Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10/I/2015.
Jegyzőkönyv
Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án
(csütörtök) du. 14 órai kezdettel Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében
megtartott rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak Önkormányzat részéről:
Czombos Csaba, Deményi Ernő, Faludi Tamás, Fülöp Zoltán, Gyuris László, Koncz
Jenő, Nyerges Benjamin Jenő, Papp Mihály és Szikora Tibor képviselők, Rávai Mónika
Éva alpolgármester, Ábrahám-Fúrús András polgármester (11 fő – 100 %).
Jelen vannak továbbá:
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, Gulyás Jánosné,
Fehér László, Béres László osztályvezetők, Pro-Art Alapfokú Művészeti Iskola
képviseletében Zsom Olivér, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási
Hivatala képviseletében dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó hivatalvezető-helyettes.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Köszöntöm a megjelenteket Kiskunmajsa Város Önkormányzatának ez évi 10. képviselőtestületi ülésén. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 fővel határozatképes, és az ülést
megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítésére javasolom Gyuris László és Nyerges Benjamin képviselőket, aki
egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta.

-

Ábrahám-Fúrús András polgármester ismertette a napirendi pontokat. Javasolta, hogy 1.
napirendként kerüljön megtárgyalásra a Pro-Art Alapfokú Művészeti Iskola kérelme Konecsni
György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház emeleti tánctermének
ingyenes igénybevételéről szóló előterjesztés, a kérelmezők jelenlétére való tekintettel.
Kérte a képviselőket, aki az elhangzott napirendi javaslattal egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a napirendet elfogadta.

igen

szavazattal –
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Napirend
1. A Pro-Art Alapfokú Művészeti Iskola kérelme Konecsni György Kulturális Központ,
Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház emeleti tánctermének ingyenes igénybevételére
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
3. A helyi önkormányzat saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei éves
költségvetési beszámolója (elemi)
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
4. .…/2015. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat
2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
5. …./2015. (….)önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV.07.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
6. Ejektoros kút leszerelése
7. Üres önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása
8. Hősök tere 3. sz. felújítása
9. Menetrend módosítás
10. Rácz Csaba 2435/11. hrsz. terület bérleti kérelme
11. Lány Lajos kérelme haszonbérleti szerződéssel kapcsolatban
Pénzügyi Osztály előterjesztései
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
12. 2014. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
13. Nyelvpótlék fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
14. Járdaépítések támogatása
15. Az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény kérelme járdaépítéssel
kapcsolatban
16. A Majsai Közlöny koncepciójának felülvizsgálata
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatalának támogatása
Volt Vízgazdálkodási Társulat épületének megvásárlását követő hasznosítás
A Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet egyes szakrendeléseinek
működése iránti támogatási kérelme
Magyarországi Református Egyháznak nyújtandó támogatás céljának meghatározása
Előterjesztés a 2014. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves
összefoglaló ellenőrzési jelentésről
A Kiskunmajsai Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
pályázatának véleményezése
A kiskunmajsai Városi Sporttelep elnevezésének megváltoztatása iránti kérelem
A 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok, óvodai csoportok
létszámának meghatározása az önkormányi fenntartású intézményben
Számlavezetési díjkompenzáció költségeinek lakosságszám arányos biztosítása a
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére
Rádóczi Antalné Kiskunmajsa, Pacsirta u. 1. lakás bérlete

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
27.
28.

Kiss Tibor Söröskorsó és Söröspohár Gyűjteményének megvásárlása iránti javaslat
Figura László fafaragó művész alkotásainak megvásárlása iránti javaslat

Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
29.

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról

30.

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

31.

Egyebek

32.

A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
intézményvezetői pályázatának elbírálása /Zárt ülés!/
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

1. N a p i r e n d
A Pro-Art Alapfokú Művészeti Iskola kérelme Konecsni György Kulturális Központ,
Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház emeleti tánctermének ingyenes igénybevételére
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság módosítással fogadta el határozati
javaslatot, felkérem Rávai Mónika alpolgármester asszonyt annak ismertetésére.
Rávai Mónika alpolgármester
A bizottság döntését is figyelembe véve javasolom a határozati javaslat következőképpen
történő módosítását:
,,,a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház az emeleti
tánctermét telephelyként díjmentes használatba adja a Pro-Art Alapfokú Művészeti Iskola
(6760 Kistelek, Kossuth u. 5.) részére a kérelemben meghatározott ingyenes táncoktatás
tevékenység folytatására a kérelemben meghatározott időszakra, abban az esetben, ha ½
éven belül a Pro-Art Alapfokú Művészeti Iskola az oktatáshoz szükséges engedélyeket,
valamint a telepengedélyt megszerezte.
Faludi Tamás képviselő
Felhívom a kérelmezők figyelmét, hogy pályázatban a Kulturális Központ telephelyként nem
szerepelhet.
Rávai Mónika alpolgármester
A határozat hatályát veszti, ha az iskola a határidőt nem tudja tartani. Tehát november 30-ig
kellene minden engedélyt megszerezni, ezért javasolom a határidő módosítását.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot az elhangzott
módosításokkal együtt.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

122/2015. (V.28.) határozat
A Pro-Art Alapfokú Művészeti Iskola kérelme Konecsni György Kulturális Központ,
Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház emeleti tánctermének ingyenes igénybevételére
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatásaként hozzájárul ahhoz,
hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pontja alapján, kulturális szolgáltatás biztosítása céljából, közcélra, a Konecsni
György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház az emeleti tánctermét
telephelyként díjmentes használatba adja a Pro-Art Alapfokú Művészeti Iskola (6760
Kistelek, Kossuth u. 5.) részére a kérelemben meghatározott ingyenes táncoktatás
tevékenység folytatására a kérelemben meghatározott időszakra, abban az esetben, ha ½
éven belül a Pro-Art Alapfokú Művészeti Iskola az oktatáshoz szükséges engedélyeket,
valamint a telepengedélyt megszerezte.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Pro-Art
Alapfokú Művészeti Iskola képviselőjét, valamint a Konecsni György Kulturális Központ,
Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház megbízott igazgatóját.
A határozat hatályát veszti 2015. november 30-val, amennyiben az iskola a szükséges jogerős
engedélyeket nem tudja felmutatni.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal, 2015. november 30.

2. 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.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a lejárt
végrehajtásáról szóló beszámolót a határidő módosítással együtt.

határidejű

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

határozatok

szavazattal

–

123/2015. (V.28.) határozat
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról beszámolót a következőképpen fogadja el:
- 30/2015. (II.25.) határozat
Tanács Ablak Kft. területvásárlása az ipari parkban (0296/16. hrsz.)
- 38/2015. (II.25.) határozat
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet 2015. évi
költségvetést érintő hatása
- 42/2015. (III.31.) határozat
Döntés meghozatala az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdasági
szervezeteinek átalakításra vonatkozó javaslat alapján
89/2015.(IV.30.) határozattal módosítva.
- 76/2015. (IV.01.) határozat
Az ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0021 azonosító számú, „Kiskunmajsai járás területi
együttműködésének fejlesztése” című projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó
tanácsadás megrendelése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás döntése
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- 83/2015. (IV.28.) határozat
Kiskunmajsai Football Club kérelme
- 86/2015. (IV.28.) határozat
Média felhasználási javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére
- 87/2015. (IV.28.) határozat
Vízgazdálkodási Társulat épületének megvásárlásról
- 90/2015. (IV.30.) határozat
Bajcsy Zs. u. 7. alatti épületrész bérbeadásának módosítása
- 92/2015. (IV.30.) határozat
Bodogláron telepített AsR konténeres vízkezelő berendezés üzemeltetése
- 93/2015. (IV.30.) határozat
Civilek a Játszóterekért Egyesülettel kötött Haszonkölcsön szerződés módosítása
- 97/2015. (IV.30.) határozat
Hősök tere 3. hasznosítása
- 104/2015. (IV.30.) határozat
Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata
- 105/2015. (IV.30.) határozat
Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. üzleti terve
- 110/2015. (IV.30.) határozat
Hunor Sportegyesület támogatási kérelme
- 116/2015. (IV.30.) határozat
Számlavezetési díj kompenzáció
- 119/2015. (V.07.) határozat
Szociális nyári gyermekétkeztetés 2015. évi
- Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Cseke és Cseke Kft. vételi
ajánlatáról szóló 26/2015. (II.25.) határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30-ig
meghosszabbítja.
- Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rotary Fúrási Zrt-vel kötött
bérleti szerződés felmondásáról szóló 98/2015. (IV.30.) határozat végrehajtási határidejét
2015. június 30-ig meghosszabbítja.
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3. N a p i r e n d
A helyi önkormányzat saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei éves
költségvetési beszámolója (elemi)
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

124/2015. (V.28.) határozat
A helyi önkormányzat saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei éves
költségvetési beszámolója (elemi)
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2013. (I.11). Kormány
rendelet az államháztartás számviteléről 36. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat
saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei éves költségvetési beszámolóját
elfogadja.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal
4. N a p i r e n d
.…/2015. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat
2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
rendelet-tervezetet. Köszönjük a Polgármesteri Hivatal munkáját.
Faludi Tamás képviselő
Komoly munka volt a hivatal részéről a rendelet-tervezet elkészítése, de az előző
önkormányzat részéről is komoly munka volt, hogy egy ilyen 3/d. táblázatban foglaltakat
hagyott az új önkormányzatra.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Köszönjük a munkáját az előző Önkormányzatnak is.
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Kérem a jelenlévőket, aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a Kiskunmajsa Város Önkormányzat
2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 13/2015. (V.29.) önkormányzati
rendeletét, melyet a jegyzőkönyv 1 sz. melléklete tartalmaz.

