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek az alábbi módosításokkal, melynek ismertetésére megkérem Jegyző Asszonyt.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság azzal a módosítással fogadta el a határozati
javaslatot, hogy Kiskunmajsa Város pedagógusai részére is biztosítva legyen a támogatás,
valamint kérte, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz csatlakozva valósuljon
meg a Szakmai Nap.
A határozati javaslat ekként módosul:
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ágazati ünnepnapok
megszervezésére 440,95 fő részére az alábbiak szerinti bontásban fejenként 1.500.- Ft, azaz
összesen 661.400,-Ft anyagi támogatást biztosít.
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére fenti hozzájárulás a
saját költségvetésükbe kerül biztosításra a Városi Óvoda és Bölcsőde, valamint a
Városgazdálkodási Intézménynél foglalkoztatott védőnők kivételével.
A Városi Óvoda és Bölcsőde, valamint az egyéb fenntartás alá tartozó közoktatásban
foglalkoztatottak hozzájárulása szintén Kiskunmajsa Városi Önkormányzat, mint
szervezésben, lebonyolításban közreműködő részére kerül biztosításra, melynek keretösszege
450.000.-Ft.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ágazati napok városi szintű
ünnepségének megszervezésére további 195.000.- Ft-ot biztosít az Önkormányzat részére,
melyből 105.000.-Ft a a városi szintű Pedagógus Nap, 90.000.-Ft pedig a városi szintű
Semmelweis Nap megrendezésére használható fel a létszámarányosan biztosított
hozzájáruláson felül.
A mindösszesen856.400.- Ft-os támogatás fedezete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
általános tartaléka.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
103/2015. (IV.30.) határozat
Intézményi Szakmai Napok támogatása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ágazati ünnepnapok
megszervezésére 440,95 fő részére az alábbiak szerinti bontásban fejenként 1.500.- Ft, azaz
összesen 661.400,-Ft anyagi támogatást biztosít:
Városi Óvoda és Bölcsőde
Konecsni György Kulturális Központ
Városi Könyvtár
Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Intézmény
Városgazdálkodási Intézmény – Védőnők
Alapellátásban résztvevő orvosok és asszisztensek
Nonprofit Kft-nél alkalmazásban állók – Eü-i szakdolgozók
Nonprofit Kft-nél alkalmazásban állók – Projektiroda
Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Intézmény
Egyéb fenntartás alá tartozók keretösszege/Közoktatás 237 fő

94.500.-Ft
27.800.-Ft
9.000.-Ft
60.000.-Ft
15.700.-Ft
10.400.- Ft
33.000.-Ft
33.000.-Ft
4.500.-Ft
18.000.-Ft
355.500,-Ft

Összesen:
661.400,-Ft
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére fenti hozzájárulás a
saját költségvetésükbe kerül biztosításra a Városi Óvoda és Bölcsőde, valamint a
Városgazdálkodási Intézménynél foglalkoztatott védőnők kivételével.
A Városgazdálkodási Intézménynél foglalkoztatott védőnők, az alapellátásban résztvevő
orvosok és asszisztensek, valamint a Nonprofit Kft-nél alkalmazásban állók hozzájárulása
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat, mint szervező, lebonyolító részére kerül biztosításra,
melynek összege 80.900.-Ft.
A Városi Óvoda és Bölcsőde, valamint az egyéb fenntartás alá tartozó közoktatásban
foglalkoztatottak hozzájárulása szintén Kiskunmajsa Városi Önkormányzat, mint
szervezésben, lebonyolításban közreműködő részére kerül biztosításra, melynek keretösszege
450.000.-Ft.
A Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény részére biztosított előirányzat
a Többcélú Kistérségi Társulás, mint fenntartó részére kerül átadásra megállapodás ellenében,
elszámolási kötelezettséggel.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ágazati napok városi szintű
ünnepségének megszervezésére további 195.000.- Ft-ot biztosít az Önkormányzat részére,
melyből 105.000.-Ft a a városi szintű Pedagógus Nap, 90.000.-Ft pedig a városi szintű
Semmelweis Nap megrendezésére használható fel a létszámarányosan biztosított
hozzájáruláson felül.
A mindösszesen856.400.- Ft-os támogatás fedezete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
általános tartaléka.
Felelős: Ábrahám Fúrús András polgármester az érintettek értesítésére, a központi
rendezvények szervezőjének kijelölésére
Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre
Határidő: folyamatos, azonnal
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16. N a p i r e n d
Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
2015. április elsején döntöttünk arról, hogy megalapítjuk a Kft-t. Fehér László Ügyvezető Úr
elkészítette a Kft Szervezési és Működési Szabályzatát, mely kiküldésre került.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
104/2015. (IV.30.) határozat
Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat képviselő-testülete a megtárgyalást követően elfogadja a
Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal, 2015. április 30.
17. N a p i r e n d
Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. üzleti terve
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek, az alábbi módosítással, miszerint a táblázatban szereplő szakértői díj megnevezést
külső kompetencia díj megnevezésre javította.
2015. április elsején döntöttünk a Kft megalapításáról, a törzstőke biztosításáról, az ügyvezető
személyéről és a Felügyelő Bizottsági tagokról. Elkészült a 2015-ös üzleti terv, mely
tartalmazza, hogy számos fejlesztési projekt előkészítő munkájával, koordinálásával és a
meglévő projektek projektfenntartásával kíván foglalkozni.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

