Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2015.
Jegyzőkönyv
Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján
(hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó- termében megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak Önkormányzat részéről:
Czombos Csaba, Deményi Ernő, Faludi Tamás, Fülöp Zoltán, Gyuris László, Koncz
Jenő, Nyerges Benjamin Jenő, Papp Mihály, Szikora Tibor képviselők, Rávai Mónika
Éva alpolgármester és Ábrahám-Fúrús András polgármester (11 fő 100%).
Jelen vannak továbbá:
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, Szekeres Béla
alpolgármester, Gulyás Jánosné, Fehér László osztályvezető, Béres László bizottsági
referens, Nyergesné Rafaj Erika bizottsági referens, Katona Dóra bizottsági referens,
Vadkerti - Tóth Rita megbízott intézményvezető.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestületi ülésén.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 fővel határozatképes, az ülést megnyitom.
A jegyzőkönyv hitelesítésére javasolom Czombos Csaba és Szikora Tibor képviselőket.
Kérem, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A napirendi pontok előterjesztései írásban kiküldésre kerültek.
Kérem, aki a napirendi javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 ellenszavazat
mellett, - tartózkodás nélkül – elfogadta a napirendet.

Napirend
Hatósági Osztály előterejesztése
Előadó: Béres László bizottsági referens
1. Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása Madár György
kérelmére a Kiskunmajsa 2514. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
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Hatósági Osztály előterejesztése
Előadó: Katona Dóra bizottsági referens
2. Mayossa Hagyományörző Egyesület kérelme Bad-Schönborn-ba történő utazás
támogatása tárgyában
Pénzügyi Osztály előterjesztése
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
3. Átsorolás, nyelvpótlék fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
4.

Pályázat benyújtása a Kiskunmajsa, Fő utca páros oldali járdaszakasz
felújítására

5.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Sportkoncepciója

6.

Pályázat benyújtása a kiskunmajsai futópálya felújítására

7.

Dr. Bánóczki-Garas Mónika háziorvos területi ellátási kötelezettséggel működő
háziorvosi tevékenység ellátására kötött szerződés módosítása

8.

Hősök tere 3. felújításával kapcsolatos további döntések

9.

94/2015.(IV.30.) határozat módosítás, fitnesz park létesítéséhez terület
biztosítása

10.

Média felhasználási javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére

11.

Kiskunmajsai Városi Óvoda és Bölcsőde átszervezése

12.

Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
átszervezése/Tájékoztató/

13.

A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása

14.

.…../2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
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Hatósági Osztály előterejesztése
Előadó: Béres László bizottsági referens

1./N a p i r e n d
Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása Madár György
kérelmére a Kiskunmajsa 2514. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Madár György kérelmében előadta, hogy a Kiskunmajsa 2514. hrsz-ú ingatlanon egy
manipuláló épületet kíván létrehozni. A telek belterületen van, a beépíthetőségi lehetőség 3
%, ezért rendezésre van szükség, miszerint lakóövezetből, „Máh” Mezőgazdasági terület
hagyományos gazdálkodással területté kellene változtatni. A kérelmező vállalta az ezzel
kapcsolatos költségek megtérítését.
Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
150/2015. (VI.08.) határozat
Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása Madár György kérelmére
a Kiskunmajsa 2514. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
Határozat
1.
Kiskunmajsa Településszerkezeti tervét és Építési Szabályzatát módosítási eljárásnak
kell alávetni „teljes eljárás” keretében, hogy Madár György Kiskunmajsa Vágóhíd u. 91. sz.
alatti lakos által tervezett fejlesztési szándék megvalósulhasson.
A módosítás során a 2514. hrsz-ú ingatlan terület-felhasználási besorolása lakó övezetből (Lke)
„Máh” Mezőgazdasági terület hagyományos gazdálkodással területté változik.
2.
A módosítási munkarészek elkészítésével a Képviselőtestület az Új Lépték Tervező
Iroda BT-t (Szeged, Pécskai u.15.) bízza meg.
3.
A módosítás költsége a kérelmezőt terheli, melynek alapján háromoldalú szerződés
megkötése szükséges az Önkormányzat, a kérelmező és a tervező között.
A tervezői szerződés aláírásával a Képviselőtestület a Polgármestert bízza meg.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. június 30. a szerződés megkötésére