5. N a p i r e n d
…./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV.07.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság a következő módosítással fogadta
a rendelet-tervezetet: az Egyebek napirendi pont keretében a képviselő 5 percre szólhat hozzá,
majd 2 perc időtartamban reflektálhat, és személyes érintettsége esetén megilleti a válaszadás
joga. A bizottsági ülésen az is elhangzott, hogy esetleg pontosításra kerüljön a módosító
indítvány.
A módosító indítványunk a 4. §-ban található a rendelet 28. §. (3) bekezdéséhez köthető az
Egyebek napirendi ponttal kapcsolatban, felolvasom szövegesen, hogy mi kerülne a
rendeletbe:
,,(3) A napirendhez hozzászólni a tanácskozási joggal rendelkezőknek három alkalommal
lehet, először 5 percre, majd 2-2 percre, illetőleg ezen túl a képviselőt személyes érintettsége
esetén megilleti a válaszadás joga. Az egyebekben a tanácskozási joggal rendelkezőknek egy
téma felvetésekor 5 perc időtartamban van lehetőségük kifejteni azt, melyhez a többi
tanácskozási joggal rendelkező is hozzászólhat egy alkalommal 2 percben, ezen túl a
képviselőt személyes érintettsége esetén megilleti a válaszadás joga.”
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet az elhangzott
módosítással együtt.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – megalkotta a Kiskunmajsa Város Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzat 10/2015. (IV.07.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv 2.
számú melléklete tartalmaz.
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Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
6. N a p i r e n d
Ejektoros kút leszerelése
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

125/2015. (V.28.) határozat
Ejektoros kút leszerelése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a Kiskunmajsa, Ady E. u.
30. sz. ingatlan előtt lévő ejektoros kút leszereléséhez.
Megbízza a Polgármestert, hogy a kút leszerelését rendelje meg a víziközmű szolgáltató
Alföldvíz Zrt-nél.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. június 30.

7. N a p i r e n d
Üres önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztést.
Fülöp Zoltán képviselő
Javasolom, hogy a bérleti szerződés időtartama 1 évre vonatkozzon, ne pedig 3 évre.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a képviselőket, aki egyetért a módosító javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 2
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett – elfogadta a módosító javaslatot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, aki egyetért a határozati javaslattal, az elfogadott módosítással együtt,
kézfeltartással szavazzon.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
126/2015. (V.28.) határozat
Üres önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot ír ki a Fő u. 57/C. és a Móra
F. u. 16. II/8. lakások bérbeadására a 14/2007. (V.04.) Kt. rendelet 8. §. szerint költség elven
történő bérbeadással, 1 éves időtartamra.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. június 30.

8. N a p i r e n d
Hősök tere 3. szám alatti ingatlan felújítása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő
Köszönjük a vállalkozóknak a felajánlást. Módosító javaslatom, hogy a Római Katolikus
Egyházközség tulajdonába adja az önkormányzat az ingatlant, amennyiben lehetséges
ingyenesen vagy jelképes összegért. Ebben az esetben az ingatlanon a külső karbantartási
munkákat Egyházközség végeztesse el.
Rávai Mónika alpolgármester
A Hősök tere 3. szám alatti ingatlan több mint szám éve van a város tulajdonában, ezt egyben
szép, egyben ildomos felújítani. Javasolom, hogy továbbra is maradjon a város tulajdonában.
Gyuris László képviselő
Az Egyházközség amennyiben ingyenes használatba kapta az ingatlan, akkor természetes,
hogy annak felújítási költségeihez hozzájárul.
Rávai Mónika alpolgármester
Az Egyházközség jó gazda módjára gondoskodik az ingatlanról, a teljes belső felújítási
munkát elvégezte, valamint a nyílászárók cseréje is megtörtént. Úgy érzem, hogy az ingatlan
külső karbantartása a város feladata, mivel közoktatási feladatot lát el az intézmény.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A későbbiekben az önkormányzat tárgyalásokat folytathat az Egyházközséggel, hogy részt
vállaljanak az ingatlan állagmegóvásában.
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Gyuris László képviselő
Módosító javaslatom, hogy a határozati javaslat úgy kerüljön elfogadásra az Egyházközség a
ráeső felújítási költséget térítse meg.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az Egyházzal erről folytattunk egyeztetést, jelenleg nem áll módjukban hozzájárulni a külső
felújítási munkákhoz.
Kérem a képviselőket, aki egyetért az elhangzott módosító javaslattal, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 7
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – nem fogadta el a módosító javaslatot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ezek után szavazásra bocsátom a Faludi Tamás képviselő úr által tett javaslatot, mely szerint
Római Katolikus Egyházközség által használt épületrész tulajdonjogát az önkormányzat adja
át ingyenesen vagy jelképes összegért.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal – 9
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett – nem fogadta el a módosító javaslatot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a képviselőket, aki az eredeti határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 2
ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
127/2015. (V.28.) határozat
Hősök tere 3. szám alatti ingatlan felújítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
Hősök tere 3. bérlőivel tárgyaljon az épület felújítási költségének vállalásáról, és a már
megkötött bérleti szerződések módosításával rendezze az előterjesztésben foglalt felújítási
feladatok költségeinek beszámítását a bérleti díjak megelőlegezésével.
A Római Katolikus Egyházközség által használt épületrészre eső költség bruttó 4.772.700,forint az Önkormányzatot terheli, melynek fedezete az általános tartalék.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. december 31.
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9. N a p i r e n d
Menetrend módosítás
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

128/2015. (V.28.) határozat
Menetrend módosítás
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a mellékelt menetrend változásokat
2015. június 15-től elfogadja és módosítja a 2012. augusztus 23-án a Hamsza Kft-vel kötött
közszolgáltatási szerződés, többször módosított 1. sz. mellékletét.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. június 15.
10. N a p i r e n d
Rácz Csaba 2435/11. hrsz. terület bérleti kérelme
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztést.
Faludi Tamás képviselő
Módosító javaslatom, hogy 1,- Ft/m2 legyen a beépítetlen terület bérleti díja.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a képviselőket, aki egyetért Faludi Tamás képviselő úr módosító javaslatával,
kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal – 7
ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett – nem fogadta el a módosító javaslatot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ezek után kérem a képviselőket, aki az eredeti határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

–
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129/2015. (V.28.) határozat
Rácz Csaba 2435/11. hrsz. terület bérleti kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete bérbe adja a 2435/11. hrsz-ú, kivett,
beépítetlen művelési ágú, 643 m2 nagyságú területet 16.000,-Ft + ÁFA/év összegért, egy évre
Rácz Csaba Kiskunmajsa, Bolyai u.1. sz. alatti lakosnak.
Felhatalmazza Ábrahám-Fúrús Andrást a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. június 15.

11. N a p i r e n d
Lány Lajos kérelme haszonbérleti szerződéssel kapcsolatban
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztést, azzal a módosítással, hogy a szerződés 2015. június 1-től – 2016. május 31-ig
kerüljön megkötésre.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Gyuris László képviselő
Az önkormányzatnak felelősségteljesebben kellett volna a döntését meghoznia.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Amikor a testület meghozta azon döntését, hogy nem hosszabbítja meg a legelőterületek
haszonbérleti szerződését nem volt olyan pályázat, ami miatt hátrányt szenvedtek volna a
bérlők. Ez egy új körülmény, helyesen járunk el, ha a testület támogatja a kérelmet.
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot az elhangzott
módosítással együtt.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
130/2015. (V.28.) határozat
Lány Lajos kérelme haszonbérleti szerződéssel kapcsolatban
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete haszonbérbe adja a 7295. hrsz-ú
1,5220 ha szántó, valamint a 7301 hrsz-ú 1,0128 ha szántó területeket Lány Lajos
Kiskunmajsa, Iparhegyi u. 35. szám alatti lakos részére 2015. június 01-től - 2016. május 31ig 126.740,-Ft + ÁFA összegért.
Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. június 1.
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Pénzügyi Osztály előterjesztései
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető távollétében Tímárné Szűcs Ilona pénzügyi ügyintéző
/Írásos előterjesztés mellékelve./
12. N a p i r e n d
2014. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

131/2015. (V.28.) határozat
2014. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi maradványokat az 1.
számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2014. (III.05.) önkormányzati
rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 18. §-ában foglaltak
alapján a költségvetési szervek kötelezettségvállalással terhelt maradványa feletti részt
elvonja, melynek összege 54.093,0 eFt, az önkormányzat maradványát 1,0 eFt-tal csökkenti
kerekítési különbözet miatt.
Fentiek alapján a Képviselő-testület a Városgazdálkodási Intézménytől elvont 1.789,0 eFt
nem lakóingatlan bérbeadásból származó maradványt a céltartalékba helyezi a Felhalmozási
és felújítási alapba, MÁK befizetési kötelezettségre az elvonások és befizetések előirányzatot
1.228,0 eFt-tal megemeli, a fennmaradó maradványt, 51.075,0 eFt-ot általános tartalékba
helyezi.
Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre
Határidő: azonnal