23

105/2015. (IV.30.) határozat
Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. üzleti terve
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat képviselő-testülete a megtárgyalást követően elfogadja a
Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. üzleti tervét az elhangzott módosítással, miszerint a
táblázatban szereplő szakértői díj megnevezést külső kompetencia díj megnevezésre javítja.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal, 2015. április 30.

18. N a p i r e n d
A Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. és az Önkormányzat közötti Megállapodás
jóváhagyása és a költségfedezet biztosítása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
106/2015. (IV.30.) határozat
A Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. és az Önkormányzat közötti Megállapodás
jóváhagyása és a költségfedezet biztosítása
Határozat
1)
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a Kiskunmajsai
Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a Projekt Iroda működési költségeinek
támogatására biztosított előirányzatot 5.667.500.-Ft-tal csökkenteni.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester a megállapodások aláírására, Gulyás Jánosné
osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre
Határidő: azonnal
2)
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a Kiskunmajsai
Gazdaságfejlesztő Kft. részére (6120 Kiskunmajsa, Fő. u. 82.) további 2.667.500.-Ft
működési célú pénzeszköz átadását megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel. a
2015. évi működtetési költségeinek fedezetére az 1.) pontban megjelölt előirányzat terhére.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester a megállapodások aláírására, Gulyás Jánosné
osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre
Határidő: azonnal
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3)
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 a megállapodások aláírására, Gulyás Jánosné
osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre
Határidő: azonnal
4)
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3.000.000.-Ft-os szabad
előirányzat maradványt 54/2015.(IV.01.) határozata alapján visszahelyezi az általános
tartalékba, tekintettel arra, hogy a Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. részére rendelkezésre
bocsátott 3.000.000.-Ft-os törzstőke forrásául –mely a működtetési költségekre
felhasználható- ezen jogcím szolgált.
Felelős:
Ábrahám-Fúrús András polgármester a megállapodások aláírására, Gulyás Jánosné
osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre
Határidő: azonnal
5)
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött megállapodás
módosításának, valamint a Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft-vel kötendő pénzeszköz
átadási megállapodás aláírására.
Felelős:
Ábrahám-Fúrús András polgármester a megállapodások aláírására, Gulyás Jánosné
osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre
Határidő: azonnal
6)
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Projekt Iroda és az
Önkormányzat közötti együttműködésről szóló megállapodást jóváhagyó 304/2011 számú
határozatát, valamint az azt módosító 144/2012. számú határozatát visszavonja és ezzel
egyidejűleg az előterjesztés mellékleteként szereplő, a Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft és
az Önkormányzat közötti együttműködésről szóló Megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza
a polgármestert a Megállapodás aláírására.
Felelős:
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal
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19. N a p i r e n d
Döntés meghozatala
vonatkozásában

