Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
13/2015.
Jegyzőkönyv
Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25. napján
(csütörtök) 14 00 órai kezdettel a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében
megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak Önkormányzat részéről:
Czombos Csaba, Deményi Ernő, Fülöp Zoltán, Koncz Jenő, Papp Mihály, Faludi
Tamás, Gyuris László, Nyerges Benjamin Jenő és 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, Katona Dóra bizottsági referens, dr. Kiss Melinda a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Járási Hivatalának hivatalvezetője.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket és Kiskunmajsa Város lakosságát a televízió
képernyői előtt, Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 fővel határozatképes, az ülést megnyitom.
A jegyzőkönyv hitelesítésére javasolom Nyerges Benjamin és Szikora Tibor képviselőket.
Kérem, aki egyetért a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 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.
A napirendi pontokkal kapcsolatosan az alábbi módosító javaslatot teszem: kérem a 10-es és
11-es napirendi pontok levételét. Javaslom, hogy a 10-es napirendi pont helyére a „Nyári
diákmunka” elnevezésű munkaerőpiaci-programhoz történő csatlakozásról szóló előterjesztés
kerüljön, valamint kérem, hogy 11-es napirendként a Veszélyes fák kivágásáról, 12-es
napirendként a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat reprezentációs kiadási előirányzatának
módosításáról szóló előterjesztések kerüljenek felvételre.
A többi napirendi pont számozása ennek megfelelően változik.
Kérem, aki az elhangzott módosításokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a módosított napirendet.
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Napirend
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
2. Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszakról /szóbeli
előterjesztés /
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
3. …./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
4. …./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az avar és kerti hulladékégetés,
valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
Előadó: Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
5. .…./2015.(….) rendelet tervezet Kiskunmajsa Város díszpolgára, Kiksunmajsa
városért, Kiskunmajsa Város tiszteletbeli polgára, Kiskunmajsa sportjáért, Kiskunmajsa
Város közszolgálatáért címek adományozásáról szóló 8/2003.(III.17.) rendelet
módosításáról
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
6. Czombos Csaba vételi kérelme az Ipari Parkban
7. Járdaépítéssel kapcsolatos frekventált terület meghatározása
8. Rotary Zrt-től visszakapott 3167/6. hrsz-ú ingatlan hasznosítása
9. Kiskunmajsai Városi Óvoda és Bölcsőde kérelme
Hatósági Osztály előterjesztése
Előadó: Katona Dóra bizottsági referens
10 „Nyári diákmunka” elnevezésű munkaerőpiaci-programhoz történő csatlakozás
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Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
11. Veszélyes fák kivágása
12. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat reprezentációs kiadási előirányzatának
módosítása
13. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás 2014. évi működéséről
14. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Megállapodás 3. sz. módosításának elfogadása

Önkormányzat

Társulási

15. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása a Konecsni György
Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház vonatkozásában
16. Városgazdálkodási Intézmény részére keretösszeg elkülönítése gépvásárlásra
17. A kiskunmajsai Városgazdálkodási Intézmény nyilvántartásában szereplő iskolabusz
értékesítése
18.Testvérvárosi együttműködési megállapodás (tervezet) jóváhagyása Ukmergé
városával
19.Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. félévi
munkaterve
Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
20. A Vakáció Nonprofit Kft. 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának
elfogadása
21. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő
üzletrészre vonatkozó értékesítési ajánlat
22.Viziközmű Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrészre vonatkozó értékesítés
23. Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének módosításáról
Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
Előadó: Szekeres Béla alpolgármester
24. Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslatai
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Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztése
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
25. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatáról
26. ...../2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