13. N a p i r e n d
Nyelvpótlék fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

132/2015. (V.28.) határozat
Nyelvpótlék fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Polgármesteri
Hivatalnál 1 fő részére 2015. május 1-től bruttó 5.800.-Ft/hó nyelvvizsga pótlék
biztosításához.
A 2015. évi 51.600.-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
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
14. N a p i r e n d
Járdaépítések támogatása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén a keretösszeg 500.000,- Ft-ról 1.000.000,- Ftra történő emelésére vonatkozó módosító javaslat nem került elfogadásra. A bizottság
elfogadta azon javaslatot, mely szerint a járdaépítés költségét hitelérdemlő módon számlával
igazolásra kerüljön, a támogatás igénylését 2015. január 1-től visszamenőlegesen is lehessen
érvényesíteni.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Deményi Ernő képviselő
A módosító javaslatomat az 1 millió forintos keretösszegre és a költségek számlával történő
igazolására, továbbra is fenntartom. A civil társadalmi szerveződéseknek és más egyéb
társadalmi szervezetek esetében is kötelező a támogatás erejéig az eredeti számla bemutatása.
Gyuris László képviselő
A járdák kivitelezése csak térkövezéssel történhet, ebben nem tudom mi az előrelépés? Egy
jól elkészített betonjárda kiépítése is engedélyezésre kerüljön.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Lehet betonjárdát építeni, de a támogatását azért nem javasoltuk, mivel a világ nem efelé
halad. A fejlettebb városokban arra ösztönzik a lakókat, hogy egységes térköves rendszert
alakítsanak ki.
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Faludi Tamás képviselő
Támogatom a keretösszeg 1 millió forintra történő felemelését. Módosító indítványom, amit
Gyuris László képviselő úr javasolt, mely szerint a betonjárda kiépítése is támogatásra
kerüljön. Betonjárda építésére 1.500,- Ft/m2, térkövezésre 2.000,- Ft/m2 legyen biztosítva.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdezem Béres László osztályvezető úrtól, hogy az elmúlt években mire volt nagyobb igény
a térkövezés vagy a betonjárda építés támogatására?
Béres László osztályvezető
Az elmúlt évek során 50 százalékkal több betonjárda épült, mint térkővel kiépített.
Szikora Tibor képviselő
Én is támogatom a betonjárda építését, mivel a nem frekventált utcákban az is megfelel.
Fülöp Zoltán képviselő
A térköves járdák esetében a csapadékvíz jobban elszivárog.
Koncz Jenő képviselő
A térköves járdaépítésnek az lehetett indítéka, hogy a várost szebbé tegyük, ez mindenképpen
egy támogatandó cél. Valóban a városnak vannak olyan részei, ahol ez nem feltétlen
követelmény, inkább az a fontos, hogy járható legyen a járda. A Rózsa utcában valószínűleg
nem sokan fognak térköves járdát építeni, de az joggal elvárható, hogy a belvárosban ilyenek
készüljenek. Javasolom, hogy területi megosztás készüljön, hogy a frekventált belvárosi
részeken csak a térköves járda építése kerüljön engedélyezésre, de más utcákban a betonjárda
építés is kivitelezésre kerülhessen.
Deményi Ernő képviselő
Maximálisan egyetértek Koncz Jenő képviselő úr által elmondottakkal. A lakosság nem került
megkérdezésre, hogy ők mit szeretnének, alternatívákat kell biztosítani. A központban kell a
térköves járdaépítést elkezdeni, hogy kialakulhasson egy egységes városkép.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Én is egyetértek ezzel a területi megosztással.
Nyerges Benjamin képviselő
Faludi Tamás képviselő úr javaslata volt a támogatási összegek megemelése. Amennyiben
ilyen arányba kerül a támogatás módosításra, akkor az arra ösztönzi a lakosságot, hogy még
több betonjárda kerüljön kiépítésre. Amennyiben a térköves járda kiépítésének támogatási
összege 2.000,- Ft/m2-re kerül módosításra, abban az esetben a betonjárda kiépítése 1.250,Ft/m2 legyen.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Javasolom, hogy még nagyobb különbség legyen a támogatási összegek között. Betonjárda
építésre 1.000,- Ft/m2 összeg, térköves járdaépítésre 2000,- Ft/m2.
Kérem a Jegyző Asszonyt a módosító javaslatok összefoglalására és felsorolására.
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Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Mivel itt 7 módosító javaslat történt, – különböző típusúak – ezeket kellene átbeszélni és
megszavaztatni.
A Polgármester úr 1.000,- Ft/m2 összeget javasolt a betonjárda kiépítésére, 2.000,- Ft/m2-t a
térköves járda kiépítésére.
Nyerges Benjamin képviselő úr 1.250,- Ft/m2 összeget javasolt a betonjárda kiépítésére,
2.000,- Ft/m2-t a térköves járda kiépítésére.
Koncz Jenő képviselő úr szétbontaná frekventált részre a települést, és azt írná elő, hogy ott
térkő burkolás legyen.
Szikora Tibor képviselő úrnak módosító javaslata csak a betonjárdára vonatkozott összeg
nélkül.
Faludi Tamás képviselő úr 1.500,- Ft/m2 összeget javasolt a betonjárda kiépítésére, 2.000,Ft/m2-t a térköves járda kiépítésére 1 millió forint erejéig.
Gyuris László képviselő úr a betonjárda kiépítését javasolta.
Deményi Ernő képviselő úr 1 millió forintra felemelné a támogatási összeget, a járda
építésének költsége számlával kerülne igazolásra.
Faludi Tamás képviselő
A módosító javaslatomat visszavonom, elfogadom a Nyerges Benjamin képviselő úr által tett
módosító javaslatot. Először is a képviselő-testületnek arról kellene szavaznia, hogy
betonjárda kerüljön-e kiépítésre. Ha erről megszületik a szavazás, utána dönthetünk a
támogatás mértékéről.
Czombos Csaba képviselő
Az elmúlt évben 330.000,- Ft-os igény volt a járdaépítés támogatására, akkor most miért
kellene a keretet 1 millió forintra felemelni.
Deményi Ernő képviselő
A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy az 1 millió forint csak keretösszeg. A lehetőségét
adná meg annak, hogy több járda kerüljön megépítésre.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Először a képviselő-testületnek arról kellene döntenie, hogy akar-e betonjárdát. Ha igen,
akkor milyen arányú legyen a támogatás. A Koncz Jenő képviselő úr által elmondottakat,
elgondolkodtatónak vélem, ezért a határozati javaslat azzal a ponttal kerülne kiegészítésre,
hogy félév múlva visszatérne a testület az általa elmondottakra, a belterületen melyek azok a
részek, amelyek frekventáltak, ahol csak a térkő burkolást lehetne csak megengedni. Erre
kellene egy rövid időt adni, hogy a hivatali kollegák ezt előkészítsék, és előterjesztést
készítsenek a képviselő-testület felé.
Most induljon el a támogatás, és a javaslatokról döntsön a testület.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az elhangzottakat figyelembe véve, kérem a képviselőket, aki egyetért azzal a módosító
javaslattal, mely szerint a betonjárda építés is támogatásra kerüljön 1.250,- Ft/m2-es
összeggel, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a módosító javaslatot.

szavazattal

–
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
A térkővel burkol járdák támogatását 1.500,- Ft/m2-ről 2.000,- Ft/m2-re javasolom
megemelni. Kérem a képviselőket, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta a módosító javaslatot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Módosító javaslatként hangzott el, hogy az 500.000,- Ft-os keretösszeg 1 millió forintra
kerüljön megemelésre. Kérem a képviselőket, aki az elhangzott javaslattal egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 2
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta a módosító javaslatot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Visszamenőleges hatállyal 2015. január 1-től legyen értendő a támogatás, amit 2015. évi
számlával, vagy pedig hitelt érdemlően oly módon, hogy a műszaki osztály munkatársának
bejelentették az idei évi beruházást, ami részükről megtekintésre került. Kérem a
képviselőket, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta a módosító javaslatot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A következő rendes testületi ülésre a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya készítsen
listát a frekventált területekről. Kérem a képviselőket, aki az elhangzott javaslattal egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a módosító javaslatot.

szavazattal

–

A fenti szavazatok figyelembe vételével Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi határozatot hozta.
133/2015. (V.28.) határozat
Járdaépítések támogatása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a közterületi járdaépítések
támogatására 1.000.000,- forintos keretet biztosít az általános tartalék terhére, amelyből a
térkővel burkolt járdák támogatása 2.000,-Ft/m2, a beton járdák támogatása 1.250,-Ft/m2
összeggel történjen.
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2015. január 1. után készített járdára visszamenőlegesen is kérhető támogatás, amelyet 2015.
évi számlával, vagy az előzetes bejelentést követő, Hatósági Osztály részéről történt
helyszíneléssel hitelt érdemlően igazolni kell.
A város frekventált részén csak térkővel burkolt járda támogatható, az Önkormányzat
megbízza a Hatósági Osztályt, hogy a következő rendes testületi ülésre készítsen listát azokról
a frekventált helyekről, ahol csak térkő burkolatra adható támogatás.
Felelős: Béres László Hatósági Osztályvezető
Határidő: 2015. június 30.

15. N a p i r e n d
Az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény kérelme járdaépítéssel
kapcsolatban
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

134/2015. (V.28.) határozat
Az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény kérelme járdaépítéssel
kapcsolatban
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kiskunmajsa, Kuksós u. 80.
szám előtti 1,5 m széles járda megépítéséhez biztosítja a Városgazdálkodási Intézmény által
gyártott 58 m2 térkövet és 76 fm szegélyt az Orgona Református Egyesített Szociális
Intézmény részére azzal a feltétellel, hogy az Intézmény vállalja a kivitelezéssel kapcsolatos
további kiadásokat.
A járda műszaki átadásakor a kivitelezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az intézmény
dokumentummal igazolja, mely alapján a járda állományba vétele (térkő+kivitelezéséi
költség) az Önkormányzat vagyonába meg fog történni.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. augusztus 31.