további

1

fő

közterület-felügyelő

foglalkoztatása

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Jelenleg a Polgármesteri Hivatalon belül egy fő végez közterület felügyelői feladatokat, ezt
szeretnénk bővíteni két főre 2015. augusztus hónaptól.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
107/2015. (IV.30.) határozat
Döntés meghozatala további 1 fő közterület-felügyelő foglalkoztatása vonatkozásában
Határozat
1.
Kiskunmajsa Városi önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Polgármesteri
Hivatal részére rendelkezésre bocsátott személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok
összegét 823.000 Ft-tal megemeli az előterjesztésben részletezettek szerint a 2015. évi
költségvetési rendelet tervezet általános tartaléka terhére, lehetőséget biztosítva ezzel 1 fő
közterület felügyelő foglalkoztatásához történő kötelezettségvállalásra 2015. augusztus 1jétől.
2.
Kiskunmajsa Városi önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Polgármesteri
Hivatal részére rendelkezésre bocsátott dologi kiadások összegét 409.750 Ft-tal megemeli az
előterjesztésben részletezettek szerint a 2015. évi költségvetési rendelet tervezet általános
tartaléka terhére, lehetőséget biztosítva ezzel 1 fő közterület felügyelő foglalkoztatásához
szükséges dologi kiadások (közterület-felügyelői vizsga, pszihológiai vizsga, erkölcsi
bizonyítvány, közigazgatási alapvizsga, egyenruha, jelvény, igazolvány) költségei miatt
keletkezett kötelezettségvállalásra 2015. augusztus 1-jétől.
3.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
tényleges foglalkoztatás megvalósulása után a költségvetési szerv jelzése alapján a fel nem
használt keret visszahelyezésre kerül a forrásul megjelölt jogcímre.
4.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntés következtében –
amennyiben szükséges – a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság és Kiskunmajsa Város
Önkormányzata között a közterület-felügyelő munkáját érintő új együttműködési
megállapodást kössön vagy a 2012. december 27. napján köttetett együttműködési
megállapodást módosítsa.
Felelős: Ábrahám Fúrús András polgármester a költségvetési szerv értesítésére,
Gulyás Jánosné osztályvezető a 2015. évi költségvetési rendelet tervezeten történő átvezetésre
Határidő: azonnal

26
20. N a p i r e n d
Városgazdálkodási Intézmény kérelme közhasznú értékteremtő feladatokkal
kapcsolatos foglalkoztatás anyagi fedezetének biztosítására
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
A Városgazdálkodási Intézmény kérte egy fő szakember biztosítását napi hat órában, öt
hónapos időszakra, közhasznú értékteremtő feladatokra.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
108/2015. (IV.30.) határozat
Városgazdálkodási Intézmény kérelme közhasznú értékteremtő
kapcsolatos foglalkoztatás anyagi fedezetének biztosítására

feladatokkal

Határozat
Kiskunmajsa Városi önkormányzat Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Intézmény
részére rendelkezésre bocsátott személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok összegét
621.500 Ft-tal megemeli a 2015. évi költségvetési rendelet tervezet céltartalékán az
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, működési
többlet kiadásaira elkülönített keret terhére, lehetőséget biztosítva ezzel a
kötelezettségvállalásra 1 fő napi 6 órában történő foglalkoztatásához 5 hónap határozott időre
a közhasznú értékteremtő feladatok irányítására.
Felelős: Ábrahám Fúrús András polgármester az intézmény értesítésére, Gulyás Jánosné
osztályvezető a 2015. évi költségvetési rendelet tervezeten történő átvezetésre
Határidő: azonnal az értesítésre, költségvetési rendelet tervezeten történő átvezetésre
21. N a p i r e n d
A KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének, valamint a 2014. évi,
számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
A KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft ügyvezetője a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
ülésén részletesen ismertette a napirendet. Ez a Kft 2014. nyarán jött létre, 17 önkormányzat
alapította meg. Mint a Kft egyik alapító tagjának szükséges megtárgyalni a Kft üzleti tervét,
valamint a 2014. évi beszámolóját. Az első félév tapasztalatai alapján készültek el az idei év
tervei. A tavalyi évben további engedélyeket kellett beszerezni, így keletkeztek olyan
költségek a hulladéklerakási adóval kapcsolatosan, amelyek az idei évben a már megszerzett
engedélyek alapján valószínűleg jelentős mértékben csökkenni fognak. Ennek
figyelembevételével került a Képviselő-testület elé a két dokumentum.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
109/2015. (IV.30.) határozat
A KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének, valamint a 2014. évi,
számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása
Határozat
1.Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KUNSÁG-HALAS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014.évről szóló beszámolóját -4.579 e Ft mérleg
szerinti eredménnyel.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal
2.Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KUNSÁG-HALAS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015.évi üzleti tervét 7.949 e Ft mérleg szerinti
eredménnyel.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal
22. N a p i r e n d
Hunor Sportegyesület támogatási kérelme
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
A Hunor Sportegyesület kéri, hogy az Önkormányzat 100.000 Ft-tal támogassa a Bognár Imre
Nemzetközi Asztalitenisz versenyt.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
110/2015. (IV.30.) határozat
Hunor Sportegyesület támogatási kérelme
Határozat
1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő testülete a HUNOR Lövész, technikai és
Szabadidő SE Asztalitenisz Szakosztálya részére 100.000.-Ft működési célú pénzeszközt ad
át megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel a 2015. évben megrendezésre kerülő
Bognár Imre Nemzetközi Asztalitenisz verseny működési költségeihez való hozzájárulásra
Kiskunmajsa Város Önkormányzata általános tartaléka terhére.
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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.
Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési rendelet tervezeten történő átvezetésre,
Ábrahám-Fúrús András polgármester a pénzeszköz átadási megállapodás aláírására
Határidő: azonnal, 2015. május 31.