4
Hatósági Osztály előterejesztése
Előadó: Katona Dóra bizottsági referens
2./N a p i r e n d
Mayossa Hagyományörző Egyesület kérelme Bad-Schönborn-ba történő utazás
támogatása tárgyában
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Nyerges Benjamin Képviselő Urat, foglalja össze az előterjesztést.
Nyerges Benjamin képviselő
Kiskunmajsa és Bad Schönborn közötti kulturális kapcsolatok több mint egy évtizedes
hagyományra tekintenek vissza. A Mayossa Néptáncegyüttes a Bácsaktopolyai Cirkalom
Együttessel már volt kint egy közös produkciót előadni. Most újabb meghívást kaptak 30
fővel. A Mayossának olyan produkciói vannak, amelyek több szereplőt igényelnek, azonban a
schönborniak nem tudnak több személyt fogadni, ellátásukról gondoskodni. Nokta Gábor Úr
elmondása szerint az utazási költség elég magas, és többen fontolgatták visszalépésüket.
Fontosnak tartanám, hogy a két város közötti kapcsolat működjön, és kérem a Képviselőtestületet, hogy támogassa az előterjesztést.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot,
kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
151/2015. (VI.08.) határozat
Mayossa Hagyományörző Egyesület kérelme Bad-Schönborn-ba történő utazás
támogatása tárgyában
Határozat
1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mayossa Hagyományőrző
Egyesület részére 300.000,- Ft támogatást biztosít Bad-Schönbornba történő kiutazása
céljából – megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel – a 2015. évi költségvetési
rendeletben elkülönített általános tartalék terhére.
2. A támogatás elszámolásának módja: a támogatás felhasználását igazoló számlák,
dokumentumok eredeti példányát, az elszámolást átvevő, támogató által meghatározott
személynek kell záradékolnia, a záradékolt dokumentumokat fénymásolni, a fénymásolatokat
pedig hitelesíteni. Támogatott az átvett pénzeszköz felhasználásáról legkésőbb 2016. január
31-ig köteles a pénzügyi elszámolást megküldeni a támogatónak. A pénzügyi elszámolásnak
tartalmazni kell hitelt érdemlően a támogatási összeg cél szerinti felhasználását és az azt
igazoló dokumentumok (számla, számviteli bizonylat,) másolatait. Támogatott köteles
minimum egy oldal terjedelemben szöveges beszámolót is csatolni.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András, polgármester, Gulyás Jánosné a 2015. évi rendeleten történő
átvezetésre
Határidő: 2015. június 30., azonnal
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Pénzügyi Osztály előterejesztése
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
3./N a p i r e n d
Átsorolás, nyelvpótlék fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az előerjesztés kiküldésre került.
Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot,
kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
152/2015. (VI.08.) határozat
Átsorolás, nyelvpótlék fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Polgármesteri Hivatalnál
1 fő részére 2015. május 21-től bruttó 36.770,-Ft/hó alapilletmény emelés, 2015. április 11-től
11.595.-Ft/hó nyelvvizsga pótlék fedezetének biztosításához.
A 2015. évi 410.700,-Ft-os kötelezettségvállalás fedezete az önkormányzat céltartalékán
önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keret.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester értesítésre, Gulyás Jánosné osztályvezető a
költségvetési rendeleten történő átvezetésre.
Határidő: azonnal
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
4./N a p i r e n d
Pályázat benyújtása a Kiskunmajsa, Fő utca páros oldali járdaszakasz felújítására
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
75 %-os vissza nem térítendő támogatás elnyerésére van lehetőség, 25 %-os önerőt kell
biztosítani. Több célterületre lehet pályázni, maximum 15 millió forintos összeg erejéig. A
kiskunmajsai Önkormányzat a belterületi utak, járdák, hidak felújítására szeretne beadni
pályázatot. A Fő utca páros oldalán a Petőfi és a Bánk Bán utca közötti szakasz lenne
térkövezve. Benyújtási határidő 2015. június 9-e.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, kérem, aki egyetért,
kézfeltartással jelezze.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
153/2015. (VI.08.) határozat
Pályázat benyújtása a Kiskunmajsa, Fő utca páros oldali járdaszakasz felújítására
Határozat
1.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő–testülete egyetért azzal, hogy a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
hirdetett pályázatának 1.b) pontjára pályázatot nyújtson be a Kiskunmajsa, Fő utca (hrsz.
1393.; hrsz. 198.) páros oldali járda Bánk Bán utcától a Petőfi utcáig tartó szakaszának
felújítására vonatkozóan bruttó 19.012.821 Ft összköltségű beruházás megvalósítására.
2.
A Képviselő-testület saját forrásként bruttó 4.753.206 Ft összeget Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának Felhalmozási célú tartalékon megtervezett Pályázatok önerejére és
előkészítési költségekre elkülönített keret biztosít fedezetet.
3.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházás megvalósítása
érdekében 14.259.615 Ft költség fedezetére vissza nem térítendő költségvetési támogatási
igény céljából pályázatot nyújt be az önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért
felelős miniszterrel közösen hirdetett pályázatára.
4.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a támogatással
létrehozott ingatlanvagyont a beruházás megvalósításától számított 10 évig nem idegeníti el.
5.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos
jognyilatkozatok megtételre, valamint arra, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben teljes
körűen eljárjon.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal

5./N a p i r e n d
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Sportkoncepciója
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55 § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat kötelező
feladata a Sportkoncepció elkészítése. Elkészült az Önkormányzat 2015-2020-as időszakra
vonatkozó sportkoncepciója, melyet az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport
Bizottság tárgyalt és elfogadásra javasolt.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, kérem, aki egyetért,
kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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154/2015. (VI.08.) határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Sportkoncepciója
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az
Önkormányzat 2015-2020 időszakra vonatkozó Sportkoncepcióját.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András, polgármester
Határidő: azonnal

6./N a p i r e n d
Pályázat benyújtása a kiskunmajsai futópálya felújítására
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A pályázat 1. c) célterülete alapján, miszerint sport, infrastruktúra fejlesztésére maximum 30
millió forint összeg erejéig lehet pályázatot benyújtani, 75 %-os pályázati intenzitás mellett.
Kizárólag olyan sportlétesítmények fejlesztése valósulhat meg, melyeket köznevelési
intézmények tanulói rendszeresen használnak. A sportpálya alkalmas e pályázatra, és a
futópályán egy korszerű gumi granulátumos pályát szeretnénk létrehozni, 1050 m2-es
területen.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Deményi Ernő képviselő
A bizottsági ülésen is javasoltam a határozati javaslat 4. pontjában a 10 év időtartam 20 évre
történő módosítását.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Egyéb kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozati
javaslatot az elhangzott módosítással. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
155/2015. (VI.08.) határozat
Pályázat benyújtása a kiskunmajsai futópálya felújítására
Határozat
1.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő–testülete egyetért azzal, hogy a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
hirdetett pályázatának 1.c) pontjára pályázatot nyújtson be a kiskunmajsai Városi Sportpályán
(Kiskunmajsa, Kálvária u. 12. hrsz.: 971/2) futópálya létesítésére vonatkozóan bruttó
18.973.918 Ft összköltségű beruházás megvalósítására.
2.
A Képviselő-testület saját forrásként bruttó 4.743.480 Ft összeget Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának Felhalmozási célú tartalékon megtervezett Pályázatok önerejére és
előkészítési költségekre elkülönített keret biztosít fedezetet.
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3.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházás megvalósítása
érdekében 14.230.438 Ft költség fedezetére vissza nem térítendő költségvetési támogatási
igény céljából pályázatot nyújt be az önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért
felelős miniszterrel közösen hirdetett pályázatára.
4.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a támogatással
létrehozott ingatlanvagyont a beruházás megvalósításától számított 20 évig nem idegeníti el.
5.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos
jognyilatkozatok megtételre, valamint arra, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben teljes
körűen eljárjon.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal

7./N a p i r e n d
Dr. Bánóczki-Garas Mónika háziorvos területi ellátási kötelezettséggel működő
háziorvosi tevékenység ellátására kötött szerződés módosítása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, kérem, aki egyetért,
kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
156/2015. (VI.08.) határozat
Dr. Bánóczki-Garas Mónika háziorvos területi ellátási kötelezettséggel működő
háziorvosi tevékenység ellátására kötött szerződés módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Dr. Bánóczki-Garas
Mónika (GarBa Med Egészségügyi Szolgáltató Kft.) háziorvosi tevékenységét a módosított
rendelési időben folytathassa.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, az
előterjesztés mellékletét képező területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi
tevékenység ellátásra vonatkozó 2. számú szerződés módosításának aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András, polgármester
Határidő: azonnal
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8./N a p i r e n d
Hősök tere 3. felújításával kapcsolatos további döntések
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A 2015. május 28-i ülésen már tárgyaltuk a felújítást és azt a döntést hoztuk, hogy az ingatlan
bérlőjével egyeztetést kezdeményezünk. A Csada Gyógyszertár és a Félegyházi Malom Kft is
vállalja a felújítási költségeket, a bérleti díjak megelőlegezésével. A Csada Gyógyszertár csak
abban az esetben vállalja, ha a bérleti szerződése meghosszabbításra kerülne, és az a kérése,
hogy a gyógyszertár előtt egy kétállásos parkoló megépítését hagyja jóvá az Önkormányzat,
erről már 2013. január 23-án készült egy jegyzőkönyv.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Gyuris László képviselő
A felújítás összege körülbelül hány éves bérleti díjat fedez?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Körülbelül három-három és fél év bérleti díját fedezi.
Gyuris László képviselő
Az ott lévő kerékpártároló hol lenne elhelyezve?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ezen még gondolkodunk, és várjuk az ötleteket.
FaludiTamás képviselő
Erről már Kiskunmajsa Város Önkormányzata hozott döntést, melyben nem támogatta a
parkoló megépítését a kerékpártároló elhelyezése és az egyéb balesetveszély miatt, ami a két
parkoló beállásánál keletkezhet a közvetlen útkereszteződésben. Nem lehet kiírni, hogy a
gyógyszertár részére fenntartott parkoló, mert akkor az összes bolt előtt ki kellene írni. Azt
javaslom, hogy a közvetlen útkereszteződés ne legyen parkolóval elrontva.
Nyerges Benjamin képviselő
Attól a helyzettől, ami most van, valószínű, hogy csak jobb lehet, mert a zebra után
közvetlenül áll meg a szállító autó és még előzik is azt, ezáltal útszűkületet okoznak az
útkereszteződésben. Én el tudom fogadni, hogy legyen parkoló, de azzal a megszorítással,
hogy csak áruszállítás céljára legyen használható.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Én is javaslom a parkoló kialakítását, mivel szerződést kötöttünk a Félegyházi Malom Kft-vel
és napjában többször hoznak pékárut, kifejezetten veszélyesnek érzem, ha az úttesten történik
a pakolás. Indokolt lenne parkoló létrehozása azzal a kiegészítéssel, hogy kifejezetten
árurakodás céljára használják.
FaludiTamás képviselő
Kérdésem az, hogy meg lett-e vizsgálva, hogy a hasonló bérlemények bérleti díja mekkora, és
ezek összhangban vannak –e?
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Béres László bizottsági referens
A nemrég bérbe adott helyiségnél 160.000,- Ft a bérleti díj, a gyógyszertár esetében 140.000,Ft, tehát arányban van a két ingatlan bérbeadása.
Gyuris László képviselő
Egyetértek Képviselő-társammal abban, hogy ez egy zárt parkoló legyen, és áruszállításra
használják. Felfestéssel kellene kialakítani, nem kiemeléssel, hogy a forgalmat ne zavarja.
FaludiTamás képviselő
Ki fizeti a parkoló kiépítését, mert nem szerepel a határozati javaslatban.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A két bérlő vállalta a parkolók megépítését.
Dr. Tóth - Péli Emőke jegyző
Kerüljön a határozati javaslatba, hogy a bérlők vállalják a parkoló kialakításának megtérítését.
A megszüntetés meghosszabbítást jelentett volna, úgy kellene érteni, hogy közös
megegyezéssel módosítják.
Gyuris László képviselő
Két módosítás hangzott el, szeretném, ha a határozati javaslatba kerülne, hogy zárt parkoló
legyen és a szintje, ne különbözzön a meglévő járda szintjétől, csak felfestéssel legyen
elválasztva.
Béres László bizottsági referens
Olyan parkolót lehet kialakítani, amihez a Közútkezelő engedélyt ad. A Közútkezelő
ragaszkodni fog ahhoz, hogy a járda és a parkoló rész között szintbeli különbség legyen.
Koncz Jenő képviselő
Úgy kellene megfogalmazni, hogy a parkoló kialakításának költségét a két bérlő közösen
vállalja, mert a határozati javaslatban a Csada Bt. szerepel. A mondatot kérem helyesbíteni,
hogy egyértelmű legyen.
FaludiTamás képviselő
Nem örülök annak, amikor olyan előterjesztés kerül a Testület elé, amiben nyitott kérdések
vannak.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Javaslom, hogy a biciklitárolót a buszmegálló mögé helyezzük át.
Béres László bizottsági referens
A parkoló esetében egy táblát helyeznénk ki, hogy csak áruszállításra, nem zárt parkoló lenne.
Dr. Tóth - Péli Emőke jegyző
Összefoglalnám a módosításokat: elhangzott hogy árurakodás céljára épüljön parkoló, saját
költségen, a megszüntetés szó helyett meghosszabbítás, és a parkoló kiépítését a Csada Bt.
helyett, a két bérlő közösen vállalja kerüljön.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Egyéb kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozati
javaslatot az elhangzott módosításokkal. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
157/2015. (VI.08.) határozat
Hősök tere 3. felújításával kapcsolatos további döntések
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Ábrahám-Fúrús András
polgármestert a 890. hrsz. alatti gyógyszertár bérleti szerződésének közös megegyezéssel
történő meghosszabbításához, egyben felhatalmazza Lantos Györgyöt a Városgazdálkodási
Intézmény Igazgatóját, hogy az előterjesztéssel összhangban kössön bérleti szerződést a
Csada Bt-vel (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.) a 890. hrsz-ú gyógyszertár helyiségeire 15 éves
időtartamra.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a bérlők a mellékelt
helyszínrajzon szereplő 2 db parkolót saját költségen, árurakodás céljára megépítsék.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