16. N a p i r e n d
A Majsai Közlöny koncepciójának felülvizsgálata
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az önkormányzat a 45/2013. (II.27.) önkormányzati határozatában döntött a Majsai Közlöny
című sajtótermék kiadásáról szóló koncepcióról. A koncepcióban a módosítások dőlt betűvel
kerültek megjelölésre.
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A Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet az elfogadott módosító
javaslatokról.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A szakbizottság a következő javaslatot tette:
- a Koncepció 4. pontja a következőképpen módosulna: minimum havi megjelenés, rendkívüli
esetben szükség szerint akár kéthetente,
- a Koncepció 7. pontja a következőképpen módosulna: a KLIK Kiskunmajsai/Kecskeméti
Tankerületéhez került városi intézmények helyett a Kiskunmajsán működő oktatási, nevelési
intézmények szövegezés kerüljön,
- a Koncepció 9. pontjában a 11-es szám helyett a 10-es szám kerül,
- a Koncepció 10. pontjában a következő szövegrész kerüljön bele: esetenként hirdetményt
tegyen közzé az általa tartandó fogadóórákról, fórumokról, valamint tartalmazza a képviselők
elérhetőségét.
Deményi Ernő képviselő
Kérdezem, hogy mit tartalmaz a 45/2013. (II.27.) határozat, tartalmaz-e olyat, hogy a Majsai
Közlöny kiadásáról szóló koncepció?
Én úgy emlékszem, hogy egy járási szinten megjelenő objektív tájékoztatással létrejövő
újságról beszélünk, melyben egy rész lesz berakva esetleg Majsai Közlöny címen.
Rávai Mónika alpolgármester
,,Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Majsai Közlöny című sajtótermék
kiadásáról szóló koncepció módosítását az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal,
egységes szerkezetben elfogadja.”
A jelenlegi előterjesztésünk nem a média koncepcióhoz, hanem kimondottan a Majsai
Közlöny koncepciójának felülvizsgálatához, pontosításához kapcsolódik.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A városnak, önkormányzatnak van egy hivatalos lapja, aminek a neve a Majsai Közlöny, ez
került most aktualizálásra és hozzásimítva a koncepciónkhoz.
Faludi Tamás képviselő
A lejárt határidejű határozatoknál között szerepel a 86/2015. önkormányzati határozat, amely
a következőkkel került lejelentésre ,,A megállapodások aláírása megtörtént, kivéve a járási
újsággal kapcsolatban. A 2015. május 28-i testületi ülésre előterjesztés készül a Majsai
Közlöny koncepciójával kapcsolatban.”
Ez számomra egyértelműen azt jelenti, hogy ehhez a lejárt határidejű határozathoz
kapcsolódik az előterjesztés, ez a bizonyos járási szintű újság nem lesz. Hanem leírásra került,
hogy május 28-i ülésre előterjesztés készül a Majsai Közlöny koncepcióval kapcsolatban. A
határidő lejárt, határidő módosítást sem kért a Polgármester úr, hanem helyette itt van az
előterjesztés, hogy ki fogjuk adni a Majsai Közlönyt, ezzel maximálisan egyetértek.
Javasolom, hogy a 86/2015. önkormányzati határozatból az 1,6 millió forint kerüljön
kiemelésre. Egyben azt is javasolom, hogy Majsa Infoval, ugyanazzal az összeggel,
tartalommal legyen szerződés kötve, mint a Kunsági Hírlappal.
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Deményi Ernő képviselő
A Majsai Közlöny és a média Koncepcióban szereplő járási szinten megjelenő újság ugyan
az, vagy két különböző dologról beszélünk?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Nekünk kell dönteni, hogy melyik utat választjuk. Az egyik alternatíva az, hogy egy
klasszikus majsai kiadású Majsai Közlöny 4 vagy 8 oldalban csak majsai tartalommal,
hirdetéssel vagy hirdetés nélkül, fekete-fehérben, színesben, kéthetente vagy négyhetente
jelenjen meg. A járási újság arról szólt, hogy lesz egy külső 4 oldal, amelyik minden
kistérségi településen az adott településnek a saját újságának a címoldalával szerepel. A
beltartalmi dolgai pedig járási tartalmakat fognak tartalmazni. Arról kell döntenünk, - amit a
Faludi Tamás képviselő úr is javasolt – megyünk egy úton, amikor kifejezetten majsai
újságként 4 vagy 8 oldalban minden postaládába bedobunk egy újságot. De természetesen
nem zárja ki azt, hogy érdekesebb járási tartalmakat ne tegyünk bele. Ezzel kicsit más utat
járnánk, mint a járás többi települése.
A járás többi települése megszavazta ezt a közös járási újságot. Nem vártak ránk, hanem
kiadták a saját újságjukat. El kell nekünk képviselőknek dönteni, hogy melyik verziót
szeretnénk, a saját újságosat vagy pedig csatlakozunk ahhoz a csoporthoz, és az előbb
felvázolt módon adunk ki újságot.
Nyerges Benjamin képviselő
Örömmel hallom, hogy újra van döntési lehetőségünk, mivel úgy tudtam, hogy erről már
megszületett a döntés. A véleményem az volt, hogy Kiskunmajsának önálló lapjának kell
lennie. Amennyiben a szomszédtelepülésekről van olyan közérdeklődésre tartó hír, akkor az
jelenjen meg az újságban, de saját újságunk legyen. A kistelepülések vannak annyira büszkék,
hogy szeretnének önálló arculatot adni maguknak. Ha a testület úgy kívánja, indítsuk el a saját
lapunkat, tájékoztassuk a lakosságot.
Szikora Tibor képviselő
Örömmel hallom, hogy lehetőség lesz a Majsai Közlöny újra indítására. Azt kérem, hogy a
következő testületi ülésre a bekért árajánlatokról készüljön egy előterjesztés. A koncepcióból
a járási újság kerüljön visszavonásra.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A járási újság beindításához tartozott egy három hónapos próbaidő.
Deményi Ernő képviselő
Ha jól értelmezem, akkor van nekünk egy saját lapunk, és a média koncepcióban elfogadásra
került egy járási lap, melyre keretösszeg elfogadása is megtörtént.
Az is koncepció lesz, hogy elindíthatunk egy saját lapot is, de élhetünk a hatályos határozattal,
mely szerint beindítunk egy járási lapot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Majsai Közlönynek az előterjesztésben szereplő tagolása lehetőséget biztosít arra, hogy a
külső 4 oldal kifejezetten majsai tartalommal és Majsai Közlöny néven jelenjen meg. Ha ez 8
vagy 12 oldalas, melynek a belső 6 – 8 oldala járási tartalommal bír, attól lehet az újságnak
Majsai Közlöny a megnevezése. Az előterjesztés lehetőséget biztosít arra is, hogy kifejezetten
majsai tartalommal bíró újság jelenjen meg vagy kiegészítve egy kis járási érdekességgel.
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Faludi Tamás képviselő
Az általam elmondottakat röviden megismételni kívánom. A képviselőtársaim
hozzászólásából egyértelmű az, hogy mindenki örül annak, elindul a saját újságunk. Mint
ahogyan a többi település elindította a saját újságját.
A Polgármester úr által elénk terjesztett lejárt határidejű határozatokról szóló előterjesztés
tartalmazza, hogy a járási újsággal kapcsolatosan nem történt szerződéskötés, viszont helyette
előterjesztés készült a Majsai Közlönnyel kapcsolatban. Számomra ez azt jelenti, hogy helyi
újságot kívánunk, nincs már próbaidő, ezért javasoltam, hogy 1,6 millió forint visszavonásra
kerüljön külön határozatban, most elfogadva. Azt is javasoltam, hogy a helyi két média ne
kerüljön egymással szembe, hátrányba. Ezért ugyanazzal az összeggel, ugyanazzal a
tartalommal a Majsa Infoval is kössön szerződést az önkormányzat, mint a Kunsági Hírlappal,
de erre az évre lekerül az asztalról a járási újság, ha indul a Majsai Közlöny.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ezt azzal kiegészíteném, hogy a fent maradt összeg fedezetet biztosít a Majsai Közlöny
kiadására.
Deményi Ernő képviselő
Én azért nem így gondolom, mind a kettőnek megvan a lehetősége. Ha valamit csinálni
akarunk, vissza kell hozni az önkormányzat elé a média koncepciót, abban az esetben lehet
rajta módosítani.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Javasolom, hogy a rendkívüli testületi ülésre készüljön előterjesztés a módosított
koncepcióról, mely a képviselők kéréseit tartalmazza a Majsai Közlönnyel kapcsolatosan.
Faludi Tamás képviselő
Addig a Majsa Infoval meg lehetne kötni a szerződést, ugyanazzal a tartalommal, összeggel,
mint a Kunsági Hírlappal. Erről most a képviselő-testület szavazhatna.
Deményi Ernő képviselő
Az egész koncepciót érintő dologról beszélünk most. Még meg sem teremtettük a lehetőségét,
és már is ki akarjuk belőle venni az egyiket, és azt a pénzt odaadjuk egy olyan szereplőnek,
aki még ajánlatott sem adott be a koncepció előkészítése során. Ezt nem igazán javasolom.
Faludi Tamás képviselő
Deményi Ernő képviselőtársamtól kérdezem, hogy hol van a média koncepció, amire
hivatkozik? Október hónaptól várunk rá, de még nem láttam.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A következő rendkívüli ülésre ezekkel a képviselői kérésekkel egy új média koncepciót
állítunk össze, mely tartalmazza a Majsai Közlönyt és a Majsai Infoval is a Kunsági Hírlaphoz
hasonlóan szerződés kerüljön megkötésre. A következő ülésre már árajánlatokat is behozunk
a Majsai Közlönyre, hogy 4 vagy 8 oldalban mennyibe fog kerülni. Az 1,6 millió forintos
keretet hogyan lehet tovább felosztani.
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Koncz Jenő képviselő
Zavarban vagyok, mivel nem tudom, hogy miről vitatkozunk. Előttünk van egy határozati
javaslat melléklettel, aminek a címe Koncepció Kiskunmajsa Város Önkormányzata által
alapított Majsai Közlöny című sajtótermék kiadásához. Nem kell másról vitatkoznunk, ebben
mi az, amit nem lehet megtárgyalnunk, jóváhagynunk? Nem kell elhalasztani semmit, jóvá
kell hagyni, vagy pedig el kell vetni. Hogyan jön ide a média koncepció, nem értem az egész
felvetést. Nem kell belemagyarázni mindent ebbe a napirendi pontba. Ebben arról van szó,
hogy egy lapalapítás megerősítésre kerül. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza,
hogy Kiskunmajsa város hivatalos lapja. Most itt van előttünk, hogy ez a lap így fog kinézni,
ezt kellene most a képviselő-testületnek jóváhagynia.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szövegezésben azért került használatra a Majsai Közlöny koncepció, mivel a 45/2013.
(II.27.) eredeti határozatban is a Majsai Közlöny című sajtótermék kiadásáról szóló koncepció
került megfogalmazásra.
A következő rendkívüli testületi ülésre egy letisztázott új Majsai Közlöny koncepciót fogunk
behozni.
Koncz Jenő képviselő
Továbbra sem értem, hogy ennek melyik pontjával nem ért egyet valaki? Ki vitatja azt, ami az
előterjesztés mellékletében van? Erről senki kifogást nem emelt, miért nem tudjuk elfogadni?
Szikora Tibor képviselő
Ezt elfogadhatjuk, de hozhatunk egy oly döntést, hogy a kiadással kapcsolatos munka
kerüljön előkészítésre, a következő rendkívüli ülésre.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem a képviselőket, aki egyetért az eredeti határozati
javaslattal, azzal a kiegészítéssel, hogy a következő rendkívüli testületi ülésre a kiadással
kapcsolatos kidolgozott anyag előterjesztésre kerüljön a képviselő-testület fel, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

135/2015. (V.28.) határozat
A Majsai Közlöny koncepciójának felülvizsgálata
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Majsai Közlöny című sajtótermék
kiadásáról szóló koncepció módosítását az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal,
egységes szerkezetben elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésre a Majsai Közlöny
kiadásaival kapcsolatosan előterjesztést terjesszen be.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: folyamatos
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17. N a p i r e n d
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatalának támogatása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Fülöp Zoltán képviselő
A bizottsági ülésen az a kérés fogalmazódott meg, hogy a beszerzéseket majsai vállalkozóktól
eszközöljék.
Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási
Hivatala hivatalvezető-helyettese
A szalagfüggöny esetében nem tudjuk a kérést teljesíteni, mivel már felszerelésre került, csak
a kerékpártároló esetében tudjuk figyelembe venni.
Szikora Tibor képviselő
Majsai vállalkozó nem biztos, hogy készít ilyen kerékpártárolót.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A hobbijaim közé tartozik a kerékpártárolók tervezése és építése. Felajánlásra került
részemről ennek elvégzése ingyenesen, csak az anyagköltség merül fel.
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

136/2015. (V.28.) határozat
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatalának támogatása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3., adószám: 15789257-2-03) részére az
állami, kormányzati feladatellátás igényes ellátása érdekében 205.000.-Ft működési célú
pénzeszközt ad át megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel, Kiskunmajsa Város
Önkormányzat általános tartaléka terhére.
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.
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A pénzügyi elszámolásnak tartalmazni kell hitelt érdemlően a támogatási összeg cél szerinti
felhasználását és az azt igazoló dokumentumok (számla, számviteli bizonylat,) másolatait.
Támogatott köteles minimum egy oldal terjedelemben szöveges beszámolót is csatolni.
Felelős :
Ábrahám-Fúrús András polgármester a megállapodás aláírására,
Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre
Határidő:
2015. június 30., azonnal