23. N a p i r e n d
Testvérvárosi kapcsolat kialakítása Ukmergé városával
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kiskunmajsa Városának öt várossal van testvérvárosi kapcsolata Gyergyószentmiklós, Bad
Schönborn, Lommatzsch, Lublinec és Topolya Városával. Már régóta kapcsolatot ápolunk
Ukmergével, de testvérvárosi szintű kapcsolat még nem alakult ki. A megállapodás aláírására
a 2015-ös Majsa Napok alkalmával kerülne sor. Az Önkormányzatnak egy elvi hozzájárulást
kellene adnia, hogy elkezdhessük a tárgyalásokat.
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Deményi Ernő képvislő
Mely területeket ölelné fel a testvérvárosi kapcsolat? Másrészt ennek költségvetési vonzata is
lehet, mert Litvánia nagyon messze van.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Már eddig is meg volt a kapcsolat, csak nem volt hitelesítve. Természetesen a kultúra, a
gazdaság területét ölelné fel, és minden olyan területet, ami hozadékot hozhat
Kiskunmajsának. Vannak olyan uniós pályázatok, amelyek kifejezetten testvérvárosi
településekre alapozva adnak támogatásokat. Javaslom kezdjük meg a a tárgyalásokat
Ukmergé városával.
Koncz Jenő képviselő
Nagy boldogság tölt el, hogy ez a téma terítékre került ennyi év után. A város közterei tele
vannak Rimantas fafaragó művész által készített szobrokkal, ahol számtalan városi ünnepélyt
tartunk. Minden évben legalább egy hónapot itt tölt Kiskunmajsán, az 56-os tábor programját
színesítve. Tudtommal legalább öt-hat cserelátogatás történt már. Most előttünk van egy óriási
lehetőség, most meg tudjuk tenni hogy végre hivatalos szintre emeljük ezt a kapcsolatot.
Biztos vagyok abban hogy Ukmergé részéről nem ütközik ellenállásba a javaslatunk.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Öt-hat szobor van Kiskunmajsán, amit a Rimantas faragott, de úgy tudom lakossági
tulajdonban is vannak munkái.
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Deményi Ernő képvislő
Elnézést kérek, de ha le lett volna írva az előterjesztésben, hogy ennyi köztéri szobor van az ő
alkotásában, akkor a kérdést fel se tettem volna. Felhívom a figyelmet, hogy a jövőben
minden információ álljon a döntéshozók birtokában.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
111/2015. (IV.30.) határozat
Testvérvárosi kapcsolat kialakítása Ukmergé városával
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja ahhoz,
hogy testvérvárosi kapcsolatot alakítson ki a litvániai Ukmergé városával.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy későbbi testvérvárosi megállapodás-tervezet feletti
döntés meghozatala, annak előkészítése érdekében Ukmergé település illetékes vezetőivel,
képviselőivel a szükséges előzetes tárgyalásokat lefolytatassa.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András, polgármester
Határidő: értelemszerűen
24. N a p i r e n d
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi
ellátásáról
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Egy nagyon színvonalas, összetett beszámoló került kiküldésre.
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Deményi Ernő képviselő
Gáspár Henriettának köszönöm meg a munkáját, ez egy színvonalas, minden részletre
kiterjedő, reális adatokon nyugvó beszámoló.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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112/2015. (IV.30.) határozat
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi
ellátásáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96. §. (6) bekezdése alapján a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal
Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
25. N a p i r e n d
Belső ellenőrzési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés felmondása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Az elmúlt időszakban az N-Global Kft végezte a belső ellenőrzési feladatokat. Az
előterjesztés arról szól, hogy a jelenlegi Kft-vel kötött megbízási szerződés felmondásra kerül.
A belső ellenőrzési feladatok elvégzésére árajánlatokat kérünk be, és utána döntünk, hogy ki
fogja végezni a belső ellenőrzést a továbbiakban.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
113/2015. (IV.30.) határozat
Belső ellenőrzési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés felmondása
Határozat
1.) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint szerződő fél a 2014.
január 14. napján kötött megbízási szerződés 2. pontja alapján 30 napos felmondási idő