27. E g y e b e k

1.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.
Faludi Tamás képviselő
A 324/2014. számú határozat esetében milyen feltételek kialakítása van folyamatban?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Városgazdálkodási Intézmény szerepét a jövőben egy Városgazdálkodási Kft venné át,
elkezdtük az egyeztetést, hogy milyen feltételek szükségesek az alapításhoz, a Kft lelendő
vezetőjét keressük, erre kérünk javaslatokat. Az állásra pályázatot írunk ki, és várjuk a
jelentkezőt, aki alkalmas lehet.
Deményi Ernő képviselő
A 115/2015 számú határozattal kapcsolatosan szeretném kérdezni, hogy a vastag betűvel
szedett magyarázó szöveget hogyan értsem? Az eredeti határozat végrehajtási határideje 2015.
május 29-én lejárt. Polgármester Úr van megbízva az üggyel, és azt látom, hogy
Alpolgármester asszony a felelős.
A 162/2015. számú határozat, a köznevelési intézmények átvételével kapcsolatban kérdezem,
- mivel a köznevelési törvény 74 § (4) bekezdése nem minden köznevelési intézményt érint hogy valamennyi KLIK által működtetett intézményt visszavesz az Önkormányzat, vagy van
ez alól kivétel is?
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A 115/2015. számú határozatban Ábrahám-Fúrús András polgármester volt megbízva, - mint
felelős - a határozat végrehajtásával. Ez egy elvi döntés volt. Ezt követően a kistérség is
meghozta a döntését. Majd újra Testület elé kellett hozni a határozat szövegezése miatt, és
ebben az előterjesztésben három határozati javaslat szerepelt. A „B” határozati javaslatot
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fogadta el a Testület, mely szerint önálló intézményt kíván létrehozni, és nem kívánja átadni a
bölcsődét a kistérségnek. A felettes szervekkel elkezdtük az egyeztetéseket a végrehajtásra,
ezzel kapcsolatban újabb döntés kerül beterjesztésre a szeptemberi testületi ülésre. Addig sok
egyeztető tárgyalást kell elvégezni, amikor ezek megtörténtek, akkor kerül Testület elé a
végleges döntés meghozatala, és annak végrehajtása érdekében a döntés.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A 3000 főt meghaladó lakosságszámú településeknek lehetőségük van arra, hogy a KLIK által
működtetett intézmények működtetését átvegyék. A 162/2015. számú határozat arról szól,
hogy minden KLIK által működtetett intézményt visszavesz a Város.
Deményi Ernő képviselő
A köznevelési törvény 74 § (4) bekezdése arról szól, hogy kivéve a szakképző intézményeket,
ez pedig Kiskunmajsán a Dózsa György Gimnázium. A határozat szövegében nincs
konkretizálva, hogy mit vesz át a Város név szerint.
A Város honlapján nem találom a 160/2015 számú határozatot, vajon miért nem?
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Minden határozatot felrakunk a honlapra, utánanézünk és amennyiben nem tettük fel, közölni
fogjuk.
A 162/2015. számú határozat szövege norma szöveg volt, ezzel kellett elfogadni.
Faludi Tamás képviselő
Polgármester Úr azt mondja, hogy a 324/2014. számú határozat arról szól, hogy a
Városgazdálkodási Intézményből Kft lesz, és ez már ott tart, hogy keressük az ügyvezetőjét.
Erről bővebb tájékoztatót szeretnék.
159/2015. számú határozat esetében a határidővel kapcsolatban kérdezem, hogy melyik
időpont mire vonatkozik?
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Az eredeti anyagban úgy látom, hogy a 2015. június 15. lett elfogadva, az azonnali határidő
tévesen került a határozatba.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Kft-vel kapcsolatban a következő ülésre előterjesztést készítünk, és egyeztetéseket
folytatunk, hogy a Városgazdálkodási Intézmény helyett hogyan tudunk Városgazdálkodási
Kft-t alapítani.
Koncz Jenő képviselő
159/2015. számú határozattal kapcsolatban kérdezem, mikor fog megjelenni az első Majsai
Közlöny?
Emlékezetem szerint arról volt szó, hogy egy önálló Kft jön létre, amelynek nincs köze a
Városgazdálkodási Intézményhez. Jó lenne tudni mi okozta a változást.
Szekeres Béla alpolgármester
Az anyagok készülnek, megvártuk, hogy a mai testületi ülés hírei is bekerüljenek az újságba,
a jövő hét folyamán, vagy az azt követő hét elején a postaládákban lesz az első szám.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Gazdaságfejlesztő Kft létrejött, viszont informális szinten többször beszéltünk arról, hogy a
Városgazdálkodási feladatokat egy Városgazdálkodási Kft formájában kellene működtetni. A
jövőt illetően beszélni fogunk róla, hogy milyen feltételekkel tudunk egy gazdasági Kft-t
létrehozni, ami városgazdálkodási, alvállalkozói feladatokkal, földterületekkel tud
foglalkozni.
Faludi Tamás képviselő
A 324/2014. számú határozat a Kft kidolgozására ad felhatalmazást?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A 324/2014. számú határozat a haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos döntésről szólt, de
ebben a határozatban szerepelt a Városgazdálkodási Kft-vel kapcsolatos előkészület is.
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a lejárt határidejű határozatok
végrehajtását azzal, hogy a Haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos döntésről szóló
324/2014. (XII.18.) határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítjuk.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 2 ellenszavazattal
–1 tartózkodás mellett– az alábbi határozatot hozta.
164/2015. (VI.25.) határozat
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót a következőképpen fogadta el:
-3/2015. (II.18.) határozat
Haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos döntés
-4/2015. (II.18.) határozat
Polgármesteri Hivatal Napelemes rendszer kiépítésére benyújtott pályázattal (KEOP4.10.0/N/14-2014-0263) kapcsolatos döntés
-39/2015. (III.18.) határozat
Ma-Gumi Kft belterületbe vonási kérelme
-50/2015. (IV.01.) határozat
A Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslatai
-53/2015. (IV.01.) határozat
A 2014. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz
átadások elszámolása
-101/2015. (IV.30.) határozat
Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme
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-110/2015. (IV.30.) határozat
Hunor Sportegyesület támogatási kérelme
-113/2015. (IV.30.) határozat
Belső ellenőrzési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés felmondása
-114/2015. (IV.30.) határozat
Bodoglári Traktoros Verseny és Falunap támogatása
-115/2015. (IV.30.) határozat
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének átszervezésével kapcsolatos
döntés
-116/2015. (IV.30.) határozat
Számlavezetési díj kompenzáció
117/2015. (IV.30.) normatív határozat
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
-118/2015. (IV.30.) normatív határozat
Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
-128/2015. (V.28.) határozat
Menetrend módosítás
-129/2015. (V.28.) határozat
Rácz Csaba 2435/11. hrsz. terület bérleti kérelme
-130/2015. (V.28.) határozat
Lány Lajos kérelme haszonbérleti szerződéssel kapcsolatban
-159/2015. (VI.08.) határozat
Média felhasználási javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére
-162/2015. (VI.12.) határozat
A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos szándéknyilatkozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Haszonbérleti szerződésekkel
kapcsolatos döntésről szóló 324/2014. (XII.18.) határozat végrehajtási határidejét 2015.
december 31-re módosította.
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2. N a p i r e n d
Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszakról
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
/Szóbeli előterjesztés/
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A legfontosabb feladatokat szeretném felsorolni: 2015. május 29-én Litvániába tettünk
testvérvárosi látogatást, az ukmergei városi napokra. Fő cél volt a látogatás mellett, hogy a
jövőben egy testvérvárosi szerződés is aláírásra kerüljön.
2015. június 1-jén a Béke téren lakossági fórumot tartottunk a fitnesz parkkal kapcsolatban.
2015. június 3-án a városkártya bemutatója volt. Megkérem Fülöp Zoltán Képviselő urat,
foglalja össze az ott történteket.
Fülöp Zoltán képviselő
A leendő városkártya program keretében megvalósuló rendszer elemét tekinthettük meg,
megnézhettük, hogyan működik a terminál a valóságban. Bemutatták, hogyan lehet a fizetési
számlát megigényelni, hogyan működik a csekkbefizetés. Láthattuk, hogy igen egyszerű és
nem ró többletterhet a dolgozóra. A Pénzügyi és a Városfejlesztési Bizottság ülésén is
megjelentek a cég képviselői, ahol a kérdéseinket feltehettük. Én magam azon dolgozom,
hogy a városkártya határozati javaslatként a képviselők elé kerüljön.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Hősök tere 3. szám alatti ingatlannal kapcsolatos megbeszélések folyamatban vannak.
Megkérem Alpolgármester Urat, tájékoztasson hol tart az ügy.
Szekeres Béla alpolgármester
A szerződések aláírás előtti állapotba kerültek. A bérlők bevonásával próbáltuk megtalálni a
megoldást. Megpróbáljuk teljesen az eredeti állapotának megfelelően visszaállítani az
épületet. A vízszigetelés akár 100 évre megoldja az épület állagának védelmét.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
2015. június 4-én Trianoni megemlékezés volt az emlékműnél, látványos műsorral. A
megemlékezést szeretném felvenni a városi ünnepek sorába.
2015. június 5-én Pedagógusnap volt, megkérem Alpolgármester asszonyt adjon tájékoztatást.
Rávai Mónika alpolgármester
A Pedagógusnap méltó megünnepléséhez felvettük a kapcsolatot a helyi KLIK vezetőjével, és
közös ünneplést szerveztünk. Minden intézmény képviselte magát, kapcsolódtunk a KLIK
tehetségnapjához, és részt vettünk a Dzsungel könyve előadáson is. A színházteremben
köszöntöttük a pedagógusokat, majd ezt követően állófogadáson vettek részt.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
2015. június 6-én volt a Bodoglári Falunap és Traktoros Fesztivál. Jól sikerült a rendezvény
rengeteg résztvevővel.
2015. június 9-én egyeztetést tartottunk a jövőben tervezett fesztiválokkal kapcsolatban.
Megkérem Alpolgármester asszonyt, foglalja össze milyen események várhatóak?
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Rávai Mónika alpolgármester
A Majsai Nyár rendezvénysorozat keretében múlt vasárnap volt a Múzeumok éjszakája. Ez
egy országos összefogás, sok színes programmal várják az érdeklődőket. Történeti játékok,
gyermekkoncert, mesélő képek képes mesék kiállítás és könyvbemutató, sportvetélkedők
voltak, ingyenes lovaskocsikázásra és légvárhasználatra volt lehetőség. Kis vonat közlekedett
a Város és az Üdülőfalu között. A Mayossa Néptáncegyüttes tartott bemutatót, este koncert,
tábortűz és almasütés zárta a napot. Nagyon jó hangulatú rendezvény volt, nagyon sok
részvevővel.
2015. június 28-án lesz a Levendula Fesztivál, mely a Jonathermál Zrt-vel közösen kerül
megrendezésre. 10 órától szedd magad mozgalom, 10,30-tól gyermekkoncert, csoki műhely,
lekvár főzés, marionett művész, biciklis báb lesz. 15 órától gyermekkoncert, 17 órától
citerazenekar tart bemutatót, 19 órakor tekerőlantos népdalénekes bemutató lesz. Ingyenes
kisvonat közlekedik, a menetrend a médiában megtalálható. Egész nap kézműves vásár lesz,
valamint jazz zenekar szolgáltatja a zenét.
2015. július 10-én lesz a főtéren a Zene - Bor - Garabó Fesztivál. A térség népművészeti és
kézműves kultúrájának bemutatásaként garabó vásár lesz, valamint megjelenik a Megyei
Értéktár illetve a Szóló-szőlő magyar népmese kirakó. Több neves borász, illetve zenekarok
fellépése színesítik a rendezvényt.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
2015. június 10-én egyeztetést folytattunk Vásárhelyi Dániel építésszel és Nagy Ágnes
kecskeméti főkertésszel, a központi park, a Kulturális Központ épülete és a Sétáló utcával
kapcsolatban. Megkérem Alpolgármester urat, adjon tájékoztatást.
Szekeres Béla alpolgármester
A TOP-os pályázati lehetőségek előkészítése kapcsán merült fel, hogy a városközpontot
hogyan lehetne felújítani. Az akcióterület kijelölése megtörtént. Akcióterületbe vonható a
Sétáló utca, a zene iskola előtti tér illetve a főtéri park. A zöldítés és a helyi honos növények
telepítése kell, hogy érvényesüljön. Szeretnénk, hogy amikor a pályázatot kiírják, már kész
tervekkel tudnánk rendelkezni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
2015. június 11-én a megyei vezetőkkel arról folyt a megbeszélés, hogy a településeken
milyen beruházásokra lesz pályázati lehetőség. A listát kiosztottuk, minden képviselő
megkapta. Lehetőség lesz a Művelődési Ház energetikai felújítására, a központi park és a Híd
Park zöld övezet fejlesztésére, a Polgármesteri Hivatal Energetikai fejlesztésére, a szolgáltató
épület felújítására, a csapadékelvezető rendszer fejlesztésére, új óvoda építésére, a gimnázium
energetikai fejlesztésére, a kerékpárhálózat fejlesztésére, a helyi piac tovább fejlesztésére. Az
Ipari Parkban egy inkubátorház létesítésére, és turisztikai attrakciókra is. A sorrendiség ez
után kerül meghatározásra.
Az üdülőterületen a szennyvízelvezetése nincs megvalósítva. Kiskunmajsán járt egy szakértő,
aki tájékoztatást adott ezzel kapcsolatban.
Megkeresett Schatter Úr a Bács-Kiskun megyében élő németek vezetője és tárgyalást
folytattunk az ügyben, hogyan lehetne még jobb és még szorosabb kapcsolatot kialakítani.
Budapesten és környékén jártam gépvásárlás céljából, a Városgazdálkodási Intézmény
hatékonyságának növeléséhez. Kis traktort és egyéb eszközöket kerestem.
Több egyeztetés volt az óvodával kapcsolatban. Megkérem Rávai Mónika Alpolgármester
asszonyt, foglalja össze tapasztalatait.
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Rávai Mónika alpolgármester
A TOP-os pályázatok keretében lehetőség lesz új óvoda építésére. Igényként merült fel, hogy
a két tagintézményt vonjuk össze. Egyeztetést kezdtünk a környező háztulajdonosokkal, a
lehető legkedvezőbb megoldást igyekszünk megtalálni. Az Óvodavezető asszonnyal és
helyetteseivel több óvodát megnéztünk. Nagyon hosszú folyamat lesz, de elkezdtünk ezzel
foglalkozni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
2015. június 16-án az Iparkamara elnökségi ülése volt. Polgármesteri beszámolót tartottunk
Kiskunmajsáról, hogy milyen lehetőségeink vannak, mit szeretnénk a jövőben.
2015. június 18-án volt a Polgármesteri találkozó, melynek fő témája a falu-és tanyagondnoki
hálózat volt.
2015. június 19-én Sportnapon vettünk részt Szabadszálláson, ahol Kiskunmajsa csapata a
második helyet érte el.
2015. június 22-én Lommatzschba utaztunk.
Szekeres Béla alpolgármester
Tárgyalást folytattunk Anita Maaß polgármester asszonnyal. Megállapítottuk, hogy nem
szabad megvárni azt a pillanatot, amikor a testvérvárosi kapcsolatok kiürülnek, fel kell tölteni
tartalommal. Felmerült annak a kérdése, - mivel sokkal nagyobb lehetőségeink vannak
Brüsszeli pályázatokra - akár pályázat útján megoldást találni, hogy a kapcsolat fenntartható
legyen.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az elmúlt hét a ballagások hete volt.
Tájékoztatást kaptunk a megyei mentor program indulásának lehetőségéről, megkérem
Deményi Ernő képviselő urat, adjon tájékoztatást.
Deményi Ernő képviselő
A Bács-Kiskun megyei Területfejlesztési Kft megpályázta a személyes mentori segítség
programot. A program lényege az, hogy teljes megyei lefedettséggel mind a tíz járásvezető
mentorokat fog kijelölni, és minden vezető tíz-tíz mentort képez ki. Tíz családdal fognak
kapcsolatba lépni, megyei szinten 2200 célcsoport tagot jelent. Ez egy angol módszer, amely
a hátrányos helyzeten próbál javítani. A kialakult mentori hálózatban szakemberek fognak
részt venni, általában szociális vagy gyermekjóléti szakemberek, védőnők, tanárok illetve
falugondnokok. A város elképzeléseibe fog illeszkedni, mely szerint Kiskunmajsján is
létesítünk egy mentori programot, és húsz kiképzett mentor áll majd a város rendelkezésére.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
2015. június 24-én ellenőrzés volt a Zrínyi és az Iskola utca ellenőrzése.
Tegnap Értéktár egyeztetésen vettünk részt, megkérem Nyerges Benjamin képviselőt
ismertesse az elhangzottakat.
Nyerges Benjamin képviselő
A Helyi Értéktár Bizottság elnöke, Tóth Viktor úr Kecskemétre került és szeretett volna
lemondani a megbízatásáról, de mivel a Konecsni György Kulturális Központnak nincs még
végleges vezetője, ezért arra kérte a Bizottság, hogy a végleges igazgatói kinevezésig tartsa
meg megbízatását, és ő ezt vállalta.
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Az ülésen szó volt arról, hogy sor kerül a Megyei Értéktár megújítására. Egy kiadvány készül,
melyben kiskunmajsai „termék” még nem volt. A Bizottság a tartós szegfűt javasolta. Nagy
telepek vannak Bócsa környékén is, az a célunk, hogy mi lépjünk először, és a tartós szegfű
Kiskunmajsa nevéhez legyen köthető.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ezekben a percekben történik a Lommatzschi segélyszállítmány lepakolása. Már több
alkalommal kaptunk egészségügyi felszereléseket. Ezúton köszönjük a felajánlásokat.
Gyuris László képviselő
A járási képzés mellett van egy városi szintű mentorképzés is, ami hasonlóan működik. Tíz
mentorról van szó. Kiskunmajsáról még száz család lesz bevonva.
Faludi Tamás képviselő
Kérdezem, hogy kik utaztak Ukmergébe?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Koncz Jenő Képviselő úr, Dósai Imre a Majsa Alapítvány részéről, Tapodi Zsuzsanna, Én és a
Feleségem.
Faludi Tamás képviselő
Örömmel hallgattam a beszámolót, de el kellene gondolkodni, hogy kell-e ez a napirendi
pont, mert úgy érzem, hogy döntő többségének sajtó tájékoztatóban kellene elhangoznia, nem
testületi ülésen.
Meglepve látom a Dózsa György Gimnázium 150 millió forintját, mert két hete azt hallottam,
hogy a Magyar Közlönyben meg kellett volna jelennie egy másik keretből. Van másik keret?
A legfontosabb az a konszenzus, hogy a fejlesztések milyen sorrendben lesznek végrehajtva.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A megyei vezetőkkel történt egyeztetés arról szólt, hogy a TOP-os lehetőségeken belül mire
lesz pályázati lehetőség. Beszélhetünk prioritásról, de a sorrendről a pályázati kiírások fognak
dönteni, amit jelenleg sem mi, sem a vezetők nem tudtak, erről augusztus végén lesz döntés.
A gimnáziumnak lehetősége nyílt energetikai korszerűsítésre pályázat beadására. Biztonsági
tartalékként szerepel a TOP-os keretben, amennyiben a KEOP-os pályázatuk nem nyer.
Elkezdtük az egyeztetést, az energetikai auditokra való felkérést, ha kiíródnak a pályázatok,
akkor ezek a dokumentációk rendelkezésre álljanak. Most a tervezés és az előkészítés
időszaka van.
Faludi Tamás képviselő
Úgy érzem Fülöp Zoltán elnök Úr a bizottsági ülésen egyértelmű kérdést tett fel, hogy
kívánja-e bizottság a városkártya folytatását. Nem tudom, miért gondolja, hogy folytatni kell,
amikor a bizottság egyértelműen elutasította.
Fülöp Zoltán képviselő
A városkártya bevezetése 3 igen és 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem kapta meg a
minősített többséget, ez az én olvasatomban nem jelentett nemet. A bizottságnak feltettem a
kérdést, hogy foglalkozzunk-e a városkártyával. Én tovább szeretném vinni, arról fogunk
dönteni, hogy kell-e egy újabb vállalkozó, aki a város költségvetésének pénzt, és a
városlakóknak hasznot hoz.
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3.N a p i r e n d
…./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
2015. február 26-án elfogadtuk a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
rendeletet, melynek módosítására azért volt szükség, mert egyrészt a Szociális Bizottság
javasolta, másrészt a Kormányhivatal a rendelet átvizsgálása során észrevételt tett.
Dr. Tóth- Péli Emőke jegyző
Az Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet, a módosítások a
rendelet 9-es valamint 14-es §-át érintették.
(1) Települési ápolási támogatás állapítható meg annak a nagykorú hozzátartozónak {Ptk. 8:1.
§ (1) bekezdés 2. pont}, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozóját ápolja,
következő feltételek együttes megléte esetén:
a.) a kérelem benyújtását megelőző egy hónapon belül kelt igazolás alapján nem részesült
alapösszegű, emelt összegű vagy kiemelt összegű jogcímen a Járási Hivatal által
megállapítható ápolási díjban
b) az ápolt három hónapnál hosszabb időre ápolásra szorul, önmagát ellátni nem tudja,
etetni, mosdatni kell és állapota miatt felügyelet nélkül nem hagyható, önálló
életvitelre képtelen, és ezek fennállását az ápolt háziorvosa igazolja
c) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum 150%-át,
egyedülálló esetében a 200%-át.
d) a háztartásban, a kérelmezőn kívül nincs más személy, aki keresetkiesés nélkül az
ápolást el tudná látni,
e) ápolt és ápoló között nincs tartási, öröklési szerződés,
f) ápolt és ápoló életvitelszerűen egy háztartásban él.
A R. 14. §-a a (6) bekezdést követően az alábbi (6a) bekezdéssel egészül ki:
(6a) Azonnali intézkedést igénylő esetekben, a Polgármester a kérelmező jövedelemvizsgálata
nélkül, soron kívüli eljárással is megállapíthat rendkívüli települési támogatást, figyelembe
véve az Szt. 7. § (1) bekezdésében foglaltakat.
Szikora Tibor képviselő
Örülök, hogy Testület elé került a módosítás, mert már a februári testületi ülésen is jeleztem,
hogy komoly problémát jelent a rászorulók körében.
Deményi Ernő képviselő
Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni azt a személyt, akinek a testi épsége, élete
veszélyben van. Ez az Önkormányzatnál lévő határkör, és kértem, hogy adjuk át Polgármester
úrnak. Ez egy olyan hatáskör, amelyben a bizottság nélkül, teljes jogkörrel egyedül dönthet.
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Gyuris László képviselő
A mi rendeletünk eléggé meghatározó, követi azokat a trendeket, amelyek felállítódni
látszódtak február óta. Látható volt, hogy a szociális kiadások lecsökkentek, 10-15 %-os
keretet használtunk fel az egész évi keretből. Most látszódott, hogy ezen a területen
szükségtelen volt a nadrágszíj meghúzása. Örülök annak, hogy az Önkormányzat ez által
segíteni tud a nehéz helyzetben élőkön.
Deményi Ernő képviselő
Nem volt ez egy rossz döntés, én akkor is azt mondtam, hogy hozzunk egy döntést és nézzük
meg három hónap múlva, hogy a gyakorlatban hogyan működik. Én is javaslom a rendelettervezet módosításának elfogadását.
Faludi Tamás képviselő
Az lenne a kérésem, hogy a bizottsági módosításokat kapjuk meg e-mailen.
Dr. Tóth- Péli Emőke jegyző
Javaslom, hogy a rendelet 9. § b.) pontjában az „és” szó helyett „vagy” kerüljön.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom az elhangzott módosítást, miszerint „az ápolt
három hónapnál hosszabb időre ápolásra szorul, önmagát ellátni nem tudja, etetni, mosdatni
kell vagy állapota miatt felügyelet nélkül nem hagyható, önálló életvitelre képtelen, és ezek
fennállását az ápolt háziorvosa igazolja
Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az elhangzott módosítást elfogadta.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet az elhangzott módosításokkal egységes
szerkezetben.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül –a rendelet-tervezet elfogadta.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
szóló 17/2015. (VI.29.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete
tartalmaz.