18. N a p i r e n d
Volt Vízgazdálkodási Társulat épületének megvásárlását követő hasznosítás
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztést.
A képviselő-testület 87/2015. (IV.28.) határozata alapján 17.000.000,- Ft + Áfa összegért
megvásárlásra került a Vízgazdálkodási Társulat Kiskunmajsa, Fő u. 79. szám alatti ingatlana.
Az épületben több feladatot kívánunk elhelyezni. A Vízgazdálkodási Társulat is, míg a teljes
felszámolás meg nem történik, helyiséget szeretnének bérelni 80.000,- Ft/hó + Áfa összegért
mely nem tartalmazza a rezsi költséget, amit négyzetméter arányosan fognak kifizetni.
A Dégáz – Démász ügyfélszolgálat is átköltöztetésre kerül, eddig 25.000,- Ft/hó + Áfa bérleti
díjat fizettek részünkre.
Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézményt is át kívánjuk telepíteni ebbe a
megvásárolt ingatlanba. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás az Önkormányzattal fog
szerződést kötni, és nekünk fizeti a bérleti díjat.
A szerződés rendes felmondással történne, aminél a felmondási idő 3 hónap. Viszont a
szerződés azt tartalmazza, ha 2017. október 12 előtt felmondásra kerül a szerződés, akkor
600.000,- Ft + Áfa összeget kell fizetni Ritzelné Orbán Mária egyéni vállalkozónak, amivel
megtérítjük az akkori átalakítási költségeket.
Az ingatlanban a Katasztrófavédelmi Iroda is elhelyezésre kerül.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A határozati javaslat 4) pontjában elírás történt, mivel a bérleti szerződés rendes felmondással
kerülne felbontásra a bérbe adóval. A határozati javaslat 1) és 2) pontjának az utolsó mondata
kerüljön kivételre.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás is elfogadta a felajánlott ingatlant, amennyiben
plusz költséget nem jelent a számukra.
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot a Jegyző
Asszony által tett javaslatokkal.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–
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137/2015. (V.28.) határozat
Volt Vízgazdálkodási Társulat épületének megvásárlását követő hasznosításáról
Határozat
1) Kiskunmajsa

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati
lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) számú
rendeletének 2. §. (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kiskunmajsa, Fő.
u. 79.. szám alatti ingatlanrészt bérbe adja a Vízgazdálkodási Társulat 6120
Kiskunmajsa Fő u. 79. adószám: 10088180-2-03 részére havi 80.000.-Ft+ÁFA bérleti
díjért, mely a rezsiköltséget nem tartalmazza.

2) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati
lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) számú
rendeletének 2. §. (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kiskunmajsa, Fő.
u. 79. szám alatti ingatlanrészt bérbe adja a KRAFT FM Kft 1139 Budapest Pap
Károly u. 4-6. adószám: 14179181-2-41 részére havi 25.000.-Ft+ÁFA bérleti díjért,
mely a rezsiköltséget tartalmazza.
3) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
kötelező önkormányzati katasztrófavédelmi feladatok ellátására egy irodahelyiség
kerül biztosításra térítésmentesen a Kiskunmajsa, Fő. u. 79. szám alatti épületben,
mindaddig, amíg a Tűzoltóőrs kialakítása nem történik meg a településen.
4) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra,
hogy amennyiben a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Ritzelné Orbán Mária
egyéni vállalkozóval kötött bérleti szerződést rendes felmondással felbontja, s
Kiskunmajsa Város Önkormányzatával kíván bérleti szerződést kötni az irányítása alá
tartozó költségvetési szerve elhelyezésére, akkor a szerződés szerinti felmondás
költségét működési célú támogatásként biztosítja, ami 600.000,-Ft +ÁFA összegű
kiadást jelent. A 762.000.-Ft-os pénzeszköz átadás fedezete Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának általános tartaléka.
5) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal
továbbá arra, hogy egyszeri költségként az akadálymentesítés megvalósítására, ami
alapfeltétele a működési engedély kiadásának, valamint tisztasági festések elvégzésére
- amelyek várható költsége bruttó 650.000,-Ft keretjelleggel biztosítja, melynek
fedezete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának általános tartaléka.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester a bérleti szerződések aláírására, Gulyás
Jánosné osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre
Határidő: 2015. szeptember 30., azonnal,
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19. N a p i r e n d
A Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet egyes szakrendeléseinek
működése iránti támogatási kérelme
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottságok nem javasolják elfogadásra a Képviselő-testületnek az előterjesztést.
Én viszont elfogadásra javasolom a Képviselő-testületnek a Kiskunfélegyházi Városi Kórház
és Rendelőintézet kérelmét.
Gyuris László képviselő
Kiskunmajsa város rendelkezik egy jól működő szakrendelővel és a majsai lakosság
Kiskunhalasra van irányítva. Inkább a városunk szakrendelője kerüljön támogatásra.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Természetesen egyetértek azzal, hogy a mi szakrendelőnket is támogatni kell. Ez egy gesztus
értékű támogatási összeg, tiszteletben tartva azokat a majsai lakosokat, akik elmennek
kiskunfélegyházi szakrendelés felé.
Faludi Tamás képviselő
Egyetértek Gyuris László képviselőtársammal, Kiskunmajsa város rendelkezik egy kiválóan
működő szakrendelővel. Ha ezt a precedenst elindítjuk, akkor a többi város is jelentkezik ezen
igényével. Összehasonlítva a két település költségvetését, nem is értem, hogy egy ilyen
kérelem hogyan kerülhetett ide.
Kiskunmajsán is az említett szakrendelések esetében vannak sorállások, először is azt kellene
megoldani.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Serbán György ügyvezető úr folyamatosan foglalkozik azzal, hogy azoknál a rendeléseknél,
ahol hosszú a várólista, azokat átcsoportosításokkal hogyan lehetne megrövidíteni.
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 2
ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
138/2015. (V.28.) határozat
A Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet egyes szakrendeléseinek működése
iránti támogatási kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Bács-Kiskun Megyei
Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyeként működő Kiskunfélegyházi Városi Kórház és
Rendelőintézet kérelmét, és a gyermek szakrendelés, kardiológiai szakrendelés, valamint a
sürgősségi fogadóhely fenntarthatósága, illetve szakmai színvonalának emelése érdekében
4.600,- Ft/hó támogatást nyújt 2015. május 1-jétől 2015. december 31-ig.
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A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében 36.800,- Ft támogatást biztosít a BácsKiskun Megyei Kórház részére, Kiskunmajsa Városi Önkormányzat általános tartaléka
terhére.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási megállapodás aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: értelemszerűen

20. N a p i r e n d
Magyarországi
Református
Egyháznak
nyújtandó
támogatás
meghatározása, előfinanszírozás biztosítása a 2016. évi keret terhére

céljának

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

139/2015. (V.28.) határozat
Magyarországi Református Egyháznak nyújtandó támogatás céljának meghatározása,
előfinanszírozás biztosítása a 2016. évi keret terhére
Határozat
(1) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kiskunmajsai
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa azon javaslatát, melyben a Magyarországi
Református Egyház részére átadandó 2015. évi 12.000,0 eFt-os, valamint 1.500,0 eFt 2016.
évi megelőlegezés felhalmozási célú támogatása terhére –mely az érintett tagönkormányzatok
pénzeszköz átadásából származik - az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény
(Kiskunmajsa, Fő u. 2.) hő központjának beruházását kívánja megvalósíttatni a 2015-ös
költségvetési évben.
(2) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.320,0 eFt erejéig a 2016.
évi támogatási keret terhére a idei költségvetési évre történő megelőlegezést támogatja,
melynek fedezete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának általános tartaléka.
(3) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Többcélú Kistérségi Társulással a Támogatási Szerződést aláírja az
alábbi feltételekkel, melyek az Orgona Református Egyesített Szociális Intézménnyel kötött
támogatási szerződésben szerepelni fognak:
Támogatás célja: Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény (Kiskunmajsa, Fő u.2.)
hő központjának beruházása 13.500,0 eFt összegben a 2015-ös költségvetési évben.

29

A támogatás elszámolásának módja: a támogatás felhasználását igazoló számlák,
dokumentumok eredeti példányát, az elszámolást átvevő, támogató által meghatározott
személynek kell záradékolnia, a záradékolt dokumentumokat fénymásolni, a fénymásolatokat
pedig hitelesíteni. A bizonylatok alapján összesített pénzügyi elszámolást kell készíteni,
melynek tartalmaznia kell hitelt érdemlően a támogatási összeg cél szerinti felhasználását és
az azt igazoló dokumentumok (számla, számviteli bizonylat,) másolatait.
Amennyiben a számlák nem az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény
(Kiskunmajsa, Fő u.2.), mint vevő nevére szólnak, hanem a Magyarországi Református
Egyház, mint támogatott nevére, akkor a bizonylatból egyértelműen megállapíthatónak kell
lennie a felhasználás támogatott helyének.
A támogatás felhasználásához kapcsolódóan támogatott szöveges beszámolót készít legalább
egy oldal terjedelemben.
Az elszámolás határideje. az Egyház az átvett pénzeszköz felhasználásáról legkésőbb 2016.
január 31-ig köteles a pénzügyi elszámolást megküldeni a támogatónak.
Felelős: Ábrahám Fúrús András polgármester a támogatási megállapodás aláírására, Gulyás
Jánosné osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre
Határidő: 2015. június 30., azonnal

21. N a p i r e n d
Előterjesztés a 2014. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves
összefoglaló ellenőrzési jelentésről
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal –

140/2015. (V.28.) határozat
A 2014. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési
jelentés
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évről elkészített éves
összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal
/Faludi Tamás képviselő kiment, jelen van 10 fő./
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22. N a p i r e n d
A Kiskunmajsai Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
pályázatának véleményezése
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek az előterjesztést, azzal a módosítással, hogy a határozati javaslatból a
,,titkos szavazás” kerüljön kivételre.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
141/2015. (V.28.) határozat
A Kiskunmajsai Egressy
pályázatának véleményezése

Béni

Alapfokú

Művészeti

Iskola

szavazattal –

intézményvezetői
Határozat

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bozóki János Norbert,
Kiskunmajsa, Jókai Mór utca 1. szám alatti lakost javasolja a Kiskunmajsai Egressy Béni
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjévé megválasztani.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András, polgármester
Határidő: értelemszerűen
/Faludi Tamás képviselő visszajött, jelen van 11 fő./
23. N a p i r e n d
A kiskunmajsai Városi Sporttelep elnevezésének megváltoztatása iránti kérelem
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

142/2015. (V.28.) határozat
A kiskunmajsai Városi Sporttelep elnevezésének megváltoztatásáról
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Sporttelep elnevezésének
megváltoztatása iránti kérelmet elfogadja, melynek alapján a továbbiakban a Horváth István
Városi Sporttelep elnevezés kerül használatra.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal
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24. N a p i r e n d
A 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok, óvodai csoportok
létszámának meghatározása az önkormányi fenntartású intézményben
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

143/2015. (V.28.) határozat
A 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok, óvodai csoportok
létszámának meghatározása az önkormányi fenntartású intézményben
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének d.) pontja alapján a Kiskunmajsa Városi Óvoda és
Bölcsődében az alábbi óvodai csoportok indítását engedélyezi a 2015/2016-os nevelési évben:
13 óvodai csoport - 9 csoport indítása az óvoda Bajcsy-Zs. utcai épületében, illetve 4 csoport
indítása az óvoda Fő utcai épületében.
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa Városi Óvoda és
Bölcsőde számára megadja a fenntartói engedélyt a maximális csoportlétszám túllépéséhez a
székhely intézményben, három óvodai csoportok számára.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Erdélyi Ferencné intézményvezető
Határidő: 2015. augusztus 31.