megtartásával, indokolás nélkül, 2015. június 30. napjával fel kívánja mondani az NGlobal Kft-vel belső ellenőrzési feladatok ellátására kötött szerződést.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, ajánlatok bekérésére - figyelemmel a jelenleg hatályos, érvényes
belsőellenőrzési munkatervben foglaltakra – és a legkedvezőbb ajánlattevővel, a belső
ellenőrzésre elkülönített keret maradványa terhére új megbízási szerződés megkötésére.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. június 15.
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26 N a p i r e n d
Bodoglári Traktoros Verseny és Falunap támogatása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Rávai Mónika alpolgármester
A Bodoglári Traktoros Egyesület évek óta megrendezi a traktoros falunapját. Sok engedélyre
van szükség, és ez megemeli a rendezvény költségeit, ezért javaslom a határozati javaslatban
szereplő egy millió forintos támogatás megítélését.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 gen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
114/2015. (IV.30.) határozat
Bodoglári Traktoros Verseny és Falunap támogatása
Határozat
1.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bodoglári Traktoros
Egyesület (6120 Kiskunmajsa, Bodoglár-Szőlő utca 20, Adószám: 18338582-2-03) részére a
Bodoglári Traktoros Verseny és Falunap rendezvényre 1.000.000.-Ft működési célú
pénzeszközt ad át megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel Kiskunmajsa Városi
Önkormányzat általános tartaléka terhére.
2.
A támogatás elszámolásának módja: a támogatás felhasználását igazoló számlák,
dokumentumok eredeti példányát, az elszámolást átvevő, támogató által meghatározott
személynek kell záradékolnia, a záradékolt dokumentumokat fénymásolni, a fénymásolatokat
pedig hitelesíteni. Támogatott az átvett pénzeszköz felhasználásáról legkésőbb 2016. január
31-ig köteles a pénzügyi elszámolást megküldeni a támogatónak. A pénzügyi elszámolásnak
tartalmazni kell hitelt érdemlően a támogatási összeg cél szerinti felhasználását és az azt
igazoló dokumentumok (számla, számviteli bizonylat,) másolatait. Támogatott köteles
minimum egy oldal terjedelemben szöveges beszámolót is csatolni.
Felelős : Ábrahám-Fúrús András polgármester a megállapodás aláírására, Gulyás Jánosné
osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre
Határidő: 2015. május 31., azonnal
27. N a p i r e n d
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének átszervezésével
kapcsolatos döntés
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
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Jelenleg a Bölcsőde az Óvodával egy intézményen belül működik. Célszerű lenne a két
intézményt külön választani, és a Bölcsődét a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulásba
Integrálni.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Deményi Ernő képviselő
Jelenleg a Ciróka Bölcsőde a Napsugár Óvoda tagintézménye, ami jogszabályi anomáliát vet
fel. A gyermekjóléti alapellátás körébe tartozik a bölcsődei ellátás. A Kiskunmajsai Többcélú
Kistérségi Társulás fenntartásába működik Kiskunmajsán a Kistérségi Gyermekjóléti
Szociális Szolgáltató Intézmény, mely szintén a gyermekjóléti alapellátás körében végzi a
feladatát, a kistérség négy településére kiterjedően. Kezdeményeztem, hogy ezek a működési
anomáliák kerüljenek a helyükre. Személyesen egyeztettem a Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályával és a térség polgármesterével.
Javaslom, hogy azzal a módosító javaslattal fogadja el a Testület az előterjesztést, hogy
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fejezze ki azon szándékát, hogy
át kívánja adni a Bölcsődét a Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába, és egyben
kezdeményezze a Társulási Megállapodás módosítását oly módon, hogy Kiskunmajsa érdeke
messzemenőleg érvényesüljön. Itt hivatkozok arra, amit az Ifjúságnevelési Bizottság ülésén,
oly módon fogalmaztunk, meg hogy bizonyos szavazati arányok változzanak meg a Többcélú
Kistérségi Társulás Tanácsán belül, jelen pillanatban minden tag jelenléte és egyhangú
szavazata szükséges.
Dr. Tóth Péli Emőke jegyző
Az ifjúságnevelési Bizottság ülésén megfogalmazódott egy konkrét javaslat, miszerint
felhatalmazzák a Polgármestert az intézményi átszervezés megkezdésére az ahhoz szükséges
dokumentációs anyag előkészítésére a soron következő Képviselő-testületi ülésre a végleges
döntés meghozatala érdekében, egyúttal felhatalmazták a polgármestert, hogy a Kiskunmajsai