9./N a p i r e n d
94/2015.(IV.30.) határozat módosítás, fitnesz park létesítéséhez terület biztosítása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
2015. április 30-i Képviselő-testületi ülésen döntött az Önkormányzat arról, hogy két darab
fitnesz parkot létesítsen. A döntésben a Béke tér és a Híd park szerepelt. A Béke téren lakók
aláírást gyűjtöttek, miszerint nem szeretnék, ha azon a területen fitnesz park létesülne.
Lakossági fórumot tartottunk a Béke téren, de a lakók álláspontja nem változott, ezért új
helyet kerestünk. Két új hely jött ötletként a Kodály-Erkel-Katona utca által körbezárt parkos
terület, valamint a teniszpályák melletti volt játszótér helye. A Kodály-Erkel-Katona
háromszögben fórumot tartottunk, és ott szeretettel fogadják a fitnesz parkot.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
FaludiTamás képviselő
Kérdésem az, hogy a másik helyszín ugyanilyen alaposan körbe lett-e járva, a környező
lakosok véleménye ki lett-e kérve?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Mivel a Kodály-Erkel-Katona háromszög volt az elsődleges terület, és itt pozitív fogadtatásra
talált, ezért oka fogyottá vált a másik helyen lakossági fórumot összehívni. Ez nem zárja ki
azt, hogy majd a teniszpályák mellé is hasonló parkot hozzunk létre.
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Deményi Ernő képviselő
Amennyiben a határozati javaslat mellékletét fogja képezni a térkép, akkor az így nem jó,
mert a térképen csak az 1084-es helyrajzi szám szerepel.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az előterjesztést kiegészítjük a Híd parkos térképpel.
Egyéb kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozati
javaslatot, kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
158/2015. (VI.08.) határozat
94/2015.(IV.30.) határozat módosítás, fitnesz park létesítéséhez terület biztosítása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul az 1084. és 2712/3. hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú területeken, hogy a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. 2 db kültéri fitnesz parkot létesítsen a mellékelt térképen bejelölt helyeken.
5 éves fenntartási időszak leteltével a fitnesz eszközök térítés mentesen Kiskunmajsa Városi
Önkormányzat tulajdonába kerülnek és a Városgazdálkodási Intézmény üzemelteti a
továbbiakban.
Az esetlegesen felmerülő tereprendezési munkákat, valamint a parkgondozási feladatokat a
Városgazdálkodási Intézmény elvégzi.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

10./N a p i r e n d
Média felhasználási javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Járási újság kiadásának újragondolásáról az a javaslat érkezett, hogy a Majsai Közlönyt
adjuk ki, és a Majsa Infóval egy hasonló vállalkozói szerződést kössünk, mint a Kunsági
Hírlappal. Mivel volt egy keretösszeg, annak időarányos részét bontottuk fel. Közben
bekértünk három árajánlatot, hogy a Majsai Közlöny havi költsége mennyibe kerülne 4500
darabos példányszámnál, A4-es formátumban, 4 oldal terjedelemben. Az Járási újságra
elkülönített keret fedezetet tud biztosítani a Majsai Közlöny és a Majsa Infoval kötendő
szerződés finanszírozására is, ezen felül maradna még tartalék keret is.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
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Faludi Tamás képviselő
Ki fogja írni az újságot?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Tapodi Kálmánt szeretnénk javasolni a sajtóreferensi feladatokra.
Deményi Ernő képviselő
Kérdésem az, hogy a környező települések polgármesterei meg lettek-e kérdezve azzal
kapcsolatban, hogy a Járási lap elindul-e vagy sem? Nem szívesen szoktam megszavazni
biankós határozatokat, nem pontos a határozat.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Mi a probléma a határozati javaslattal?
Deményi Ernő képviselő
Mennyi az a pénzösszeg, ami a Majsa Infoval kötött szerződésre vonatkozik? Ezt az összeget
kell a határozati javaslatba beépíteni. A Járási lappal kapcsolatos kérdésemre pedig nem
kaptam választ.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A kistérségi települések már nem vártak ránk, mindenki kiadta a saját újságját, és elfogadják,
hogy nem lesz járási újság.
Nyerges Benjamin képviselő
Én is határozati javaslat pontosítását szeretném kérni. A szerkesztés, az előállítás és a
nyomdai költség fogalmát szeretném tisztázni. Úgy értelmezem, hogy az előállítás költsége a
nyomdaköltséget jelenti. A szerkesztést a város önmaga kívánja megvalósítani jelen
pillanatban Tapodi Kálmán úr vezetésével. A határozati javaslatban „az illetve A Majsa
Infoval vállalkozási szerződés kötésére” mondatot kellene kiegészíteni azzal, amikor a
Kunsági Hírlapot támogattuk 600.000,- Ft-tal, hogy erre a feladatra kapja a Majsa Info is a
325.000 Ft-ot, időarányosan a hat és fél hónapra.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Az előterjesztés szövegében meg van bontva az összeg, és a kettő összege adja a 721.900,- Ftot. A médiakoncepcióval kapcsolatban elfogadásra került előterjesztésben keretösszeg volt
meghatározva. A határozati javaslatot módosíthatjuk úgy, hogy 721.900 Ft-ot biztosít a
Majsai Közlöny kiadásának költségére, illetve a Majsa Infoval vállalkozási szerződés
megkötésére.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az összeget megbontanánk, hogy a Majsa Infoval kötendő szerződésre hasonló feltételekkel,
mint a Kunsági Hírlapnál 325.000,- Ft, a Majsai Közlöny kiadására Tapodi Kálmán
szerkesztésével 396.900,- Ft.
Deményi Ernő képviselő
Az a javaslatom, hogy mivel van egy elfogadott médiakoncepciónk, - ebben felsoroltuk, hogy
kik a szereplői - azt kellene módosítani, egy külön határozatban. Az a határozat csak arról
szólt, hogy beindítjuk a Majsai Közlönyt, ennek van egy költségvetési vonzata.
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Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A média felhasználási javaslattal kapcsolatban az első elfogadás 86/2015. számú határozat
volt, és az egy keretösszeget biztosított. Ennek az előterjesztésében volt lebontva, hogy miből
tevődik össze.
Gyuris László képviselő
Indítsuk el a közlönyt, hogy tájékoztatva legyenek a majsai emberek. Ha lesznek
módosítások, akkor lehetőség lesz rá, de ezt most fogadjuk el.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A 86/2015. számú határozatban megállapított Majsa Info keret terhére összesen 721.900,- Ftot biztosít a Majsai Közlöny kiadásának költségére 396.900,- Ft-ot, illetve a Majsa Infoval
vállalkozói szerződés megkötésére a Kunsági Hírlap szerződési feltételeire hasonlóan Tapodi
Kálmán szerkesztésével 325.000,- Ft-ot.
Kérem, aki ezzel a módosítással egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
159/2015. (VI.08.) határozat
Média felhasználási javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-ös költségvetési évre – 2015
júniusától 6,5 hónapra – a 86/2015. (IV.28.) számú határozatban megállapított Majsa Info
keret terhére összesen 721.900,-Ft-ot biztosít, a Majsai Közlöny kiadásának költségére
396.900,- Ft-ot, illetve a Majsa Info-val vállalkozási szerződés kötésére a sajtóreferenssel
325.000,- Ft-ot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a kötelezettségvállalási dokumentumok aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester a kötelezettségvállalási dokumentumok
aláírására,
Határidő: azonnal, 2015. Június 15.