25. N a p i r e n d
Számlavezetési díjkompenzáció költségeinek lakosságszám arányos biztosítása a
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–
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144/2015. (V.28.) határozat
Számlavezetési díjkompenzáció költségeinek lakosságszám arányos biztosítása a
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézményben alkalmazott dolgozók
számlavezetéséhez kapcsolódó díjkompenzáció megfizetésének 188.000 Ft nagyságú
lakosságszám arányos összegét működési célú támogatásként megállapodás ellenében,
elszámolási kötelezettséggel biztosítja a Többcélú Kistérségi Társulás részére Kiskunmajsa
Városi Önkormányzat általános tartaléka terhére.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester a megállapodás aláírására, Gulyás Jánosné
osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre
Határidő: 2015. június 30. a megállapodás aláírására, azonnal a költségvetési rendeleten
történő átvezetésre

26. N a p i r e n d
Rádóczi Antalné Kiskunmajsa, Pacsirta u. 1. lakás bérlete
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

145/2015. (V.28.) határozat
Rádóczi Antalné Kiskunmajsa, Pacsirta u. 1. lakás bérlete
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati lakások, helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet 3. § a) pontja,
valamint 4. §. (2) bekezdés alapján Kiskunmajsa, Pacsirta u. 1. számú önkormányzati
tulajdonú ingatlan vonatkozásában úgy dönt, hogy a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat és
Rádóczi Antalné Kiskunmajsa, Pacsirta u.1. szám alatti lakos között létrejött, 2010. augusztus
18-án kelt lakásbérleti szerződést 2020. július 31-ig meghosszabbítja, és egyben
felhatalmazza Lantos Györgyöt, a Városgazdálkodási Intézmény igazgatóját a szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal
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Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
27. N a p i r e n d
Kiss Tibor Söröskorsó és Söröspohár Gyűjteményének megvásárlása iránti javaslat
Rávai Mónika alpolgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal a
módosítással, hogy az előterjesztés mellékletét képező ingó adásvételi szerződés 4./ pontjából
kerüljön ki a ,,külön épületben-, önálló kiállítóteremben” valamint az ,,eladó halálát
követően” kifejezés helyett a ,,már életében” kifejezés kerüljön. Valamint a Képviselő-testület
2015. szeptember 30-ig újra napirendre tűzze a gyűjtemény pontos helyének
meghatározásával.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot az elhangzott
módosítással együtt.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

146/2015. (V.28.) határozat
Kiss Tibor Söröskorsó és Söröspohár Gyűjteményének megvásárlása iránti javaslat

1.

2.

Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Tibor Söröskorsó és
Söröspohár Gyűjteményének leltárba vételét követően hozzájárul a gyűjtemény
megvásárlásához 100.000,- Ft értékben, az adásvételi szerződésben foglalt feltételek
vállalásával a testületi ülésen elfogadott módosítások figyelembevételével,
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának általános tartaléka terhére.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
az előterjesztés mellékletében foglalt adásvételi szerződés aláírására a következő
módosítással: a szerződés 4./ pontjából kikerül a ,,külön épületben-, önálló kiállítóteremben” valamint az ,,eladó halálát követően” kifejezés helyett a ,,már életében”
kifejezésre módosul.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester a szerződés aláírására, Gulyás Jánosné
osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre.
Határidő: 2015. szeptember 30. a gyűjtemény helyének pontos meghatározására,
azonnal

28. N a p i r e n d
Figura László fafaragó művész alkotásainak megvásárlása iránti javaslat
Rávai Mónika alpolgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal a
módosítással, hogy az előterjesztés mellékletét képező ingó adásvételi szerződés 4./ pontjából
kerüljön ki a ,,külön épületben-, önálló kiállító-teremben” valamint az ,,eladó halálát
követően” kifejezés helyett a ,,már életében” kifejezés kerüljön.
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Valamint a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ig újra napirendre tűzze a gyűjtemény
pontos helyének meghatározásával.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot az elhangzott
módosítással együtt.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

147/2015. (V.28.) határozat
Figura László fafaragó művész alkotásainak megvásárlása iránti javaslat
Határozat
1

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Figura László fafaragó
művész alkotásainak leltárba vételét követően hozzájárul a gyűjtemény
megvásárlásához 100.000,- Ft értékben az adásvételi szerződésben foglalt testületi
ülésen elfogadott módosítások figyelembevételével, Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának általános tartaléka terhére.

2.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
az előterjesztés mellékletében foglalt adásvételi szerződés aláírására a következő
módosítással: a szerződés 4./ pontjából kikerül a ,,külön épületben-, önálló kiállítóteremben” valamint az ,,eladó halálát követően” kifejezés helyett a ,,már életében”
kifejezésre módosul.

Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester a szerződés aláírására, Gulyás Jánosné
osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre
Határidő: 2015. szeptember 30. a gyűjtemény helyének pontos meghatározására, azonnal
Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./
29. N a p i r e n d
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő
Nem ennek az anyagnak az elkészítése volt komoly feladat, hanem a mindennapi munkája
nem könnyű a Polgármesteri Hivatalnak. Ezúton is köszönöm a hivatalnak – a volt
kollegáimnak - az elmúlt években végzett munkáját.
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Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

148/2015. (V.28.) határozat
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsa Város
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (V.07.) önkormányzati
rendelet 58. §-a alapján a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés
szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző

30. 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
A testületi ülésen elfogadott tételek átvezetésre kerülnek a költségvetési rendeleten.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a Kiskunmajsa Város Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló 15/2015. (VI.03.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv 3.
számú melléklete tartalmaz.