14

4. N a p i r e n d
…./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az avar és kerti hulladékégetés,
valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
Előadó: Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Több hatósággal kellett egyeztetni, többek között a katasztrófavédelemmel is, és az ő
javaslataikat figyelembe véve módosítottuk a rendeletet. A Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta és két módosító javaslatot fogalmazott meg.
Gyuris László Képviselő úr módosító javaslata szerint szeptember 1 - április 30-ig terjedő
időszakban történjen az égetés.
Papp Mihály Képviselő úr is tett módosító javaslatot, melyet úgy lehetne beterjeszteni, hogy
az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos, kivéve a Szank - Majsai csatorna
és a Fehértó - Majsai csatorna belterületi nyitott szakaszának a csatornatengelytől mért 50-50
méteres távolságán belül.
Deményi Ernő képviselő
Meg lett-e keresve a Környezetvédelmi Igazgatási Szerv, mert úgy nézem, hogy a tervezetben
hivatkozás van arra, hogy az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség véleményének figyelembe vételével alkotjuk meg a rendeletet, amely már 2014.
március 31-ével megszűnt. Kérdésem az, hogy ki lett-e kérve a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleménye?
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A rendelet-tervezet elküldésre került az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőséghez, a jóváhagyásuk még nem érkezett vissza. Kézbesítésre
került a Katasztrófavédelem Kiskunhalasi Kirendeltsége részére is.
Deményi Ernő képviselő
A törvény előírja a Környezetvédelmi Igazgatási Szerv véleményének beszerzését. Javaslom,
vegyük le napirendről, várjuk meg, amíg az illetékes szerv véleménye megérkezik, és annak
tudatában kell rendeletet alkotni.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A rendeleten lehet módosítani is, ha olyan vélemény születne, amely módosításokat kíván. Ha
most levesszük napirendről, akkor a rendeletet nem lehet alkalmazni, és ennek a lakosság látja
kárát.
Gyuris László képviselő
Úgy gondolom, hogy most fogadjuk el a rendeletet, mert súlyos következményei vannak a
tűzgyújtásnak.
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Deményi Ernő képviselő
Nekem legalább akkora probléma, ha a rendelet nem felel meg a törvényességnek. Ha a
Testület mégis elfogadja, akkor kérem, javítsuk ki a hatóság nevét.
Szikora Tibor képviselő
Javaslom, hogy fogadjuk el a rendeletet, de amennyiben a Környezetvédelmi Hatóság
módosítással él, akkor azonnal hozzuk vissza rendkívüli ülésre. Tájékoztassuk a lakosságot a
Majsa Közlönyben a tűzgyújtásról.
Gyuris László képviselő
2015. március 5-én megváltozott a tűzgyújtással kapcsolatos jogszabály, amely az égetés
szokásait gyökereiben megváltoztatta, pénzhez köti a külterületi égetést és belterületen
szigorú korlátok közé szorítja. Javaslom, hogy az Üdülőfalura is vonatkozzon a rendeletünk,
hogy ne kelljen külön bejelentéseket tenniük, ne kelljen fizetniük.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Javaslom, hogy az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
megnevezést Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályra javítsuk.
Szikora Tibor képviselő
Ez a rendelet Bodoglárt is érinti?
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A rendelet hatályát a 2 § (2) bekezdése tartalmazza, Kiskunmajsa belterületére terjed ki.
Szekeres Béla alpolgármester
Nem javaslom, hogy az Üdülőfaluban engedélyezve legyen az égetés, mivel a gyógyhellyé
nyilvánítással kapcsolatban szállópor koncentráció mérések vannak folyamatban.
Faludi Tamás képviselő
Úgy gondolom, hogy az Üdülőfaluban történő égetés nem fogja befolyásolni gyógyhellyé
nyilvánítást. Javaslom elfogadását.
Szekeres Béla alpolgármester
Több bejelentés érkezett az Üdülőfaluból, hogy égetés történik.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Én sem támogatom, hogy az Üdülőfaluban engedélyezzük az égetést, meg van oldva a szemét
elszállítása, nem hiszem, hogy szükség lenne égetésre.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Az üdülőterületen is lehetőség van égetésre. Elsődlegesen az avar és kerti hulladék
ártalmatlanítását preferálja a rendelet, mely szerint komposztálással és szemétszállítás
megoldásával javasolja azt ártalmatlanítani. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a jegyző
felé kell bejelenteni az égetést.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom Gyuris László Képviselő úr módosító
javaslatát. Kérem, aki egyetért, jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen és 7 nem szavazattal,
1 tartózkodás mellett, nem fogadta el a javaslatot.
Szavazásra bocsátom az elhangzott módosítást, miszerint az Alsó-Tisza Vidéki
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség megnevezést Csongrád Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályra javítjuk.
Kérem, aki egyetért, jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a módosítást elfogadta.
Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet az elhangzott módosításokkal egységes
szerkezetben.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen és 1 nem
szavazattal, - tartózkodás nélkül - a rendelet-tervezet elfogadta.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az avar és kerti hulladékégetés,
valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló rendeletének módosításáról
szóló 18/2015. (VI.29.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete
tartalmaz.
/Deményi Ernő képviselő a teremből távozott, jelen van 10 fő./

5. N a p i r e n d
.…./2015.(….) rendelet tervezet Kiskunmajsa Város díszpolgára, Kiksunmajsa
városért, Kiskunmajsa Város tiszteletbeli polgára, Kiskunmajsa sportjáért,
Kiskunmajsa Város közszolgálatáért címek adományozásáról szóló 8/2003.(III.17.)
rendelet módosításáról
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az eredeti rendelet szerint a díszpolgári címek négyévente adhatóak, de lehetőséget ad arra,
hogy akár évente is kiosztásra kerüljenek.
Segédanyagot osztottunk ki, ami alapján javaslatokat lehet tenni. A weboldalon megtalálható,
hogy eddig mely személyek részesültek kitüntetésben. Az Ifjúságnevelési és Közművelődési
Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
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Faludi Tamás képviselő
A Bizottság mit fogadott el, az eredeti rendeletet, vagy a módosított tervezetet?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A rendelet módosítását fogadta el, miszerint évente lesznek adhatóak a címek.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen és 1 nem szavazattal
–tartózkodás nélkül – a rendelet-tervezetet elfogadta.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen és 1 nem szavazattal
–tartózkodás nélkül – megalkotta a Kiskunmajsa Város díszpolgára, Kiksunmajsa
városért, Kiskunmajsa Város tiszteletbeli polgára, Kiskunmajsa sportjáért,
Kiskunmajsa Város közszolgálatáért címek adományozásáról szóló 8/2003.(III.17.)
rendelet módosításáról szóló 19/2015. (VI.29.) önkormányzati rendeletét, melyet a
jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmaz.