11./N a p i r e n d
Kiskunmajsai Városi Óvoda és Bölcsőde átszervezése
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Jegyző asszonyt, foglalja össze az előterjesztést.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A 2015. április 30-i ülésen a bölcsőde átszervezéséről döntött a Testület. Ez egy elvi döntés
volt, amely szerint át fogja szervezni a bölcsődéjét és felkéri a polgármestert, hogy a
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulással a tárgyalást megkezdje, tegyen javaslatot a
társulási megállapodás módosítására akként, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának
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érdeke messzemenőlegesen képviselve legyen. A Képviselő-testület is hozott egy elvi döntést,
és a Kistérség is, mivel a fenntartó személye is változna az átszervezéssel. A 2015. május 28-i
társulási döntés figyelembe vételével készült el ez az előterjesztés.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz.
Faludi Tamás képviselő
Nézve a Többcélú Társulás határozati javaslatát, amely arról szól, hogy átveszi az intézményt
és a 2-es pontban azt mondja, hogy „Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa elvi hozzájárulásával egyidejűleg a Bölcsőde átszervezésével az alábbi tárulási
megállapodás módosításokat javasolja: a…… b….”
Kérdezem, hogy az a.) és b.) pontok helyére Ön milyen javaslatot tett a Társulásnak?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A határozatban az, hogy „Kiskunmajsa Város Önkormányzatának érdeke messzemenőlegesen
képviselve legyen” nem konkrétumként lett megfogalmazva, ezért a Társulási ülésen a többi
polgármester nem tudta értelmezni, hogy mit szeretett volna Kiskunmajsa Önkormányzata
ezzel elérni. A TKT elvi döntését adta arra, hogy ha Kiskunmajsa Város Önkormányzata úgy
gondolja, akkor átveszik a bölcsődét, de amikor tárgyalásra került, hogy milyen feltételekkel,
esetleg a kistérségi települések hozzá tudnak-e járulni a bölcsőde működtetéséhez, akkor a
települések elzárkóztak. Mivel sem hozzájárulni, sem az önkormányzati határozatban
megfogalmazott messzemenőleges képviselet nem igazán tud érvényesülni, ezért újra vissza
kellett hozni, hogy mi legyen a döntés a bölcsőde átadását illetően.
Faludi Tamás képviselő
Szeretném megismételni a kérdésemet, hogy Ön az a.)…., b.)…. helyére mit javasolt?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Nem volt javaslatom.
Faludi Tamás képviselő
Így szólt a határozat: „Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
a Polgármester Urat az intézményi átszervezés megkezdésére, az ahhoz szükséges
dokumentációs anyag előkészítésére a soron következő testületi ülésre, a végleges döntés
meghozatala érdekében, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kiskunmajsai
Többcélú Kistérségi Társulással a tárgyalást megkezdje, tegyen javaslatot a társulási
megállapodás módosítására akként, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának érdeke
képviselve legyen.” Ezért kérdeztem, hogy Ön mit javasolt? Nem értem az előterjesztést,
hogy lesz ebből A és B pont akkor, amikor Kiskunmajsa Város Önkormányzata egyhangúan
szavazott arra, hogy átadja az intézményt, a Többcélú Társulás egyhangúan szavaz arról, hogy
átveszi az intézményt. A határozat második fele arról szól, hogy Önnek kell kezdeményezni a
Társulással a szavazás módosítását, ebben a határozati javaslatban szó sincs arról, hogy az
intézménnyel kapcsolatban. Úgy gondolom, nincs miről szavazzunk, a következő ülésre ide
kell hozni az átvétellel kapcsolatos dokumentumokat, és kezdjen tárgyalásokat annak
érdekében, hogy Kiskunmajsa érdekeit erőteljesebbé lehessen tenni a Társulásban.
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Deményi Ernő képviselő
A testületi ülésen 7 igen szavazatot kapott a bölcsőde átszervezése. Nem hiszem, hogy
elhangzott, hogy bármilyen ellenszolgáltatást kérünk a Társulástól, és a döntésben sem
szerepelt, tekintettel arra, hogy a működési engedély kistérségi feladatellátásra lett módosítva.
A bölcsőde, mint a gyermekek napközi ellátása, a gyermekjóléti alapellátás kötelező feladata
Kiskunmajsa Városának. Ez egy jobb feladatmegoldás, nem csak a pályázatok szempontjából,
hanem ha nem marad meg az együttműködés a hat település között, akkor azt gondolom, hogy
a TOP –os pályázatok is veszélybe kerülnek. Erről döntöttünk, és döntött a Társulási Tanács
is, és egyhangúlag befogadják a bölcsődét a saját intézményükbe, mint közös igazgatású
többcélú tagintézmény. Az engedélyező szerv, a Gyámügyi Igazságügyi Főosztály birtokában
van az információknak, és már ezt készíti elő. Részt vettem a Társulási ülésen és az Elnök úr
azt mondta, hogy maximálisan Kiskunmajsa érdekeit fogják figyelembe venni, mert az
intézmény Kiskunmajsán van és kiskunmajsai gyermekekről van szó. Azt hittem, hogy itt
mindenki felelősséggel dönt, ha hét ember igennel szavazott, akkor kötelessége most is igent
mondani. Azt kérem a Képviselő-testülettől, hogy az eddigi döntésének megfelelően döntsön
úgy, ahogy az első testületi ülésen döntött. Amikor a Társulási Tanács igent mondott, akkor el
kellett volna kezdeni a Társulási megállapodás módosítását.
Rávai Mónika alpolgármester
A társulási ülésen én is jelen voltam, egyhangú elvi döntést hoztak, hogy átveszik a bölcsődét,
de nem ragaszkodnak hozzá. Majdnem 14 millió forinttal kell kiegészíteni a bölcsőde
működését. Felmerült a kérdés, ha bővítenénk a bölcsődét, akkor a bővítéshez
hozzájárulnának-e, ettől teljesen elhatárolódtak. Ha fejleszteni szeretnénk, a kistérség
hozzájárulására lenne szükség, és ez lassítaná a folyamatokat. Bölcsődevezető Asszonnyal is
egyeztettünk, hogy ő hogyan látja a dolgot. Az a lényeg, hogy a bölcsődét az óvodától
leválasszuk. Azt javaslatom, hogy a bölcsőde önálló intézményként folytassa a működését.
Deményi Ernő képviselő
A Társulás fenntartásában működő Kistérségi Gyermekjóléti Szociális Szolgáltató Intézmény