31. N a p i r e n d
Egyebek
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás a mai napon tartott ülésén szó volt a
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének átszervezésről, ahol azaz
állásfoglalás született, elviekben támogatja és át tudja venni a Ciróka Bölcsődét a társulás.
Viszont azt a kérést, amit az elmúlt ülésen az önkormányzat megfogalmazott, hogy a TKT-nél
Kiskunmajsa Város Önkormányzatnak a szavazatai arányaiban az érdeke képviselve legyen,
nem tudták hozzáfűzni.
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Faludi Tamás polgármester
Az idegenforgalom húzóágazat Kiskunmajsán. Ennek fejlesztése érdekében sok előrelépés
történt. Nagy lépés volt az önkormányzat részéről, hogy az előző évben elindította a
,,gyógyhellyé” nyilvánítást. Rövid időn belül meg fogjuk kapni a ,,gyógyhely” minősítést, ami
új távlatokat fog nyitni az idegenforgalomban, turizmusban.
Fontosnak tartom, hogy egy olyan szervezet irányítsa az idegenforgalmat, turizmussal és a
városmarketinggel kapcsolatos kérdéseket, melynek semmilyen más profilja nincs. Tud
összpontosítani a kiemelt feladatra, nyilván a legkiválóbb szakemberekkel.
Ennek érdekében javasolom a képviselő-testületnek, hogy ez a szakfeladat kerüljön ki a
Konecsni György Kulturális Központ Alapító Okiratából. Az önkormányzat hozzon létre egy
100 százalékos önkormányzati tulajdonú Kft-t erre a feladatkörre.
A Kft-be szakemberek kellenek, ezek személyéről a mai napon szavazni nem lehet.
Javasolom a szakmai Kft. igazgatójának Vadkerti Ritát, mint a turizmus, idegenforgalom
legkiválóbb szakértőjét Kiskunmajsán.
Javasolom, hogy a június 8-i rendkívüli testületi ülésre kerüljön elénk az alapító okirat
módosítása, és ennek a Kft-nek a társasági szerződés-tervezete. Kérem képviselőtársaimat,
hogy támogassák ezt a javaslatot.
Nyerges Benjamin képviselő
A képviselő-testület napirendjén szerepel a Konecsni György Kulturális Központ,
Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői pályázatának elbírálása, amiről a mai
testületi ülésünkön döntünk.
A Jegyző Asszonytól kérdezem, hogy a Faludi Tamás képviselő úr által tett előterjesztés
ellentétes-e pályázati kiírással? Az általa elmondottakban tud-e a testület döntést hozni?
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A pályázat a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
elnevezésű intézményre került kiírásra. Amikor a pályázók ezt a pályázatot benyújtották,
akkor annak a tudatában tették, hogy ismerik az alapító okiratát, szerkezetét ennek az
intézménynek.
Nem látom akadályát az átszervezésnek, időt kell rá adni. Azért lep meg a Képviselő úr
javaslata, mivel markánsan tiltakozott a Kiskunmajsa Város Önkormányzat 100 százalékos
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok alapításával szemben.
Kérdést kívánok feltenni a képviselő-testület felé a bölcsőde átszervezésével kapcsolatban,
mivel nem tudok tovább lépni TKT jelenlegi döntése alapján. Ahhoz, hogy mi hivatal
dolgozni tudjunk, a Polgármester úr által elmondottakat tovább kell gondolni.
Minden átszervezés megoldható, de a jövő heti rendkívüli ülésre az előterjesztés készítésre, az
idő nagyon rövid.
Javasolom, hogy várjuk meg a képviselő-testület intézményvezetői pályázatának elbírálását.
Faludi Tamás képviselő
Az előkészítés mennyi időt vesz igénybe, arról nem kívánok vitatkozni. A képviselőknek meg
kell egyeznie arról, hogy mi az, ami a Kft-be bekerüljön feladatkörönként. Én csak hármat
jelöltem meg: turizmus, idegenforgalom és városmarketing. Javasolom a Kft. indítását, már
régen le kellett volna választani ezeket a feladatokat, a művelődési központtól.
Nekem vitám csak a Gazdaságfejlesztési Kft. 100 százalékos önkormányzati tulajdonban
történő létrehozásával kapcsolatosan volt.
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A képviselőtársaim, amennyiben úgy érzik, hogy ez a döntés befolyásolhatja a Konecsni
György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői
pályázatának elbírálását, természetesen türelemmel megvárom a döntést. Mindenképpen az a
kérésem, hogy ebben a képviselő-testület döntsön.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Nem ehhez kapcsolódva, már korábban elhangzott, hogy nagyon egyszerű az átszervezések
megoldása a hivatal szintjén. Az elmúlt hónapban hozott a képviselő-testület egy elvi döntést,
mely szerint a bölcsőde átszervezésre kerüljön akként, hogy Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának érdeke messzemenőlegesen képviselve legyen. Elkezdtük az
adminisztrációs részét, amit a TKT felé is megtettünk, hogy ott is az elvi döntés meghozatalra
kerüljön.
A TKT mai ülésén hozott döntéséről gondolkodjon el a képviselő-testület, mivel a
határozatában megfogalmazottak nem kerülnek teljes mértékben teljesítésre, miszerint az
Önkormányzat érdekei messzemenőlegesen képviselve legyenek. A TKT mai ülésén az
hangzott el, hogy maximálisan hozzájárulnak az átszervezéshez, szívesen fogadják a
bölcsődénket.
Amennyiben a képviselő-testülettel elfogadtatjuk a határozati javaslat első részét, attól még a
másik része nincs megoldva. Merre haladjunk tovább, az Önök döntése szerint kevés ahhoz,
hogy ezt átszervezzük. Ha a képviselő-testület azt mondja, hogy a hivatal folytassa tovább a
munkát, akkor azt megtesszük. Viszont ha azt mondja, hogy nem teljesült a határozatban
foglalt kitétel, akkor nincs értelme lebonyolítani a folyamatot. Szeretnénk most választ kapni
arra, hogy mint hivatal, hogyan folytassuk tovább a munkánkat.
Annyi türelmet kérek, hogy a bölcsőde átszervezetést befejezhessük, és utána fogjunk hozzá a
Faludi Tamás képviselő úr által elmondott átszervezéshez.
Faludi Tamás képviselő
Azt is elmondtam, ha képviselőtársaim úgy látják, hogy ez a döntés bármit befolyásolhat a
következő napirendi pontnál, akkor én megvárom a rendkívüli testületi ülést, és nem kérek
szavazást.
Deményi Ernő képviselő
Én is részt vettem a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás ülésén, nem is értem Jegyző
Asszony aggályát ezzel kapcsolatosan. Született egy egyértelmű döntés a Társulási Tanács
részéről, mely szerint átveszi fenntartásba a bölcsődét. A városnak jogszabályi kötelezettsége
a gyermek napközbeni feladatellátása. Az állami normatíva és az intézmény saját bevétele
nem fogja fedezni a működési kiadásokat. Különbözet keletkezik, amit Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának kell hozzáadnia.
Befolyásolni kívántuk a Társulási Tanácsot abban a tekintetben, hogy a szavazati arányokat
milyen formában, esetekben, hogyan alkalmazzák. Ez nem igazán keltett népszerűséget a
tanács tagjainál.
Úgy gondolom, az önkormányzatunk meghozta döntését, ami ahhoz kellett, hogy a bölcsődét
a társulás átvegye fenntartásba. Nem értem, hogy a szükséges egyeztetések miért nem
történtek meg?
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Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Nekem nincs semmiféle aggályom. A képviselő-testület elfogadott egy döntést, aminek a
második része a mai TKT ülésen nem került elfogadásra, ezért nem tudjuk változtatni a
társulási megállapodást. A TKT munkaszervezete is mi vagyunk, mi készítjük elő az összes
iratot. Erről a témáról nem is az Egyebek napirendi pont keretében kell a döntést meghozni.
Deményi Ernő képviselő
A társulási megállapodást 6 önkormányzat módosítja, – minősített többséggel – tekintettel
arra, hogy mind a 6 település polgármestere egyhangúlag megszavazta, úgy gondolom, hogy a
felelősségük tudatában voltak.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A társulási megállapodás nem került módosításra, annak megfelelően, amit Kiskunmajsa
Város Önkormányzatának határozata tartalmazott. A Társulási Tanács a bölcsőde
átszervezetéséhez hozzájárul.
Deményi Ernő képviselő
Ezt nem mondta ki senki, hogy nem módosítják a megállapodást. A munkaszervezet feladata
elindítani a folyamatot. A Társulási Tanács döntött abban, hogy átveszi fenntartásba az
intézményt és integrálja a meglévő intézményéhez. Ettől kezdve a munkaszervezetnek kell
előkészíteni, hogy mind a 6 társulás elfogadja a megállapodást. Jegyzői Kollégium üljön
össze és beszéljék át a feladatokat.
Faludi Tamás képviselő
A Társulási Tanács egyhangúan kimondta, hogy átveszi az intézményt. Mi a garancia arra,
hogy ez az intézmény minden esetben Kiskunmajsa város érdekeinek megfelelően fog
működni úgy, hogy a társulás az irányító szervezete? Amennyiben nem kívánja módosítani a
szavazati arányokat a társulás, számomra az is elfogadható, ha hoz egy határozatot, hogy a
Gyermekjóléti Intézmény esetében bármilyen döntési helyzet van, azt előzetes Kiskunmajsa
Város Önkormányzatának döntése alapján fogadja el. Ehhez a döntéshez a társulás alapító
okiratát sem kell módosítani.
Szikora Tibor képviselő
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás a határozat második részét nem fogadta el. Az
intézményt átveszik, esetleg arról kell tárgyalást folytatni, amit Faludi Tamás képviselőtársam
javasolt.
Faludi Tamás képviselő
Kérdezem, hogy az Intézményi Szakmai napok szervezése rendben van-e?
Rávai Mónika alpolgármester
Az önkormányzat két szakmai nap megszervezésével került megbízásra. A Pedagógus nap
szervezése úgy érzem rendben folytatódik. A Semmelweis nappal kapcsolatosan az
egyeztetéseket elkezdtük.
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Deményi Ernő képviselő
Amit Faludi Tamás képviselő úr mond, az a fenntartói jogok csorbításával jár. Amennyiben a
TKT a fenntartója az intézménynek, akkor neki lesz jogosítványa, nem lehet diktálni, hogy
mit csináljon.
Faludi Tamás képviselő
Az előző testületi ülésen – melyen nem tudtam részt venni – a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló tartalmazta a mezőőri szolgálat létrehozása esetében a
határidő módosítást 2015. december 31-ig. Kérdezem Polgármester úrtól, hogy mikor
történtek egyeztetések, igazolható módon tárgyalások a földtulajdonosokkal?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A földtulajdonosokkal én közvetlenül nem tárgyaltam. Szekeres Béla alpolgármester úr
folytatott tárgyalásokat és együtt mentünk át Kiskunhalasra, ahol jól működő mezőőri
szolgálat működik. Azt az ígéretet kaptuk, hogy akár egy személyes konzultációra átjönnek
Kiskunmajsára, és megosztják velünk a mezőőri szolgálat létrehozásával kapcsolatos
tapasztalataikat.
Faludi Tamás képviselő
A mezőőrség előterjesztése teljes részletességgel a kiskunhalasi mintára kidolgozásra került.
Ha ezt a képviselőtársaim megkaphatják, akkor sok újat nem tudunk róla mondani.
Engem inkább az érdekel, hogy a föltulajdonosokkal folynak-e tárgyalások?
Szikora Tibor képviselő
Április 14-i dátummal érkezett megkeresés a Polgármester úrhoz, Alpolgármester
Asszonyhoz, Béres László osztályvezető úrhoz, valamint Lantos György Városgazdálkodási
Intézmény igazgatójához a bodoglári játszótérrel kapcsolatosan.
Béres László osztályvezető
Döntést kellene hozni arról, hogy ki üzemeltesse a játszóteret a Városgazdálkodási Intézmény
vagy pedig a Konecsni György Kulturális Központ.
Rávai Mónika alpolgármester
Egyeztetést folytattunk a két intézménnyel. Mivel az önkormányzati területeken lévő
játszótereket a Városgazdálkodási Intézmény tartja fent, illetve gondozza, ezért célszerű