6.N a p i r e n d
Czombos Csaba vételi kérelme az Ipari Parkban
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Czombos Csaba kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy az Ipari Parkban 5000 m2-es
területet kíván megvásárolni, tápkeverő üzem és gabonatároló működtetésére. A vásárlástól
számított negyedik év végére hat fő foglalkoztatását vállalja.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
/Czombos Csaba személyes érintettségét bejelentette, és nem vett részt a szavazásban./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal,
(Czombos Csaba személyes érintettsége miatt nem vett részt a szavazásban) –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
165/2015. (VI.25.) határozat
Czombos Csaba vételi kérelme az Ipari Parkban
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete értékesíti az ipari parkban lévő
0296/40. hrsz-ú ingatlanból 5000 m2-t Czombos Csaba Kiskunmajsa, Nagy L. u. 6. szám
részére 270,-Ft/m2 + ÁFA áron.
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A végleges adásvételi szerződés aláírására, a telek megosztása, a részletes feltételek és
biztosítékok meghatározása és a Támogatás Vizsgáló Iroda, valamint a DARFÜ jóváhagyása
után kerülhet sor.
A telek kiméretésével, megosztásával kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik,
melynek összege 102.200,-Ft, fedezete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának általános
tartaléka. Az adásvétellel kapcsolatos költségek vevőt terhelik.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. október 31.
/Faludi Tamás képviselő a teremből távozott, jelen van 9 fő./
7.N a p i r e n d
Járdaépítéssel kapcsolatos frekventált terület meghatározása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A 2015. május 28-i ülésen döntött az Önkormányzat arról, hogy a járdaépítési támogatásban
frekventált területrészt határoz meg, ahol csak a térkővel burkolt járdafelületet támogatja. Ez a
terület egyeztetésre került, melyet a Petőfi Sándor, Deák Ferenc, Bartók Béla, Zrínyi Miklós,
Rákóczi Ferenc és az Árpád utca határol.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
166/2015. (VI.25.) határozat
Járdaépítéssel kapcsolatos frekventált terület meghatározása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a járdaépítési támogatás
szempontjából a mellékelt térkép szerinti frekventált területet határozza meg.
A kijelölt területen a térkővel burkolt járdaépítés támogatható.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. december 31.
/Deményi Ernő képviselő visszajött, jelen van 10 fő./
8. N a p i r e n d
Rotary Zrt-től visszakapott 3167/6. hrsz-ú ingatlan hasznosítása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A vasút mellett lévő telephely kerül visszaadásra. A visszaadás ideje 2015. július elsejére
módosul. Az ingatlant hasznosítani szeretnénk, akár bérbeadással is. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság kérte, hogy a beadott pályázatok tartalmazzák, hogy milyen
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tevékenységre kívánják igénybe venni az építményt. Ezzel a módosítással javaslom
elfogadásra a határozati javaslatot.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot az elhangzott
módosítással.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
167/2015. (VI.25.) határozat
Rotary Zrt-től visszakapott 3167/6. hrsz-ú ingatlan hasznosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kiskunmajsa 3167/6. hrsz-ú
ingatlan bérbeadására pályázatot ír ki a mellékelt hirdetmény alapján azzal, hogy a beadott
pályázat tartalmazza, hogy a bérlő milyen tevékenységre kívánja igénybe venni az ingatlant.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.
9.N a p i r e n d
Kiskunmajsai Városi Óvoda és Bölcsőde kérelme
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az Óvodavezető asszony azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az óvodában
jelentkező villamos problémákra támogatást nyújtsunk. A beérkezett árajánlat
teljesítménynövelést és szerelési munkálatokat is tartalmaz.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
168/2015. (VI.25.) határozat
Kiskunmajsai Városi Óvoda és Bölcsőde kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Napsugár Óvodában lévő
villamossági probléma megoldására 144.500,- forintot biztosít Kiskunmajsa Város
Önkormányzata részére, melynek fedezete a működési célú tartalékon, Önkormányzat által
irányított költségvetési szervek saját bevételkieséseire, működési többlet kiadásaira
elkülönített keret.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. július 31.
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Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Katona Dóra bizottsági referens
10. N a p i r e n d
„Nyári diákmunka” elnevezésű munkaerőpiaci-programhoz történő csatlakozás
/Írásos előterjesztés mellékelve./
/Faludi Tamás képviselő visszajött, jelen van 11 fő./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A nyári diákmunka keretében lehetőség van július és augusztus hónapban, 5-5 fő diákmunkás
foglalkoztatására, ahol a bér és a szociális hozzájárulás 100 %-ban támogatható, viszont a
foglalkoztathatósági vizsgálathoz az Önkormányzatnak hozzá kell járulnia.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
169/2015. (VI.25.) határozat
„Nyári diákmunka” elnevezésű munkaerőpiaci-programhoz történő csatlakozás
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A nyári diákmunka” elnevezésű
munkaerő-piaci programhoz történő csatlakozást támogatja.
A Munkaügyi Kirendeltség által kirendelt diákok foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi
juttatás és szociális hozzájárulási adó, valamint a 100%-os támogatás megtervezését
1.394.500,- Ft összeggel tudomásul veszi, valamint hozzájárul a 30.000.- Ft egyéb nem
támogatott költség (foglalkoztathatósági vizsgálat) megtervezéséhez az általános tartalék
terhére.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a tényleges
foglalkoztatás ismeretében a fel nem használt összegek visszahelyezésre kerülnek a forrásul
megjelölt jogcímre, illetve a személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó és a támogatás
előirányzata a megkötött szerződés alapján csökkenhet.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. június 30.
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
11. N a p i r e n d
Veszélyes fák kivágása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A 2015. május 6-i vihar után a katasztrófavédelem hatósági ellenőrzést tartott a településen, és
12 fát ítélt élet- és balesetveszélyesnek. A Városgazdálkodási Intézmény vezetője ajánlatot
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kért be, és ez alapján a 12 darab fa kivágása 1.200.000,- Ft-ba kerül. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta a napirendet, és módosító javaslattal élt.
Dr. Tóth -Péli Emőke jegyző
A határozati javaslatot ekként javasolja elfogadásra a bizottság: Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 darab élet és balesetveszélyes fa kivágásra
legfeljebb 1.200.000 Ft-ot biztosít a Városgazdálkodási Intézmény részére, melynek fedezete
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának általános tartaléka. A fák kivágása a
Városgazdálkodási Intézmény beszerzési szabályzatának megfelelően három árajánlat
bekérésével, valamint a tuskó eltávolításával történjen. Ezen felül biztosítsák az élet- vagyon és felelősségbiztosítás feltételeit, valamint a fák pótlását.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot az elhangzott
módosítással együtt.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
170/2015. (VI.25.) határozat
Veszélyes fák kivágása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 darab élet - és
balesetveszélyes fa kivágására legfeljebb 1.200.000 Ft-ot biztosít a Városgazdálkodási
Intézmény részére, melynek fedezete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának általános
tartaléka.
A fák kivágása a Városgazdálkodási Intézmény beszerzési szabályzatának megfelelően három
árajánlat bekérésével, valamint a tuskó eltávolításával történjen. Ezenfelül biztosítani kell az
élet-vagyon- és felelősségbiztosítás feltételeit a szerződésben, valamint a fák pótlását.
Felelős: Lantos György a Városgazdálkodási Intézmény Igazgatója
Határidő: 2015. augusztus 31.
12.N a p i r e n d
Kiskunmajsa Városi
módosítása

Önkormányzat

reprezentációs

kiadási

előirányzatának

/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Rávai Mónika alpolgármester
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2015-ös költségvetésében nettó 880.000,- Ft
reprezentációs kiadás került megtervezésre. Sajnos majdnem teljes mértékben sikerült
felhasználni. Összeállítottunk egy egységcsomagot a testvér települések delegációinak illetve
vendégeinknek. Ebben helyi termékek vannak, tészta, levendula zsák, bor, méz paprika,
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mézeskalács és konyakmeggy. Ebből a keretből finanszírozzuk a szépkorúakat is. Ennek
jelentős része a reprezentációs költségekre jutó adóteher. Jelen esetben 500.000 Ft + ÁFA és
járulékkal növelt költségkeretet kérünk az általános tartalék terhére.
Faludi Tamás képviselő
A felsorolásból most kifelejtette Alpolgármester asszony a fontos személyek meghívását, mint
kiderült, nem is volt ilyenről szó. Minden polgármesternek elég volt az egy millió forint,
pedig a testvérvárosi delegációk is kaptak ajándékot, a szépkorúak is meg voltak köszöntve és
a tárgyalópartnerek is meg voltak vendégelve. Javaslom a saját keretek felhasználását erre a
célra.
Rávai Mónika alpolgármester
Valóban az idén nem lett megvendégelve az említett partner. A tárgyalópartnerek étkezési
költségeit kigyűjtettem. A Polgármesteri Hivatal és intézményei új ügyviteli programot
állíttattak be, és e program betanítására érkezett cég képviselőinek vendéglátása elég nagy
tételben szerepelt. Új vállalkozókkal folyt egyeztetés, a körzet országgyűlési képviselője
tartott fogadóórát, a Megyei Területfejlesztési Munkacsoport munkatársai voltak
Kiskunmajsán, és a polgármester találkozó vendéglátása szerepel a listán. A kimutatást
Képviselő úr részére bármikor átadom.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A pénzt a város érdekében, a város imázsának növelésére fordítottuk.
Fülöp Zoltán képviselő
Olyan készletek feltöltésére kellett költeni, ami nem idén fog elfogyni. Az ajándékok helyi
termékekből tevődnek össze, és ez kismértékben többe kerül. A hétvégén volt szerencsém
Lommatzschba látogatni. Kiskunmajsának a vendéglátást újra kell gondolni, mert zavarba ejtő
a különbség. Egy magyar településnek meg kell mutatni, hogyan tud vendégül látni. Amikor
Lommatzschba utaztunk képviselő-társam volt a sofőr, és nem vittünk tolmácsot, ez a
városvezetés ennyire szórja a városlakók pénzét.
Faludi Tamás képviselő
Ezek szerint Önnek fogalma sincs, hogy milyen vendéglátásban részesültek a delegációk
eddig. Úgy gondolom, hogy Kiskunmajsa mindig kiemelkedő volt az összes testvérvárost
figyelembe véve. Az előző ciklusokban is ugyanígy volt megoldva, csomag is, ajándék is volt
és a keret is elég volt. Amikor a Tourinform irodát akartuk feltölteni ajándékokkal, akkor arra
külön kérelem érkezett.
Szekeres Béla alpolgármester
Valóban volt ajándék, el volt látva a feladat, viszont szembesültünk azzal, amikor fontos
emberek érkezetek városunkba, és nem volt mit adni. Nem biztos, hogy elég az, ha
átmegyünk a Tourinform Irodába, és hozunk három kulcstartót. Ők arra kíváncsiak, ami képet
ad a város helyi termékeiről, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy ez a gazdasági ág is fejlődjön.
Faludi Tamás képviselő
Annak örülnék, ha nyilvánosan lenne elmondva mire lett költve a pénz, mivel közpénzről
beszélünk, a városlakókra is tartozik. Eddig is vittük a helyi termékeket.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 2 ellenszavazattal,
1 tartózkodás mellett– az alábbi határozatot hozta.
171/2015. (VI.25.) határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat reprezentációs kiadási előirányzatának módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunmajsa Város
Önkormányzata részére reprezentációs kiadásokra az azt terhelő adófizetési kötelezettséggel
együtt 960.000 Ft-ot biztosít Kiskunmajsa Város Önkormányzatának általános tartaléka
terhére.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési
rendeleten történő átvezetésre
Határidő: folyamatos, azonnal
/Rávai Mónika alpolgármester a teremből távozott, jelen van 10 fő./
13. N a p i r e n d
Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás 2014. évi működéséről
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
2011. augusztusában 82 település hozta létre a Társulást, melynek az volt a célja, hogy egy
KEOP pályázaton vegyenek részt. A Társulás 2014 évi működéséről szól az előterjesztés.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
172/2015. (VI.25.) határozat
Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2014. évi működéséről
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről szóló beszámolót
tudomásul vette.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: folyamatos
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14.N a p i r e n d
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Megállapodás 3. sz. módosításának elfogadása