zökkenőmentesen működik. Az biztos, hogy itt Kiskunmajsa törvényi kötelező
feladatellátásáról van szó. Nem úgy nyilatkozott Alpolgármester Asszony, hogy a kistérségi
fenntartás híve, ennek negatív következményei lehetnek.
Faludi Tamás képviselő
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának van egy érvényes döntése, amely arról szól, hogy
átadjuk a bölcsődét, a Társulásnak van egy döntése, hogy átveszi az intézményt. Nem
emlékszek arra, hogy arról beszéltünk volna, hogy mi lesz, ha majd bővítjük. Miért kell
feltenni a Társulásnak olyan kérdést, amelyet még mi sem tárgyaltunk?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Nem látom azt, ha átadjuk az intézményt, akkor egyértelműen jobb lesz a bölcsődének is és az
Önkormányzatnak is. A rossz döntést is fel kell vállalni, még időben vagyunk és
meghozhatjuk azt a döntést, hogy nem adjuk át.
Faludi Tamás képviselő
Semmi új információ nincs a képviselők birtokában, csak az, hogy nincs végrehajtva a
határozat. Kérem, legyen a jegyzőkönyvben, hogy a rossz döntést is fel kell vállalni, akkor
néhányat ide fogok hozni.
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Deményi Ernő képviselő
Úgy gondolom, hogy a 115/2015. számú határozat nem lett végrehajtva. A határidő 2015.
május 29-e volt. Azért, hogy végre tudjuk hajtani ezt a határozatot, ellentétes javaslatot
fogalmazunk meg, ezért képviselőként kérni fogom a felülvizsgálatát, a Kormányhivataltól.
Úgy gondolom, hogy ez egy végrehajtható határozat volt, senki nem hajtotta végre.
Fülöp Zoltán képviselő
Jól hallottam, hogy Jegyző Asszony azt mondta, hogy a Társulás határozatában nem ez
szerepel?
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A Társulási ülésen a határozati javaslat második pontját törölték és helyébe új szövegezés
került, mely így szól:” Kiskunmajsa Város Önkormányzata az átszervezés eredményeként
létrejövő intézmény- egység esetében vállalja a mindenkori költségvetés vonatkozásában a
normatíván felüli többletköltségeket.”
A társulási megállapodás módosítása szerencsétlen dolog volt. Nehezen megfogható az, hogy
Kiskunmajsa Város érdeke messzemenőlegesen képviselve legyen. Mivel mindkét döntés elvi
döntés, elvi hozzájárulás volt, hiszen abban sem voltunk biztosak, hogy a kistérség hozzájárul
ahhoz, hogy átveszi az intézményt. Meg kellett várni a kistérség döntését. Az a része a
határozat tervezetnek, hogy messzemenőleg képviselve van –e Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának érdeke, azt döntsék el Önök, a három határozati javaslat közül. Ezért jók
az elvi döntések, hogy a Képviselő-testület a korábbi döntését átgondolhatja, hogy
megfelelően hozta-e meg a döntést.
Deményi Ernő képviselő
Az Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság a „C” határozati javaslatot támogatta. Felhívom a
figyelmet arra, hogy a városnak törvényi kötelezettsége a feladatellátás. A működési
engedélyt kell módosítani, mert az ellátási terület csak Kiskunmajsára fog korlátozódni, és ki
fogják belőle venni a kistérséget.
Szikora Tibor képviselő
Javasolnám a „C” határozati javaslatot, ez az előző határozatunkat nyomatékosítja.
Gyuris László képviselő
Mindenki tapasztalta, hogy a Szociális Bizottság szakmai tagokból áll. Szakmai kérdés merült
fel, hogy a bölcsőde nem oktatás, hanem szociális és gyermekvédelmi intézmény. Ezért úgy
gondolom, hogy a C határozati javaslatot támogatjuk továbbra is, hogy ez a kérdés szakmai
kérdés maradjon, és az, hogy a kistérségben hogyan alakulnak a viszonyok, az rajtunk is
múlik. Arra kérem Képviselő-társaimat, szavazzuk meg a C határozati javaslatot.
Rávai Mónika alpolgármester
Az Ifjúságnevelési Bizottság is tárgyalta, ez a Bizottság szintén közneveléssel foglalkozik, és
a „B” határozati javaslatot fogadta el. Én, a „B” határozati javaslat elfogadását javaslom.
Gyuris László képviselő
Én arról beszéltem, hogy a Szociális Bizottságban szakemberek ülnek, és arra hivatkoztam,
hogy szakmai emberek szakmai döntéséről van szó, és nem más bizottságokat kérdőjeleztem
meg.
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Faludi Tamás képviselő
A bölcsőde legjobb helye szakmailag a Gyermekjóléti Családsegítő Intézménynél van.
Egyhangúlag dönt a Testület, a Társulás is, nem tudom, miért kellene más határozatot hozni.
Nem értem a B határozati javaslatot, hogy lesz a bölcsőde önálló intézmény. Én egyet értek a
C határozati javaslattal.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom az „A” határozati
javaslatot, miszerint Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja
átszervezni a Kiskunmajsai Óvoda és Bölcsőde intézményét.
Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen és 9 nem szavazattal,
1 tartózkodás mellett, nem fogadta el az „A” határozati javaslatot.
Felteszem szavazásra a B határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunmajsa Városi Óvoda és
Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjét akként kívánja átszervezni, hogy nem kívánja beolvasztani a
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás által alapított Kistérségi Gyermekjóléti és
Szociális Szolgáltató Intézménybe, hanem a kiválást követően a Ciróka Bölcsőde önálló
intézményként működne tovább.
Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen és 3 nem szavazattal,
1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta.
160/2015. (VI.08.) határozat
Kiskunmajsai Városi Óvoda és Bölcsőde átszervezése
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunmajsa Városi Óvoda és
Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjét akként kívánja átszervezni, hogy nem kívánja beolvasztani a
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás által alapított Kistérségi Gyermekjóléti és
Szociális Szolgáltató Intézménybe, hanem a kiválást követően a Ciróka Bölcsőde önálló
intézményként működne tovább.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.