Többcélú Kistérségi Társulással a tárgyalást megkezdje, annak érdekében, hogy Kiskunmajsa
Város érdeke a szavazati arány meghatározásával, a Társulási megállapodás módosításával
képviselve legyen.
Deményi Ernő képviselő
A határozatban feltétlenül meg kell jelennie annak a szándéknak, hogy Kiskunmajsa Városa át
kívánja adni a bölcsődét, és hogy kezdeményezni kell a társulási megállapodás módosítását.
Dr. Tóth Péli Emőke jegyző
Megfelelő lenne a határozati javaslat úgy, hogy Polgármester Úr a Kiskunmajsai Többcélú
Kistérségi Társulással a tárgyalást megkezdje, Kiskunmajsa Város érdekét képviselje akként,
hogy a társulási megállapodás módosítására tegyen javaslatot, hogy a szavazati arány
lakosságszám arányosan legyen képviselve.
Deményi Ernő képviselő
Igen, megfelelő, de nem szerencsés, ha ezzel a szövegezéssel kerül a Társulási Tanács elé. Ha
úgy fogalmazzuk meg, hogy Polgármester Úr kezdeményezi a társulási megállapodás
módosítását akként, hogy Kiskunmajsa Város érdekeit messzemenőleg figyelembe vegye,
akkor ebben minden benne van.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, az elhangzott
módosítással.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
115/2015. (IV.30.) határozat
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének átszervezésével
kapcsolatos döntés
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármester Urat az
intézményi átszervezés megkezdésére, az ahhoz szükséges dokumentációs anyag
előkészítésére a soron következő testületi ülésre, a végleges döntés meghozatala érdekében,
egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulással
a tárgyalást megkezdje, tegyen javaslatot a társulási megállapodás módosítására akként, hogy
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának érdeke messzemenőlegesen képviselve legyen.
Felelős: Rávai Mónika, alpolgármester
Határidő: 2015. május 29
Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztései
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./
28. N a p i r e n d
Számlavezetési díj kompenzáció
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
Itt egy kötelezettségről van szó, amit jogszabályok alapján biztosítani kell az intézmények
felé. Az eredetileg kiküldött határozati javaslat annyiban módosul, hogy egy dolgozó kérelme
az előterjesztés kiküldése után került benyújtásra, így ennek megfelelően a határozati
javaslatban a Polgármesteri Hivatal részére lebontásra kerülő összeg 593.300,- Ft-ra, míg a
teljes összeg 2.686.600,- Ft-ra módosul. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a
módosítással együtt javasolta elfogadásra a Képviselő-testületnek az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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116/2015. (IV.30.) határozat
Számlavezetési díj kompenzáció
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású
intézményekben alkalmazott dolgozók számlavezetéséhez kapcsolódó díjkompenzáció
megfizetésére a 2012. március 1 és 2013. december 31 között időszakban kimutatott,
jogszabályon alapuló fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében 2.686.600,-Ft összeget
biztosít az önkormányzat általános tartaléka terhére az alábbi megosztásban járulékokkal
együtt:
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde
1.076.100 Ft
Konecsni György Kulturális Központ
Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
435.400 Ft
Városi Könyvtár
101.000 Ft
Városgazdálkodási Intézmény
480.800 Ft
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal
593.300 Ft
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal a költségvetési rendeleten történő átvezetésre, 2015. május 31.
intézmények kiértesítésére
29. N a p i r e n d
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
Az okirat sorszámát kell módosítani, ezt tartalmazza az előterjesztés.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a normatív határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
117/2015. (IV.30.) normatív határozat
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár által
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával jóváhagyja a Kiskunmajsai
Polgármesteri Hivatal 3510-2/2015. számú módosító okiratát, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt 3510-3/2015. számú alapító okiratát jelen normatív határozat melléklete
szerinti tartalommal. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 1/2015. számú 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: Törzskönyvi bejegyzés időpontja