lenne, ha az intézmény látná el. A játszótér önkormányzati tulajdonú, de a Konecsni György
Kulturális Központ telephelye, mivel a Bodoglári Közösségi házhoz tartozik. Ezért elvárná a
Városgazdálkodási Intézmény, hogy a Konecsni György Kulturális Központ gondnoka
gondozza ezt a játszóteret, de a művelődési ház működési engedélye nem tartalmazza a
játszótér fenntartását. Keressük a megoldást, hogyan lehetne köztérre kihelyezni a játszóteret,
hogy a Városgazdálkodási Intézmény lássa el a feladatot. Vagy a másik lehetőség, hogy az
intézmény hogyan tudná működtetni. Erre nem kaptunk választ egyik oldalról sem. Keressük
a megoldást, a lehető legjobb döntést szeretnénk hozni ebben az ügyben.
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Faludi Tamás képviselő
Kérem Polgármester urat, hasson oda, hogy Szekeres Béla alpolgármester is részt vegyen az
Egyebek napirend tárgyalásánál, mivel több kérdést szerettem volna részére feltenni.
Szikora Tibor képviselő
Amit Rávai Mónika alpolgármester asszony a játszótérrel kapcsolatosan információt
elmondott, arról nekem is van tudomásom, de még sem történik semmi.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Keressük a megoldást, javaslatok hangzottak el, mely szerint az udvarból telepítsük ki a
játszóteret, hogy közterületre kerüljön, vagy pedig a kerítést helyezzük át.
Faludi Tamás képviselő
Szankon a sporttelepen van egy BMX-pálya, amit nem őriz senki. Tábla került kihelyezésre,
jogszabályi hivatkozásokkal, mely szerint mindenki saját felelősségére használhatja.
Javasoltam már, hogy Bodogláron is tábla kerüljön kihelyezésre, és az ajtó legyen kinyitva a
játszóteret igénybe kívánni vevők előtt.
Rávai Mónika alpolgármester
Itt az a gond, hogy a terület kerítéssel van elzárva, a közösségi ház gondnokának munkaideje
van, amikor ő felügyeli az ingatlant. Ha nem tartózkodik ott, a kaput bezárja.
Faludi Tamás képviselő
Mi történik akkor, ha a gondnok nyitva hagyja a kaput, és az ingatlan zárva tart?
Deményi Ernő képviselő
Csendes közben az OTP oldalánál a vízelvezetést meg kellene oldani, felkérem a
Polgármester urat, hogy hathatósan járjon el ez ügyben.
A következő kérdésem a krossz-pályával kapcsolatos, amit még a mai napig használnak. Bari
István úr kitette a táblát, hogy a pályát mindenki a saját felelősségére használhatja, de
rendkívül balesetveszélyes. Most látok ott embereket, - akiket nem is ismerek - mi van azzal a
szerződéssel, területtel?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Folyamatosan tárgyalásban vagyunk Nagy Péter ügyvéd úr segítségével Bari István úrral és
ügyvédjével. Az önkormányzat felbontotta a területre vonatkozó szerződését, viszont a
tulajdoni lapra vételi jog van bejegyezve. Amit csak közös megegyezéssel vagy bírósági
határozattal lehetne levetetni. Ez a vételi jog 2016. augusztus 31-ig tart.
Az utolsó megbeszélésen azt hangzott el, hogy Bari István úrék tegyenek egy korrekt konkrét
ajánlatot, hogy nekik mi lenne az elvárásuk a közös megegyezést illetően. Több bérleti számla
nem került kifizetésre a vállalkozó részéről, tehát az önkormányzatnak van ilyen jellegű
követelése is. A Bari István úrék pert indítottak az önkormányzat ellen, közel 500 millió
forintos kártérítéssel. Amennyiben nem jutunk előbbre a közös megegyezéssel és a bírósági
eljárással, abban az esetben 2016. augusztus 31-vel törlődik a vételi jog.
Megkeresés történt, mely szerint a krossz-pályát kívánták edzések céljából bérbe venni, de
most nem tisztázottak a jogi viszonyok.
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Deményi Ernő képviselő
A krossz-pályán baleset történt, a további ilyen sérüléseknek kellene elejét venni. Kifelel a
pályáért?
Faludi Tamás képviselő
Tudomásom szerint a krossz-pálya használatát Bari István úr nem akadályozná.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ez ügyben is megkeressük Bari István urat, és felszólítjuk, hogy rendezze a körülményeket.
Szikora Tibor képviselő
Március hónapban jeleztem, hogy több földutat fel kellene javítani. Akkor elhangzott, hogy
egy mende-monda, mely szerint a Bodoglári Traktoros Egyesület javítja majd a földutakat.
Nem találkoztam azzal egyik bizottsági vagy testületi ülésen, hogy az önkormányzat az
egyesületet felhatalmazza. Ha velem együttműködnének és nem zárnának ki a munkából,
hanem mint a körzet képviselője én tartanám a kapcsolatot a Traktoros Egyesülettel, abban az
esetben javaslatot tehetnék az utak javítására.
Ötfán az Éva Tank mellett az út el lett gréderezve, de nem tudom a tárgyalás hol tart az
érintett vállalkozókkal?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A bodoglári dűlőutak feltöltése ott akadt el, hogy a csatorna mellett GPS-es kimérésre lenne
szükség. A mai TKT ülésen szó volt, kistérségi települések hogyan tudnák gazdaságosabban,
olcsóbban kiméretni a területeket.
Deményi Ernő képviselő
Polgármester urat dicsérem az Árpádtelepen végzett munkájáért.
Gyuris László képviselő
Kiskunmajsa térségében vihar volt, a károsultakat az önkormányzat igyekezett segíteni.
Lehetőség volt a kárigények bejelentésére az önkormányzat felé, majd jelzéssel éltünk a
Belügyminisztérium irányába.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A vihar utáni héten összehívtam az érintett települések polgármestereit, azzal a céllal, hogy
együttes összefogással tájékoztassuk a Miniszterelnök urat, Országgyűlési Képviselő urakat
és az érintett hivatalokat.
A lakosoktól azért kértünk bejelentést, - nem azért, hogy az önkormányzat helyt tud állni hogy valami képet kapjunk arról, hogy a térségünkben milyen károk keletkeztek.
Szikora Tibor képviselő
Kérdezem, miért nem jutott el a képviselők felé, hogy lehet ilyen kárbejelentéseket tenni?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A károkat be lehet jelenteni, de mindenféle ígéret nélkül tudjuk befogadni.
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Gyuris László képviselő
Csólyospálos Község Önkormányzata szervezetten Kiskunmajsáról szállít ki gyermekeket a
település iskolájába. Szeretném, ha Kiskunmajsa Város Önkormányzata arról szavazna, hogy
ezt a lépést nyilvánítsa barátságtalan lépésnek a Csólyospálos Község Önkormányzata
részéről, amennyiben busszal és szervezetten szállítja a gyermekeket Kiskunmajsáról. Azt is
jelezzük, hogy ez a kistérségi együttműködést nem segíti, kérjük fel a Polgármester urat, hogy
hivatalosan ezt a véleményt képviselje.
Mi mindannyian azon vagyunk, hogy óvodai és iskolai szinten fejlesztéseket hajtsunk végre.
Rávai Mónika alpolgármester
Mi is tapasztaltuk ezt a problémát. Nyerges Benjamin bizottsági elnök úrral átmentünk
Szabóné Csábrády Anikó tankerületi igazgató asszonyhoz és felvetettük ezt a problémát. Nem
csak Csólyospálosra mennek ki a gyermekek, hanem a többi településre is. Jeleztem feléjük,
hivatalosan is kérek majd tájékoztatást, hogy mennyi gyermekről van szó települési szinten,
illetve a Kiskunmajsa közigazgatási területén lévő intézményeket kérdezem meg arról, hogy
hány vidéki diákot fogadnak. Ezt a helyzetet látva, utána kerülne megvizsgálásra, hogy miért
mennek, illetve miért jönnek gyermekek az oktatási intézményekbe. Ellenséges gesztussal ne
lépjünk fel, mert ezzel csak a feszültséget szítjuk. Keressük meg a probléma gyökerét, és
próbáljunk meg azon javítani. Tegyük az intézményeinket vonzóbbá, szép eredményeik
vannak, ezt sokkal jobban ki kellene domborítani. Akik más intézménybe járnak, sokan
jelezték, hogy a kisebbség ügye, problémája miatt teszik azt.
A buszvásárlás felszínre hozta azt, hogy ezzel a problémával komolyabban foglalkozzunk, de
ezzel komplex módon kezeljük az egész helyzetet.
Gyuris László képviselő
Elfogadom, amit Rávai Mónika alpolgármester asszony mondott, de továbbra is szeretném, ha
szavazna a képviselő-testület az általam elmondottakról. Az iskolákban olyan külön
pedagógusokat kellene foglalkoztatni, akik az integrációt segítik.
Szikora Tibor képviselő
Nem tartom barátságos lépésnek, ha egy szomszéd település még buszt is vesz a gyermekek
szállítására.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Még szavazás előtt engedjék meg a képviselőtársaim, hogy Ábrahám-Fúrús János
polgármester úrral felvegyem a kapcsolatot, és azt követően hozzon döntést a testület.
Gyuris László képviselő
Elfogadom Polgármester úr felajánlását, kérem, hogy Ábrahám-Fúrús János polgármester
úrral vegye fel a kapcsolatot.
Deményi Ernő képviselő
Az általunk megszavazott határozat szerint szeretnénk létrehozni egy felnőtt fitnessparkot két
helyszínen, amit jónak tartok, és javasolom a terület bekamerázását. Az egyik a Béke téren
kerülne kialakításra, a másik pedig a Széchenyi iskola mellett. Én úgy hallottam, hogy talán
lakossági ellenállás alakul ki a Béke téri fitnessparkkal kapcsolatosan. Megkérem a
Polgármester urat, hogy vegye fel a kapcsolatot az ott élőkkel, lehet, hogy nem tudják mit
jelent a fitnesspark.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Most készülnek a szórólapok, hogy jövő héten hétfőn este lakossági fórumot kívánunk a
helyszínen tartani. Valóban érkezett be kérés a hivatalhoz, ne kerüljön a Béke téren
kialakításra a fitnesspark. Amennyiben továbbra is ellenállásba ütközik ez a lehetőség, akkor
viszont egy új helyszínt kellene találnunk. Új helyszínnek javasolom a sportpályán a
betonpálya melletti részt, vagy pedig teniszpálya melletti volt játszóteret.
Faludi Tamás képviselő
A fitnessparknak a teniszpálya mellett van a helye, ezáltal mindenféle vita elkerülendő.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
El tudom fogadni a javaslatot, de már a hétfői fórumot megtartom.
Szikora Tibor képviselő
Testületi ülésen már volt szó arról, hogy az önkormányzat alkosson tűzgyújtási rendeletet.
Ebben még semmi lépést nem láttunk idáig.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A Katasztrófavédelemmel történt egyeztetés, akik azt szeretnék, ha törvényi szabályozás
szerint járna el minden önkormányzat. Ha a képviselők fontosnak tartják, akkor készítünk
tűzgyújtási rendelet-tervezetet.
Szikora Tibor képviselő
A tanyán élő embereknek egyszerűbb lenne a bejelentést elvégezni az önkormányzat felé, ezt
kell leegyeztetni a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. A helyi rendeletet is a törvénynek
megfelelően kell megalkotni.
Gyuris László képviselő
Arra kérem a Jegyző Asszonyt, hogy keressen olyan önkormányzati rendeletet, amit az
egyszerű emberek is tudnak gyakorolni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester zárt ülést rendelt el.
Zárt ülés után.
Ábrahám-Fúrús András polgármester ismertette a Kiskunmajsa Város Önkormányzat
149/2015. (V.28.) határozatában zárt ülésen hozott döntését:
,,Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az
intézményvezetői kinevezéshez szükséges minősített többséget igénylő szavazati arányt egyik
pályázó sem kapta meg, így a Képviselő-testület új pályázat kiírásáról dönt.”
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, megköszönöm a megjelenést és a rendes nyilvános testületi
ülést 19,30 órakor bezárom.

K. m. f.

Ábrahám-Fúrús András
polgármester

Gyuris László
jkv.hitelesítő

Dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Nyerges Benjamin
jkv.hitelesítő