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12./N a p i r e n d
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
átszervezése/Tájékoztató/
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A 2015 április 28-i testületi ülésen Faludi Képviselő Úr az Egyebek napirendi pont keretében
javaslatot tett a Kulturális Központ átszervezésére, miszerint a Tourinform Iroda váljon ki a
Kulturális Központból, és önálló gazdasági társaság keretében működjön tovább. A megbízott
Intézményvezető Asszonytól tájékoztatást kértem, hogy indokoltnak tartja –e az intézmény
átszervezését.
Vadkerti - Tóth Rita megbízott intézményvezető
A tájékoztatóban is jeleztem, hogy ez az intézmény a három szakfeladatával együtt 11 év óta
jól működik. Több olyan területen van átfedés, ami a 12 alaptevékenységből legalább hetet
folyamatosan érint, ami miatt korábban sem volt indokolt az intézmény megbontása. 2009ben és 2011-ben szervezetfejlesztést javasoltam a város felé. Ez abból adódott, hogy lehetőség
nyílt volna egy TDM-es pályázatra, ami elsősorban szervezetfejlesztést tartalmazott, és
Kistérségi Nonprofit Kft-vé javasoltam az intézmény átszervezését. Ez a javaslat akkor nem
kapott többséget, és maradt ebben a formában. Az átszervezési javaslat nem az intézmény
megbontását javasolta. A feladatokban és a személyzetben is többen rendelkezünk mindkét
végzettséggel, és végezzük folyamatosan a munkánkat. Kistérségi szinten több olyan előadás
sorozatot viszünk véghez, amelyhez szintén mindkét szakember és mindkét feladatrész
lebonyolításra kerül. Mindaddig, amíg ilyen jellegű pályázat nem kerül kiírásra, sem a
megbontást, sem az átszervezést szakmailag nem tartom indokoltnak.
Faludi Tamás képviselő
Ez a másik napirend, ami miatt nemmel szavaztam. Itt nem arról van szó, amit kértem. Azt
kértem, hogy az idegenforgalom legyen leválasztva a Művelődési Központról. Egyfolytában a
turizmusról beszélünk, ez az intézmény nem a turizmusról, nem a TDM lehetőségről szól. A
jó Isten őrizzen meg minket attól, hogy a Művelődési Központból Nonprofit Kft-t csináljunk.
Azt kértem, hogy a turizmus kerüljön át egy önálló Kft-be, közben hallottam, hogy a
Gazdaságfejlesztési Kft-hez kellene csatolni, ez ellen sincs kifogásom. TDM-ről akkor is
beszélhetünk, ha az idegenforgalom, a turizmus átmegy Kft-be. Nem egy szakvéleményt
kértem, hogy a Művelődési Központról le lehet-e választani a turizmust.
Vadkerti - Tóth Rita megbízott intézményvezető
2003-ban a Tourinform Iroda nem véletlenül került a Művelődési Központhoz. Több olyan
feladata van, ami mindkét intézménynél jelen van, és ezek átjárható feladatok. Csak azért
külön választani a turizmust, hogy két igazgató legyen, és hangsúlyozom, a 12
alaptevékenységből a Tourinform Iroda hetet folyamatosan visz. A CLX/1997.
közművelődési törvény módosításában, a CLXX/2012. törvény 3.§ g.) pontja alapján „egy
közművelődési intézménynél az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a
látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal, helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság
élénkítését.” Ha a közművelődési törvény használja a turisztika szót, akkor nincsenek
egymástól olyan távol, hogy gyorsan le kelljen választani. Ha egy újabb TDM lehetőség lesz
meg kell vizsgálni, én akkor is azt javasoltam, hogy a kultúra és a turizmus maradjon együtt.
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Az elmúlt években nagyon sok közművelődési intézmény Nonprofit Kft-ként folytatta
tevékenységét.
Faludi Tamás képviselő
Még egyszer mondom a Művelődési Központ nem turizmus, és nem TDM. Az
előterjesztésben le van írva, hogy két munkatárs is rendelkezik közművelődés-turisztikai
végzettséggel. Nemcsak kettő rendelkezik közművelődési végzettséggel. Én Művelődési
Központról, és külön turizmusról beszélek. Én nem ezt kértem.
Deményi Ernő képviselő
A tájékoztatót vita nélkül kell elfogadni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem, aki a tájékoztatóval egyetért,
kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen és 2 nem szavazattal
–tartózkodás nélkül – a tájékoztatót elfogadta.
Faludi Tamás képviselő
Mivel ez nem arról szólt, amit kértem, a javaslatomat továbbra is fenntartom, és
természetesen szakmai véleményeket fogok Képviselő-társaim elé terjeszteni.
13./N a p i r e n d
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
2015. május 28. napján megtartott ülésen eredménytelenül zárult az intézményvezető
választás. Öt képviselő írásban kérte, hogy ismételten hozzuk napirendre a pályázati kiírást.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Gyuris László képviselő
Szeretném megkérdezni, hogyan történt meg a múltkori döntésünk kihirdetése?
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A rendeleteket hirdetjük ki, a határozatokat a jegyzőkönyvbe foglalva lehet megtalálni. A
jegyzőkönyveket a Könyvtár részére, és a Kormányhivatal felé küldjük meg.
Gyuris László képviselő
Hoztunk egy döntést, most újabb pályázat elbírálása előtt vagyunk. Mindenképp vegyük ki
azt, hogy a pályázat elbírálásánál előnyt jelent a turizmus területén szerzett gyakorlat. Kérem,
vegyük ki a tárgyalóképes angol nyelvtudást is.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ezek a szempontok az eddigi pályázati kiírásban is benne voltak.
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Rávai Mónika alpolgármester
A tárgyalóképes angol és német nyelvtudás kivételét nem támogatom, sőt a megbízás
feltételéhez előírnám, hogy legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezzen, mivel elég sok
turista van Kiskunmajsán. Kell egy tárgyalóképes vezető, aki korrekt tájékoztatást tud adni,
illetve a testvérvárosi kapcsolatokat a Művelődési Ház közreműködésével tartjuk fent, és a
levelezésekhez fontos a nyelvtudás. Én a feltételekhez kérném felvenni a nyelvvizsga és
tárgyalóképes szint meglétét.