Önkormányzat

Társulási

/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az előterjesztés arról szól, hogy a tagok mandátuma 2014. októberéig tartott, és a választás
után új tagokat kellett delegálni.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
173/2015. (VI.25.) határozat
Homokhátsági
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Megállapodás 3. sz. módosításának elfogadása

Önkormányzat

Társulási

Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a „Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 3. számú
módosításának elfogadása” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza.
A Képviselő testület elfogadja az előterjesztés szerinti Társulási Tanács, Felügyelő Bizottság
valamint a Tanács helyettes tagjait, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás ez irányú
módosítása miatt a Társulási megállapodás 3. számú módosításának aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. július 31.
15.N a p i r e n d
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása a Konecsni György Kulturális
Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház vonatkozásában
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Konecsni György Kulturális Központ pályázatot szeretne beadni vissza nem térítendő
támogatással közművelődési intézmények műszaki, technikai eszközállományának
berendezéseinek gyarapításra, épületeinek karbantartására, felújítására. 10 %-os önerőt kell
biztosítani. Mosógép, laptopok, varrógép beszerzését szeretné megvalósítani. Ez összesen
1.475.000,- Ft, melyből önerő 147.000,- Ft.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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174/2015. (VI.25.) határozat
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása a Konecsni György Kulturális
Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház vonatkozásában
Határozat
1.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő–testülete egyetért azzal, hogy az
emberi erőforrások minisztere által hirdetett pályázatra Kiskunmajsa Város Önkormányzata
pályázatot nyújtson be a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és
Tájház mint közművelődési intézmény eszközbeszerzésére vonatkozóan összesen bruttó
1.475.116 Ft összköltségű beruházás megvalósítására.
2.
A Képviselő-testület saját forrásként bruttó 147.512 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 1.327.604 Ft költség fedezetére vissza nem térítendő költségvetési támogatási
igény céljából pályázatot nyújt be az emberi erőforrások minisztere által hirdetett pályázatára.
4.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a támogatással
beszerzett eszközöket az amortizációs időszakon belül 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: 2015. 06. 29.
/Rávai Mónika alpolgármester visszajött, jelen van 11 fő./
16.N a p i r e n d
Városgazdálkodási Intézmény részére keretösszeg elkülönítése gépvásárlásra
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Városgazdálkodási Intézmény hatékonyságának növeléséhez gépvásárlásra van szükség.
Szükség volna egy 30 lóerős kis traktor beszerzésére fűnyíróval és padkakaszával. A gépek
beszerzésére 4.600.000,- Ft-os keretösszeget kellene biztosítani. Szó volt egy árokásó
kotrógép beszerzéséről is, de amit kinéztünk sajnos elkelt.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő
Tudjuk, hogy a Városgazdálkodási Intézménynél komoly emberhiány van. Gépkezelő csak
kettő van. Szeretném, ha a következő testületi ülésre erről is kapnánk előterjesztést.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Keressük a megfelelő embert.
Egyéb kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozati
javaslatot.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
175/2015. (VI.25.) határozat
Városgazdálkodási Intézmény részére keretösszeg elkülönítése gépvásárlásra
Határozat
(1)
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4.600.000.-Ft-os
keretösszeget biztosít Városgazdálkodási Intézmény részére gépvásárlásra, melynek fedezete
Kiskunmajsa Város Önkormányzat felhalmozási célú céltartalék beruházási, felújítási alapja.
(2)
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Lantos György
igazgatót az árajánlatok bekérésére és a legkedvezőbb ajánlattevővel kötelezettségvállalási
dokumentumok aláírására.
Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a 2015. évi költségvetési rendeleten történő
átvezetésre, Lantos György igazgató a kötelezettségvállalási dokumentumok aláírására,
Határidő: azonnal, 2015. július 30.
17. N a p i r e n d
A kiskunmajsai Városgazdálkodási Intézmény nyilvántartásában szereplő iskolabusz
értékesítése
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Lantos György igazgató úr javasolja a kis busz értékesítését, mivel lejár a műszaki vizsgája.
Értékbecslést kértünk, az eladási ár 400.000,- Ft+ÁFA.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő
Ha most értékesítjük a buszt, akkor hogyan oldjuk meg a szállítást, ha nem nyer pályázat?
Szekeres Béla alpolgármester
A kis busz pótlását meg tudjuk oldani a helyi járattal. A menetrendet át kell gondolni. A
tervek szerint szerepel egy új busz beszerzése, amellyel meg tudjuk oldani a kézilabda és a
foci csapatok szállítását.
Faludi Tamás képviselő
Ez azt jelenti, hogy a következő testületi ülésre a menetrend módosítás elénk fog kerülni?
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a gyerekeket már szeptember elsején vinni kell.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Egyéb kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozati
javaslatot.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen és 1 ellenszavazat
mellett, - tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
176/2015. (VI.25.) határozat
A kiskunmajsai Városgazdálkodási Intézmény nyilvántartásában szereplő iskolabusz
értékesítése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunmajsa Város
Önkormányzat belső szabályzata alapján a felesleges vagyontárgy hasznosítására vonatkozó
értékesítési javaslatát tudomásul veszi.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Városgazdálkodási
Intézmény nyilvántartásában szereplő IKARUS 543.38 M típusú gépjármű értékesítéséhez
minimum az értékbecslésben szereplő 400.000.-Ft plusz áfa forgalmi értéken.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az értékesítési
eljárást a polgármester az önkormányzat belső szabályzatában rögzítettek szerint bonyolítja le.
Felelős: Ábrahám-Fúrús Andás polgármester, Lantos György igazgató az értékesítési eljárás
lebonyolítására
Határidő: 2015. november 30.
18. N a p i r e n d
Testvérvárosi együttműködési megállapodás (tervezet) jóváhagyása Ukmergé
városával
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az együttműködési megállapodás kiküldésre került. Az Ifjúságnevelési és Jogi Bizottság is
tárgyalta a napirendet, és a tervezetet elfogadásra javasolja.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 1 ellenszavazattal,
2 tartózkodás mellett– az alábbi határozatot hozta.
177/2015. (VI.25.) határozat
Testvérvárosi együttműködési megállapodás (tervezet) jóváhagyása Ukmergé városával
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a 111/2015. (IV.30.)
számú határozatában foglaltakra - felhatalmazza a polgármestert Ukmerge városával
testvérvárosi szerződés aláírására az előterjesztés mellékletét képező megállapodás tervezet
szerint azzal, hogy azon az Ukmerge által tett esetleges módosítások átvezethetőek legyenek.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András, polgármester
Határidő: 2015. december 31.
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19.N a p i r e n d
Kiskunmajsa Város
munkaterve

Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. félévi

/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
178/2015. (VI.25.) határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. félévi munkaterve
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. II félévi munkatervét az
alábbiak szerint határozza meg:
Általános napirendek
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete mindenkor hatályos
szövegének megfelelő napirendek.
Szeptember
1.
2.
3.
4.

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Beszámoló a közrend, a közbiztonság helyzetéről /Rendőrségi beszámoló/
Városi kitüntető címek adományozása
A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Október

1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata
2. Rendelet-tervezet elfogadása az önkormányzat által civil és egyéb szervezeteknek
nyújtott támogatások szabályozásáról
3. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
November
1.
2.
3.
4.

Közmeghallgatás
Adórendeletek módosítása
A kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás díjának meghatározása
A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

29
December
1. A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2016. évi I félévi munkatervének elfogadása
3. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata 2016. 01. 15-ig
4. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: folyamatos
Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
Előadó: Rávai Mónika alpolgármester

20.N a p i r e n d
A Vakáció Nonprofit Kft. 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának
elfogadása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Rávai Mónika alpolgármester
A Kft táborokat üzemeltet, a tárgyévi eredménye veszteséggel zárult, de a táborokat
fenntartja. Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
179/2015. (VI.25.) határozat
A Vakáció Nonprofit Kft. 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának
elfogadása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VAKÁCIÓ Táborozási és
Üdülési Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Rávai Mónika alpolgármester
Határidő: 2015. június 30.