30. N a p i r e n d
Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a normatív határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
118/2015. (IV.30.) normatív határozata
Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár által
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával jóváhagyja a Városgazdálkodási
Intézmény 3511-2/2015. számú módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt
3511-3/2015. számú alapító okiratát jelen normatív határozat melléklete szerinti tartalommal.
Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 1/2015. számú 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 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: Törzskönyvi bejegyzés időpontja
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31. N a p i r e n d
...../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
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a kiküldött költségvetési rendelet tervezet elfogadására
a 2015. április 28-i és a mostani ülésen meghozott pénzügyi döntések átvezetésével együtt. A
testületi ülésen hozott döntések átvezetésre kerülnek a költségvetési rendeleten.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a Kiskunmajsa Város Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítását,
melyet a 1. sz. melléklet tartalmaz.

32. N a p i r e n d
Egyebek
Deményi Ernő képviselő
Az egyik kiskunmajsai újság tényként közölte hogy a Dózsa György Gimnázium és
Szakközépiskola egyházi fenntartásba kerül. Szeretném, hogy ha lépéseket tennénk a Majsa
Info felé, ha legközelebb tényeket közöl, akkor megfelelő módon járja körbe, és ne ferdítsen.
Az előző testületi ülésen Gyuris László Képviselő úr azt kérte, hogy ellenséges gesztusnak
nyilvánítsuk Csólyospálos polgármesterének az irányú tevékenységét, hogy „behordatja” a
gyerekeket Kiskunmajsáról Csólyospálosra. Ennek utána jártam, és ez nem igaz. Arról van
szó, hogy a polgármester megfelelő módon képviseli a település lakóinak az érdekeit. A
Kiskunmajsáról bejáró gyermekek szülei kérték meg Polgármester urat abban a tekintetben,
ha tud, akkor biztosítson járművet a gyermekek számára. Jelen pillanatban szabad
iskolaválasztás van Magyarországon. Nincs ellenséges gesztus, a Polgármester úr végezte a
dolgát, ahogy kell.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Én is beszéltem a csólyospálosi Polgármester Úrral, és az iskolájuk működtetése érdekében
tesznek lépéseket. Szülői megkeresés érkezett az Önkormányzatuk felé, és volt egy
önkormányzati döntésük arról, hogy beindítanak egy iskolabuszt.
Szeretném felhívni a képviselők, a jelenlévők és a városlakók figyelmét, hogy a holnapi
napon egy nagyon színvonalas május elsejei rendezvény lesz a kiserdőben, Retro Majális
néven. Színvonalas műsorok lesznek, lovas versennyel. Sok vállalkozás jelezte hogy szeretne
részt venni sátorral, főzéssel. A holnapi rendezvény fő attrakciója egy rekord kísérlet lesz, a
terveink szerint kétezer ember fog húsz percen keresztül csárdást táncolni. Ezúton szeretnék
meghívni mindenkit a kiserdőbe, legyünk minél többen és érezzük jól magunkat.
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Több kérdés, hozzászólás nincs, megköszönöm a megjelenést, és a nyilvános ülést 10
órakor bezárom.

K. m. f.
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