Gyuris László képviselő
Azt is el tudom képzelni, hogy ’csak a Tourinform iroda vezetője lehet a Művelődési Ház
vezetője’ kitételt írjuk be. Nem tudom ezeket elfogadni. A szakmaiságot fogom képviselni az
Önkormányzatban, nem fogok engedni semmilyen szervezet és párt nyomásának. Komoly
döntéseket kellene hoznunk. Ahogy az elején nem ijedtem meg semmiféle támadástól, most
sem fogok megijedni senkitől, és végig a szakmaiság mellett fogom az érveimet felhozni.
Deményi Ernő képviselő
A 150/1992. törvény írja elő a pályázat feltételrendszerét. Ha benne hagyjuk a tárgyalóképes
angol-német nyelvtudást és a többit, akkor azt javasolnám, - tekintettel arra, hogy magasabb
vezetőt keresünk és nem vezetőt - hogy a magasabb vezetői gyakorlatot tekintsük előnyt
jelentő tényezőnek, és ne a vezetői gyakorlatot.
Fülöp Zoltán képviselő
Én is szakmai döntést szeretnék hozni úgy, hogy egy szakmám van. Az információ
begyűjtésével, a határozati javaslat elolvasásával próbálok megfelelő döntést hozni. A magam
részéről én a nyelvvizsgát kérném.
Vadkerti - Tóth Rita megbízott intézményvezető
Rám nem jellemző a személyeskedés, de miután Gyuris Képviselő konkrétan a személyemnek
esett, így ezt szeretném kikérni. Milyen eredményeket nem tettünk le az asztalra az elmúlt pár
hónapban, hol hibáztam?
Gyuris László képviselő
Jeleztem, hogy nem személyről van szó, hanem helyzetről.
Faludi Tamás képviselő
Itt az a probléma, hogy olyan légkör alakult ki, nem Gyuris Képviselő, és nem én miattam,
hanem azok miatt, akik megkeresik képviselő-társaikat, hogy cserébe ezt vagy azt kapsz. A
szavazás eredményét az ülés után nyilvánosságra kell hozni. Itt zárjuk le, és a módosító
javaslatokat Polgármester Úr tegye fel szavazásra.
Deményi Ernő képviselő
Lenne még egy módosító javaslatom, hogy a 150/1992. törvény 6/e §-át vegyük ki, mely arról
szól, hogy a múzeumban magasabb vezetővel szemben milyen végzettséget támasztunk.
Jelenleg a közművelődési intézménynek keresünk igazgatót, nem a múzeumnak.
Koncz Jenő képviselő
Az a véleményem hogy az elmúlt alkalommal hozott döntés után nem hegedtek be a sebek,
nem tudunk tiszta fővel beszélni róla, óriásiak az indulatok. Miért kellett azonnal ide hozni?
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Várjuk ki az időt, hegedjenek be a sebek, és nyugodjunk meg. Kérem a Polgármester urat,
támogasson ebben.
Faludi Tamás képviselő
Ez a pályázatkiírás nem a hegekről, hanem az intézmény vezetéséről szól. Javasoltuk, hogy ne
várjunk 90 napot. Most írjuk ki a pályázatot, két hónap alatt a kedélyek lecsillapodhatnak, a
hegek begyógyulhatnak. Az intézménynek minél előbb legyen végleg kinevezett igazgatója.
Fülöp Zoltán képviselő
Én egyetértek Koncz Jenő Úr javaslatával, különös tekintettel arra, hogy ha az intézmény
dolgozói közül bárki be kívánja adni pályázatát. Várjuk meg, hogy a Majsa Napok
elmúljanak. Fő cél az, hogy végleges intézményvezetője legyen a Művelődési Központnak.
Szikora Tibor képviselő
Nem tudom, hogy milyen helyzet alakult ki a két pályázó között, lehet, hogy ha minél
hamarabb döntés születne, akkor hamarabb lenyugodnának a kedélyek.
Rávai Mónika alpolgámester
Koncz Jenő képviselő-társammal értek egyet, módosító javaslatként kérem, hogy a pályázati
kiírást halasszuk el a lehető legtávolabbi időpontra, mivel nyáron rendezvények vannak, a
Múzeumok éjszakáját, a Levendulafesztivált szervezik, lesz a Garabó-Zene-Bor Fesztivál, a
Majsa Napok szervezése is már javában tart, közben a nyári táborokat is szervezik. Voltam az
intézményben, és láttam, hogy mindenki jókedvűen dolgozik, nincs semmiféle konfliktus.
Arra kérek mindenkit, hogy hagyjuk a dolgozókat a munkájukat végezni, és a 90 napot tartsuk
be a pályázati kiírásra.
Faludi Tamás képviselő
Ha most a Képviselő-testület úgy dönt, hogy kiírja a pályázatot, akkor ez nem befolyásolná a
Majsa Napot. Semmilyen szervezést nem befolyásol az, ha augusztus végén választunk
vezetőt.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Azt a módosító javaslatot szeretném feltenni szavazásra, miszerint 90 napon belül, de a lehető
legkésőbbi időpontban írjuk ki a pályázatot.
/Deményi Ernő, Faludi Tamás és Gyuris László Képviselő Urak távoztak, jelen van 8 fő./
Koncz Jenő képviselő
Úgy gondolom, ezt a szöveget semmiképpen nem lehet elfogadni, miután elhangoztak
módosító javaslatok, amelyek tartalmi változást jelentettek, vagy le kell venni az előterjesztést
napirendről.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az előterjesztést vegyük le napirendről, és 90 napon belül a lehető legkésőbbi időpontban
vegyük újra napirendre, tárgyaljuk meg a pályázati kiírást és legyen kiírva az új feltételek
szerint, az itt elhangzott javaslatok figyelembe vételével.
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül - és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
161/2015. (VI.08.) határozat
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést levette
napirendjéről azzal, hogy az elbírálást követő 90 napon belül, a lehető legkésőbbi időpontban
vegye újra napirendre, tárgyalja meg és az új feltételek szerint írja ki a pályázatot, az
elhangzott javaslatok figyelembe vételével.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal

14./N a p i r e n d
.…../2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet. Kérem, aki egyetért,
kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló 16/2015. (VI.11.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv 1.
sz. melléklete tartalmaz.
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Több kérdés, hozzászólás nincs, megköszönöm a megjelenést, és a nyilvános ülést 18
órakor bezárom.

K. m. f.

Ábrahám-Fúrús András
polgármester

Czombos Csaba
jkv.hitelesítő

Dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző
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jkv.hitelesítő
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