21 N a p i r e n d

30
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő
üzletrészre vonatkozó értékesítési ajánlat
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Rávai Mónika alpolgármester
Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft-nek Kiskunmajsa Városa 2009. augusztusa óta tagja. A Kft
Sikondán és Balatonakalin üzemeltet táborokat. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának
510.000,- Ft névértékű 17 %-os üzletrésze van, ezért évente 1.110.000,- Ft működési
támogatást kell fizetni. Felmértük, hogy hány diák vett részt a táborokban, és hogy mennyit
kellett fizetni, ezt összehasonlítottuk a működési támogatással, és igen jelentős különbség
mutatkozik. Ezért felmerült a lehetősége annak, hogy üzletrészünket értékesítenénk. Ha az
értékesítés nem sikerül, akkor lehetőség van végelszámolással történő megszűnés
kezdeményezésére.
A határozati javaslatban a határidőt kérem módosítani 2015. december 31-re.
Faludi Tamás képviselő
A költségcsökkentésre volt-e javaslat annak vizsgálata során, hogy mennyibe kerül a tábor
fenntartása?
Rávai Mónika alpolgármester
Egyeztettünk a Kft vezetőjével, és mivel a táborok lepusztult állapotban vannak, ezért inkább
költeni kellene rá. A hatékonyabb üzemeltetéshez plusz ráfordításra lenne szükség.
Faludi Tamás képviselő
Kérem, hogy a döntést halasszuk el az év végére. A tulajdonjoggal kapcsolatban milyen
tárgyalások történtek?
Rávai Mónika alpolgármester
A Kft ügyvezetője kereste meg a közreműködő szervezetet, hogy a tulajdonjogot nem szerzett
önkormányzatokkal, hogyan tudnánk kiválni. Erre még nem kapott választ. Nem javaslom a
napirendi pont levételét azért, - akár az értékesítés, akár a megszűnés mellett dönt az
Önkormányzat- hogy ne kelljen jövőre működési támogatást fizetni.
Faludi Tamás képviselő
Tehát nem történtek tárgyalások a tulajdonjogról. Az lenne a kérésem, hogy a városvezetés
Kiskunhalas Városával közösen keresse meg a két országgyűlési képviselőt, hogy kapjunk
végleges választ arra, hogy az Önkormányzatok tulajdonba kaphatják-e a táborokat. Ezért
kérem, hogy most ne döntsünk ebben, kérjük meg az Országgyűlés alelnökét, hogy hathatósan
járjon közbe abban, hogy az Önkormányzatok, akik ezt a tábort felépítették, hozzájuthassanak
tulajdonukhoz. Amíg nem kapunk konkrét nemleges választ, addig nem javaslom sem a
kilépést, sem a felszámolást.
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Rávai Mónika alpolgármester
A tulajdonba kerülés az Önkormányzatokat érinti és nem a Kft-t. Több Önkormányzat
megkapta a választ, hogy a tulajdonukba kerülhet, de nem írták alá a szerződést,
visszautasították ezt a lehetőséget. Az iskolákkal tárgyaltunk, és elmondták, hogy mindig más
helyre mennek kirándulni, hogy az ország minél több pontjával ismerkedjenek meg a
gyermekek. Ne a tárborokat, hanem a gyerekek táboroztatását támogassuk.
Nyerges Benjamin képviselő
Tegyünk még egy próbát a tulajdonba kerülésre, és kérésünkkel járjunk közben Lezsák
Sándor Úrnál. Évtizedes probléma ez. Maximum szeptember 1-ig hagynék határidőt, és azt
követően hozzuk vissza, és ez a határozati javaslat legyen akkor is.
Rávai Mónika alpolgármester
A Kft taggyűlésén az a kérés hangzott el, hogy aki értékesíteni kívánja az üzletrészét, június
30-ig hozza meg a határozatát, így augusztus 31-ig keresnek vevőt az eladásra került
üzletrészekre. Ha nem hozzuk meg a döntést, akkor a Kft sem tud tárgyalni, sem az üzletrész
megvételről, se a megszűnésről.
Gyuris László képviselő
Halasszuk el a döntést, ne mondjunk le a lehetőségről, egyértelműsítsük, hogy részesei
vagyunk a Kft-nek, és a tulajdonszerzésnél is működjünk közre, amennyiben erre nincs
lehetőség, akkor még mindig kiszállhatunk.
Faludi Tamás képviselő
Nem értem Alpolgármester Asszony gazdasági hozzáállását. Ha most azt a döntést hozza a
Testület, hogy eladja az üzletrészét, akkor utána milyen tulajdonjogról kíván beszélni? Addig
van tulajdonjogra lehetőség, amíg tagja vagyok a Kft-nek. Tárgyaljanak az Országgyűlés
alelnökével és egy új tárgyalást kell elindítani, a konkrét tulajdonjogra vonatkozólag. A Kftből bármikor ki lehet lépni.
Ugyanazt kérem, amit Nyerges Benjamin képviselő úr, hogy most ne döntsünk, és októberi
testületi ülésre kerüljön vissza az előterjesztés.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A tulajdonszerzést hogy képzelnék el? Kiskunmajsa tulajdonába kerüljön az egész tábor vagy
a települések tulajdonába?
Faludi Tamás képviselő
Ezt kell Önöknek megtárgyalni, én akkor lennék a legboldogabb, ha 100 %-ban Kiskunmajsa
tulajdonába kerülne, de ebben nyilván Kiskunhalas nem lesz partner. Én határidőnek október
15-ét javasolnám, vagy legalább október elsejét.
Rávai Mónika alpolgármester
A tulajdonjog nem a Kft-é, hanem az Önkormányzatoké. A Kft taggyűlésén arra kérték az
önkormányzatokat, hogy június 30-ig mindenki hozza meg a döntését, hogy milyen értéken
kívánják értékesíteni az üzletrészét, hogy el tudják kezdeni a tárgyalásokat. Ha mi nem
hozunk döntést valószínű, kicsúszunk a határidőből, ezért újra követelik a működési költséget.
Nem a Kft szerzi meg a tulajdonjogot, hanem a tagönkormányzatok.
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Deményi Ernő képviselő
A határozat végrehajtási határideje a módosítás szerint 2015. december 31., akkor miért olyan
sürgős?
Rávai Mónika alpolgármester
Azért kérték, hogy június 30-ig hozzunk döntést, hogy a tárgyalást el tudja kezdeni a Kft, és
2015. december 31-ig le tudjuk zárni a Kft-ben való részesedésünk sorsát.
Faludi Tamás képviselő
Én módosító javaslatként 2015. október 15-ét kértem. Még az október 1. is elfogadható.
Rávai Mónika alpolgármester
Több Önkormányzat Szank, Csólyospálos és Zsana is jelezte, hogy értékesíteni akarja az
üzletrészét, ránk várnak ezzel kapcsolatban, hogy a Kft a működését rendezni tudja.
Faludi Tamás képviselő
17 % üzletrészünk van egy Kft-ben, és jelen pillanatban nem javaslom az értékesítését, addig
amíg a tulajdonjog nem tisztázódik.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Faludi Tamás képviselő úr módosító indítványa volt a legutolsó, kéri a napirend levételét, és
hogy október elsejét követően hozzuk vissza a Testület elé.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem, aki az elhangzott módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal és 1
tartózkodás mellett, – ellenszavazat nélkül –elfogadta az elhangzott módosítást, majd az
alábbi határozatot hozta.
180/2015. (VI.25.) határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő
üzletrészre vonatkozó értékesítési ajánlat
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a vonatkozásában, hogy a
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő
üzletrészre vonatkozó értékesítési ajánlatáról szóló előterjesztést leveszi napirendről, és 2015.
október elsejét követően hozza vissza a Testület elé.
Felelős: Rávai Mónika alpolgármester
Határidő: azonnal
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22. N a p i r e n d
Viziközmű Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrészre vonatkozó értékesítés
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Rávai Mónika alpolgármester
Kiskunmajsa Város Önkormányzata a 204/2012. sz. Kt. határozat 2. pontja alapján 500.000,Ft vételárért 790.000,- Ft névértékű üzletrészt vásárolt a Víziközmű Szolgáltató Kft
törzstőkéjéből.
Kiskunmajsa ivóvíz- és szennyvíz hálózat üzemeltetését 2013. és 2014. években a Víziközmű
Szolgáltató Kft. végezte. Mivel a Kft, az Energia Hivataltól nem kapott működési engedélyt,
így Önkormányzatunk bérleti üzemeltetési szerződést kötött az ALFÖLDVÍZ Zrt-vel.
Jelenleg a cég jegyzett tőkéje: 11.870.000,-Ft.
A Kft működése igen veszteséges lett. A jövedelemszerző tevékenysége megszűnt a
tagönkormányzatok jelezték, hogy nem kívánják fenntartani a kft, ezért felkérték a Kft
ügyvédjét, hogy megoldási javaslatot dolgozzon ki. A határozati javaslatban szerepel egy
lehetőség, hogy a Víziközmű Szolgáltató Kft. gazdasági társaságban lévő 790.000,- Ft
névértékű üzletrészét értékesíti 500.000,-Ft eladási áron.
Az értékesítés sikertelensége esetén felhatalmazza a Polgármestert, hogy Kiskunmajsa Város
Önkormányzata nevében teljes jogkörrel eljárjon a gazdasági társulás soron következő
taggyűlésén támogassa a gazdasági társulás jogutód nélküli megszűnését, végelszámolási
vagy felszámolási eljárás megindítását. Ezt a határozati javaslatot javaslom elfogadásra.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
181/2015. (VI.25.) határozat
Viziközmű Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrészre vonatkozó értékesítés
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Víziközmű Szolgáltató Kft.
gazdasági társaságban lévő 790.000,- Ft névértékű üzletrészét értékesíti 500.000,-Ft eladási
áron.
Az értékesítés sikertelensége esetén felhatalmazza a Polgármestert, hogy Kiskunmajsa Város
Önkormányzata nevében teljes jogkörrel eljárjon a gazdasági társulás soron következő
taggyűlésén támogassa a gazdasági társulás jogutód nélküli megszűnését, végelszámolási
vagy felszámolási eljárás megindítását.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.
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23. N a p i r e n d
Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének módosításáról
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A belső ellenőri szerződésünk felmondásra került az N-Global Kft-vel, és ezt követően 3
árajánlat került bekérésre.
A legkedvezőbb ajánlatot a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. adta.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
182/2015. (VI.25.) határozat
Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének módosításáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsa Városi
Önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozó 2015. évi belső ellenőrzési tervének
módosítását, a módosítással egységes szerkezetbe foglalva, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-(6) bekezdésében, valamint
a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 32. §ában foglaltak alapján, a 2. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
Felelős: Rávai Mónika alpolgármester
Határidő: 2015. december 31. a módosított terv szerinti ellenőrzések végrehajtására
Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
Előadó: Szekeres Béla alpolgármester
24. N a p i r e n d
Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslatai
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Szekeres Béla alpolgármester
Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport hét pontban foglalta össze javaslatait, ennek első és
második pontját a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem tárgyalta és a Munkacsoport
sem támogatta.
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A Szélmalomsor utcai lakók kérték, hogy kerüljön vissza az utca két végére a súlykorlátozó
tábla kivéve célforgalom kiegészítő táblával, melyet a bizottság nem tartott indokoltnak, de
előterjesztőként javaslom a táblák visszahelyezését.
A Béke téri lakók kérték a lakó pihenő övezet tábla kihelyezését, melyet a bizottság nem
tartott indokoltnak, de előterjesztőként javaslom a táblák kihelyezését.
Szikora Tibor képviselő
Elég szomorúnak tartom, hogy egy lakócsoport kérését nem tárgyalja a Közrend és
Közbiztonsági Bizottság. A lakók eljuttattak egy levelet Polgármester Úrhoz, és nekem is
jelezték, hogy mennyire zavaró a forgalom. Ha ez így folytatódik, akkor az út hamarosan
tönkremegy. Javaslom a Testületnek, hogy tárgyalja ezt a napirendi pontot, vegyük
figyelembe az emberek kérését.
Nyerges Benjamin képviselő
Szívós István kiskunmajsai taxis javasolta, a mozgáskorlátozott parkoló kiépítését az OTP
mellé, illetve a Posta elé is. Nagyon fontos lenne, mert mindkét helyen nagy a forgalom, sok a
parkoló autó. Nem tud a taxival megállni, a mozgáskorlátozott személy csak az úttesten tud
kiszállni. Javasolnám, hogy egészítsük ki ezzel a két helyszínnel a mozgáskorlátozott parkoló
felfestését, és a keretösszeget emeljük meg Béres László javaslata alapján 20.000,- Ft-tal.
Szekeres Béla alpolgármester
Támogatom Nyerges Benjamin képviselő Úr javaslatát. Szikora képviselő úr véleményét el
tudom fogadni, támogatni tudom a magam részéről. Van egy szakemberekből álló bizottság,
aki tett egy javaslatot. A közfoglalkoztatás keretében felkértem három hölgyet, akik három
napon keresztül számlálta az átmenő forgalmat. Szakmailag és teherbírás szempontjából sem
indokolt, hogy azt az utat tehermentesítsük. Ha az út tehermentesítve lenne, akkor a Petőfi
utcára terelődne a forgalom, ahol már a házak repedeznek az átmenő forgalomtól. Teljesen
jogos igény hogy nincs megoldva a járda kérdése a Szélmalomsoron, ezáltal a kövesúton
közlekednek. Ez ügyben meg kell tenni a lépéseket, hogy épüljön járda. El lehet gondolkodni
azon, hogy sebességkorlátozó táblát helyezzünk ki.
A Rendőrség és a Csendes köz között két helyen kerülne kialakításra fekvőrendőr, közel fél
millió forintos költséggel.
Fülöp Zoltán képviselő
Én is támogatom a mozgáskorlátozott parkoló felfestését. Az OTP felöli úttest a Közútkezelő
kezelésében van. Ez okoz-e bármilyen nehézséget?
Béres László bizottsági referens
Nem okoz problémát, a parkoló Csendes közben kerül kialakításra.
Faludi Tamás képviselő
Bizottsági ülésen is megkérdeztem, hogy a Szélmalomsoron élő lakóktól érkezett-e írásbeli
kérelem. A válasz az volt, hogy nem, ugyanakkor az újságban láttam, hogy egy lakó már
másfél hónapja levelet adott be Polgármester úrnak. Kérdezem, hol van ez a levél, miért nem
kapott választ és miért nem lett az előterjesztéshez csatolva?
A kérésem az, hogy a pontokról egyenként szavazzunk.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
A levél valóban beérkezett, átadtam Béres Lászlónak. Telefonon beszéltem a levél írójával, és
meghívtam az ülésre, hogy személyesen is átbeszéljük a kérdést.
Szikora Tibor képviselő
Mindenképp meghallgatnám a lakók kérését, amíg nem lesz más megoldás, addig javaslom a
táblák visszahelyezését.
Dr. Tóth-Péli Emőkek jegyző
A 3-8. pontig tárgyalta a bizottság, az első két pontot levették napirendről. Önök kérték, hogy
ne kerüljön olyan napirend a Testület elé, amit nem tárgyal bizottság, ezért az a probléma áll
fenn, hogy az első két pont vonatkozásában nem lehet módosító javaslattal élniük.
Deményi Ernő képviselő
Nekem más a véleményem. A bizottság levette napirendről, de ez nem azt jelenti, hogy a
képviselő nem tehet javaslatot, mert nem kötelező figyelembe venni a bizottság véleményét.
Én, mint képviselő tehetek módosító javaslatot. Azt javaslom, hogy tárgyaljuk az első két
pontot is, és döntsünk ebben.
Gyuris László képviselő
A lakók engem is megkerestek, én is javaslom a forgalomkorlátozást azon a területen.
Javaslom a 4-es pontban a megállni tilos táblák elhelyezésével kapcsolatban, hogy a Petőfi
Sándor utcán, a Csontos Károly és a Fő utca között egy „kivéve áruszállításra” kiegészítő
táblát helyezzünk alá.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Az SZMSZ-ünkbe eredetileg benne volt, hogy bizottsági véleményezés nélkül lehet
előterjesztést tárgyalni, de a törvényesség kivetette. Csak a sürgősségi indítványnál maradt
meg, hogy bizottsági véleményezés nélkül is tárgyalható. A képviselő javaslatot tehet, nincs
akadálya annak, hogy a következő ülésre hozzuk vissza.
Deményi Ernő képviselő
A bizottság tárgyalt róla, teljesen függetlenül hogy milyen eredménnyel. Az a képviselő, aki
nem vesz részt bizottsági ülésen, most találkozik először az anyaggal, és teljesen korlátozva
van, hogy ezzel kapcsolatban nem tehet javaslatot.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A bizottság levette napirendről, vagyis nem tárgyalta, - ez a döntés született.
Nyerges Benjamin képviselő
Ez egy határozati javaslat volt, és csak az egész napirendet lehet levenni napirendről, egy
részét nem. Az előterjesztő módosító indítvánnyal kérte, hogy az első két pont ne kerüljön
elfogadásra. Úgy gondolom, hogy az első két pont levétele csak módosító indítvány volt, az
előterjesztéshez képest.
Szikora Tibor képviselő
Egyetértek Nyerges Benjamin képviselő úrral. Az előterjesztésből bizonyos pontokat nem
vehet le a bizottság, csak módosíthat.
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Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Egyetértek, meggyőztek.
Faludi Tamás képviselő
Az elején kértem, hogy a pontokról egyenként szavazzunk, mert van olyan pont, amit nem
tudok elfogadni.
Deményi Ernő képviselő
Az a probléma, hogy az első ponttal kapcsolatban nem volt szó levélről, annak tudatában
másként történt volna. Én is javaslom, hogy egyenként szavazzunk.
Czombos Csaba képviselő
Képviselő-társaimtól kérdezem, hogy a teherforgalmat hová tegyük, ha egyik utcába sem
mehet?
Faludi Tamás képviselő
Ebben egyszer már döntött a Testület, ehhez képest bejött egy lakossági kérés. Ha
Polgármester úr megválaszolta volna, akkor most nincs miről beszélni. Akkor kellett volna
tájékoztatni a városlakókat, hogy ebben a kérdésben már döntöttünk.
Szikora Tibor képviselő
Egy előterjesztésből bizonyos pontokat nem vehet le a bizottság, csak módosíthat.
Szekeres Béla alpolgármester
Pont ezért került vissza ismét a Közrend Közbiztonsági Munkacsoport elé, mert voltak
jelzések. Az előterjesztés arról szól, hogy hallgassuk meg a lakosság igényét, kerüljön vissza.
De ez rossz irányt indíthat el a város közlekedésében.
Deményi Ernő képviselő
A problémával tovább kell foglalkozni, és egyetértek azzal, hogy ez generálja a következő
problémát, ami a Petőfi utca lehet. A döntéstől függetlenül kérjük fel újra a munkacsoportot,
hogy nézzük meg, hátha van jobb megoldás.
Szikora Tibor képviselő
A szavazástól független a lakók bevonásával járjuk be az utcát, hogy szerintük mi a megoldás.
Szekeres Béla alpolgármester úrtól kérdezem, hogy ha a következő lépés a sebességkorlátozás
lesz akkor azt külön kell tárgyalni a Közrendbiztonsági csoportnak.
Szekeres Béla alpolgármester
A tárgyalások híve vagyok. Tárgyalással lehetséges, hogy találunk megoldást vagy
kompromisszumot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslat 1. pontját. Kérem,
aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen és 6 ellenszavazattal
–tartózkodás nélkül – nem fogadta el a határozati javaslat 1. pontját.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom a határozati javaslat 2. pontját. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen és 8 ellenszavazattal
–tartózkodás nélkül – nem fogadta el a határozati javaslat 2. pontját.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom a határozati javaslat 3. pontját. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a határozati javaslat 3. pontját.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom a határozati javaslat 4. pontját. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a határozati javaslat 4. pontját.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom a határozati javaslat 5. pontját azzal a módosítással, hogy az OTP és
Posta elé egy-egy mozgáskorlátozott parkoló kerüljön felfestésre. Kérem, aki egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a határozati javaslat 5. pontját.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom a határozati javaslat 6. pontját. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a határozati javaslat 6. pontját.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom a határozati javaslat 7. pontját. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen és 1 ellen
szavazattal –tartózkodás nélkül – elfogadta a határozati javaslat 7. pontját.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom a határozati javaslat 8. pontját azzal a módosítással, hogy 500.000,- Fttal emeljük meg az útkarbantartási keretet. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen és 1 ellenszavazattal
–tartózkodás nélkül – elfogadta a határozati javaslat 8. pontját, majd az alábbi
határozatot hozta.
183/2015. (VI.25.) határozat
Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslatai
Határozat
1.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elutasította a 10 tonnás
súlykorlátozás kivéve célforgalom táblák kihelyezését a Szélmalomsor utcában.
2.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elutasította a 2 db lakó
pihenő övezet tábla kihelyezését a Béke téren.
3.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt a Kálvária utcának a
Deák F. u. és Vágóhíd utcai szakaszán jobb oldalon lévő megállni tilos tábla alá „kivéve
áruszállítás” kiegészítő tábla elhelyezéséről.
4.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt a Petőfi utcának a Fő
u. és Csontos K. u. közötti szakaszán lévő Megállni tilos táblák cseréjéről „Várakozni tilos”
táblákra.
5.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt az Arany János Iskola
előtti parkolóban, valamint az OTP mellett és a Posta előtt mozgáskorlátozott parkoló
felfestéséről.
6.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt a Páva u. két végén
10 t súlykorlátozó tábla kihelyezéséről.
7.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt a Rendőrség és a
Csendes köz között két helyen a gyalogosok védelmének érdekében forgalomlassító
bukkanók kihelyezéséről a 6 méter széles úton 1 méter hosszban, színes térkőből megépítve.
8.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fenti munkák elvégzése
érdekében 500.000,- forinttal megemeli az útkarbantartási keretet, melynek fedezete
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának általános tartaléka.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. október 31.
Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztése
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

.25. N a p i r e n d
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatáról
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
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Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A Kormányhivatal felhívása miatt az Önkormányzat és a Polgármesteri Beszerzési
Szabályzatát külön kellett választani. Korábban az értékhatár 10 %-át meghaladó
beszerzésekre vonatkozott, most a 30 %-át meghaladóra. A beszerzési szabályzat a
közbeszerzési szakértőnk közreműködésével készült el.
Faludi Tamás képviselő
Nem tudom elfogadni az értékemeléseket, úgy gondolom, hogy egy felújítás esetében az
összeghatárok olyan magasak, hogy javaslom három árajánlat bekérését. Ugyanez vonatkozik
a szolgáltatásra és árubeszerzésre is. Továbbra is javaslom a három árajánlat bekérését.
Kérem, hogy maradjon az 1,5 millió és a 800.000 Ft-os összeghatár.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ez nem jelenti azt, hogy nem kérhetünk be három árajánlatot, csak az egyéb szabályokat
rugalmasabban kezeli. Minden pénzügyi döntés visszajön a Testület elé.
Gyuris László képviselő
Javaslom, hogy ne emeljük meg a kereteket.
Faludi Tamás képviselő
Ha Polgármester úr komolyan gondolja a három árajánlat bekérését, akkor nincs szükség a
szabályzat módosítására.
Szikora Tibor képviselő
Javaslom, maradjanak meg az értékek, és tisztességesebbnek fog látszódni a közbeszereztetés.
Fülöp Zoltán képviselő
A gépbeszerzésről a város azért csúszott le, mert az érvényben lévő beszerzési szabályzata
nem tett lehetővé gyorsabb döntést.
Gyuris László képviselő
Külön kell választani a vállalkozást és az Önkormányzat munkáját. Itt fékekről és
ellensúlyokról van szó, amelyek az önkormányzati működést biztonságossá teszik. Úgy
gondolom, hogy maradjunk meg az eredeti szabályzásnál, ami nagyobb biztonságot ad a
pénzügyekben.
Faludi Tamás képviselő
Ha használt gépet akarunk vásárolni, akkor benne van a rizikó, hogy elkel, mire dönt az
Önkormányzat. Ha új eszközt akarunk vásárolni, akkor továbbra is ragaszkodom az
árajánlatkérésekhez, tekintettel arra, hogy új eszközt többen is forgalmaznak.
Deményi Ernő képviselő
A közigazgatás szabályok szerint működik, mindenképpen szabályozni kellene. Én a három
árajánlat bekéréséhez ragaszkodnék és nem az értékhatárokhoz.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot azzal a
módosítással, miszerint az értékhatár 30 % helyett, 10 % legyen.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen és 4 nem szavazattal,
3 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az eredeti határozati javaslatot teszem fel szavazásra, kérem, szavazzunk.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen és 4 nem szavazattal,
2 tartózkodás mellett nem fogadta el a határozati javaslatot.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Az a probléma, hogy egyik sem lett elfogadva. A módosítás kezdeményezése a
Kormányhivatal kérése volt.
Koncz Jenő képviselő
Azt javaslom, hogy kezdjük elölről, és a 10 %-ot próbáljuk meg még egyszer keresztül vinni.
A többség a szabályzatot el tudná fogadni, itt az értékekkel van probléma.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom a 10 %-os értékhatárt. Kérem, aki egyetért, szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az elhangzott módosítást elfogadta.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom a beszerzési szabályzatot az elfogadott módosítással együtt. Kérem, aki
egyetért, szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
184/2015. (VI.25.) határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatát a megszavazott módosító indítvánnyal az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, normatív határozattal hagyja jóvá, egyben annak
hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 134/2012. (IV.25.) sz. határozatával
jóváhagyott Beszerzési Szabályzatot.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. július 1.
/A beszerzési szabályzatot a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza./
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. 26. 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 határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a rendeletet.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta Kiskunmajsa Város Önkormányzata
2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló 20/2015. (VI.29.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv 4.
sz. melléklete tartalmaz.

27. N a p i r e n d
Egyebek
Faludi Tamás képviselő
Kértem a Szociális bizottság nyilvános ülésének hanganyagát, a mai napig nem kaptam meg,
kérdezem, mikor kaphatom meg?
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A Szociális Bizottság hanganyagának kérése még nem érkezett meg hozzám. A KTKT ülés
hanganyagának kérelmét kaptam meg. 15 nap áll rendelkezésre a holnapi nap folyamán
megküldjük.
Faludi Tamás képviselő
Úgy gondoltam elég, ha szóban kérem, de akkor ezek után írásban kérem. Többször kértem a
rendezvények, programok tervezetének költségvetését, először februárban. Mikor kaphatom
meg? Most már kérnék egy határozott időt, jövő hét hétfőig kérem.
Láttam az Önkormányzat facebook oldalán, hogy reklámozza az Önkormányzati TV
közvetítést. Azt olvastam ahhoz, hogy közvetítés legyen szerződést kell kötni. Kérdezem,
hogy fizet-e az Önkormányzat, és ha igen akkor mennyit?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Igen, a 25.000,- Ft-os csomagot fizetjük.
Faludi Tamás képviselő
Erről mikor döntött a Testület? Az Ügyrendi Bizottságot kérném, hogy vizsgálja meg.
A Majsa Napok helyszíne eldőlt már, vagy fogunk még erről beszélni?
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Mindenképpen lesz egyeztetés, de valószínűsíthetően marad a helyén.
Faludi Tamás képviselő
Ezzel kapcsolatban kérem polgármester úrtól, hogy ne egynapos meghívót küldjön. Jó lenne,
ha egyeztetne előtte, hogy ráérünk-e.
A tárgyalóban élvezheti-e a képviselő a 20 Mbyte-s internet, ha már megszavaztuk és fizetünk
is érte?
A park átalakítása nagyon foglalkoztatja a város lakosságát. Ez egy eldőlt kérdés? Ha nem
akkor miért ne lehetne képviselői egyeztetésen konszenzusra jutni, hogy a többség hozzájárule vagy nem?
Alpolgármester Asszony figyelmét szeretném felhívni, mint a körzet képviselőjének a Deák
Ferenc utca tarthatatlan állapotára. Kérem, intézkedjenek annak rendbetétele ügyében.
A Gimnázium 200 millióját melyik Magyar Közlönyben kell nézni? Remélem, hogy sikerül
és nem csak ígéret.
Fülöp Sándor úrral a parkoló építés ügyében történt-e előrelépés, mikor kerül bizottság vagy
képviselői megbeszélés elé?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Fülöp Sándorral folyik az egyezetés. A Fülöp Úr által felajánlott területen zúzott köves
borítást vagy térkő borítást kellene megvalósítani. Három évre biztosítaná a területet. A
Járóbeteg Szakellátóhoz a Könyvtáron keresztül, vagy a szomszédos telek végében kellene
eljutni. Természetesen Bizottság elé hozzuk, és meghívjuk Fülöp Urat, hogy személyesen
mondja el elképzelését.
Faludi Tamás képviselő
Két munkacsoporttal még adós az Élhető Kiskunmajsa csapata. A hiányzó két munkacsoport
mikor tud felállni?
A Képviselő-testület munkájának előkészítésével kapcsolatban problémák vannak. Az utolsó
pillanatban vagyunk meghívva, nincs információ vagy csak fél információ van. Annak
örülnék, ha a 11 képviselő leülne, és konszenzusra jutna. Fontos dolgokról kellene
konszenzusra jutni, - például a buszmegálló áthelyezéséről-, amivel egy irányt is meg lehetne
szabni, hogy mivel lehetne együtt dolgozni. Sokkal rövidebb ideig tartanának az ülések, ha
nem lennének megállások.
Választási ígéretük volt, hogy nem keresik az oligarchák háttérhatalmát.
Befejezvén gondolatomat, nagyban meghatározhatná a Képviselő-testület munkáját, hogy ha
ez be lett volna tartva:” Az egyik jelelöltünk leírta a bemutatkozó anyagában, hogy Á-Fúrús
Andrást ajánlja békéltető természete miatt, remélem, hogy ezt a valóságban is tudom
gyakorolni és a békéltető természetemmel úgymond egy húron pendülő Képviselő-testülettel
tudunk majd dolgozni.”
Erre kérem Polgármester Úr, hogy ezért tegyen meg mindent. Szeretném, ha ezt a kijelentését
visszavonná, és elnézést kérne.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ezért meg is teszek mindent, és ilyen vagyok most is.
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Deményi Ernő képviselő
Arra kérek mindenkit, hogy vegye a fáradságot, időt nem kímélve, hogy készüljön fel az
anyagából, mert én is minden ülésre felkészülök. Nagyon rosszul esett az, amikor egy
szakmai döntést megtorpedóztak. Ahhoz hogy a munka jól menjen, célszerű lenne
megvizsgálni az SZMSZ-t, az ügyrendet, mert nem jól működik. Ha ugyanazon a héten,
egymást követő napokon vannak a bizottsági ülések, és a Testületi ülés is, képtelenség jól
dönteni. Nincsenek információ birtokában a képviselők, és a bizottsági tagok. Hallgassátok
meg a tapasztaltabbak véleményét. Javaslom, hogy álljon vissza az a rend, amikor először
voltak a Bizottsági ülések, és az azt követő héten a testületi ülés. Minden új információ be tud
jönni, ami a döntéshez szükséges, nem kell kapkodni. Én együtt szeretnék veletek dolgozni,
de azt szeretném, hogy vegyétek figyelembe a szakmát is.
Szikora Tibor képviselő
Szélmalomsoron, amikor nagy eső van, áldatlan állapot alakul ki, mindenképpen szükséges a
csapadékvíz elvezetését megvalósítani. Szakemberek vizsgálják meg a kiépítés lehetőségét,
hogy milyen módon lehet a meglévő csatornába a vizet levezetni. Együtt kellene kezelni a
járdaépítéssel.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A járda építését és a víz elvezetését fontosnak tartom, és a következő pályázati ciklusban lesz
lehetőség a csapadékelvezető rendszer bővítésére, fejlesztésére. A kollegákat megkértem,
hogy állítsunk fel prioritási sorrendet, és ebben a Szélmalomsor az első helyeken szerepel.
Vizsgáljuk meg annak kérdését, hogy a közlekedést biztonságosabbá tegyük, egy kiemelt
járda építése megoldást jelenthet.
Semmiképpen nem akarunk rosszat, azért jöttünk hogy a városért dolgozzunk, és nem azért
hogy oligarchákká váljunk. Semmit nem a magunk érdekében, hanem a város és a lakók
érdekében teszünk.
Gyuris László képviselő
Szó volt arról hogy a csólyospálosi Önkormányzat szervezetten szállítja a kiskunmajai
gyerekeket az iskolájába, és kértem, hogy mielőtt erről döntés születik, folytasson egyezetést
Polgármester Úr. Kérem, tájékoztasson az egyeztetésről.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Rávai Mónika alpolgármester asszonnyal közösen ültünk le egyeztetni a Csólyospálosi
polgármesterrel. Arról tájékoztatott, - mint kis település polgármestere - szeretne mindent
megtenni, hogy az iskolájuk megmaradjon. Kiskunmajsáról nemcsak Csólyospálosra, hanem
Jászszentlászlóra és Szankra is járnak gyerekek iskolába. Számunkra is lehet ez egy
figyelmeztető jel, hogy jobban oda kell figyelni a gyermekekre. Ebben a személyi döntések is
benne vannak, a szülő dönt. A szülők kérést intéztek a csólyospálosi Testület felé, hogy az
Önkormányzatuk tudna-e segíteni a gyerekek szállításában.
Elgondolkodtató számunkra, hogyan tudjuk megtartani a gyerekeinket. A majsai közösségért
nekünk is felelősséget kell vállalni. Az intézmények működtetését visszavesszük, a fenntartás
továbbra is marad a KLIk kezében.
Deményi Ernő képviselő
Megkerestek azzal, hogy van-e arra lehetőség, hogy ha kifizetnek négyzetméterenként 2.500,Ft-ot, akkor az Önkormányzat lerakja a térkövet?
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az előzetes tervünkben csak a Fókusz Takarékszövetkezet és a Bajcsy utca közötti rész
szerepelt, viszont megkerestek, hogy szívesen hozzájárulnának a beruházáshoz, és forduljon
el a járda az Áruház felé. Ez egy új helyzet volt, azt javaslom, hogy a hasonló esetekre
felkészülvén dolgozzunk ki egy koncepciót, hogy ne legyen ellentmondásos szituáció.
Gyuris László képviselő
Én Kiskunmajsa önkormányzati képviselője vagyok, ezért nekem Kiskunmajsa érdeke a
legfontosabb. El tudom fogadni azt, hogy a szülők szabadon választanak iskolát, viszont
nekem az a fontos, hogy a kiskunmajsai iskolákat fenntartsuk. Arra kérem a Testületet, hogy
szavazzunk erről, levélben értesítsük a csólyospálosi Képviselő-testületet, hogy barátságtalan
lépésnek tartjuk ezt a döntést, és ez nem építi a kistérségi együttműködést.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Mivel többször felhozta a témát, ezért kérem, hogy írja le és hozza be előterjesztésként.
Gyuris László képviselő
Arra kérem a Testületet, hogy olyan levelet küldjünk a Csólyospálosi Önkormányzatnak,
amelyben kifejezzük azt, hogy az Önkormányzat gyermekszállítását a kistérségi
együttműködésre nézve nem tartjuk építő jellegűnek. Határozatban kérjük meg Polgármester
urat, hogy az Önkormányzat ezen döntése mentén képviselje Kiskunmajsa érdekeit a
kistérségben.
Deményi Ernő képviselő
A Többcélú Kistérségi Társulás azért jött létre, hogy minden közszolgáltatást a
leghatékonyabb módon, térségi szinten végezze. A jövőben a térségi feladatellátást fogják
preferálni. Egy polgármester feladata az, hogy a település érdekeit messzemenőkig képviselje,
és egy iskola feladata az, hogy vonzóvá tegye a tanulók körében. Nekünk kellene vonzóvá
tenni az iskolánkat, hogy ne menjenek el a gyerekek.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Inkább először a saját házunk táján nézzünk körül. Nem tudom, hogy ezzel a döntésünkkel
milyen folyamatot indítanánk el.
Nyerges Benjamin képviselő
Meg kell nézni, hogy a kiskunmajsai intézmények, körülmények, az Önkormányzat
hozzáállása a legoptimálisabb-e. Meg tudunk-e felelni a szülői igényeknek? Először nekünk
kellene megtenni mindent, a munkát megkezdtük Alpolgármester Asszonnyal, felkerestük a
KLIK Igazgató Asszonyát, keressük a megoldást.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A KLIK-kel kellene egyeztetni, hogy mit tudnak megtenni, mint fenntartók, hogy itt tartsák a
gyerekeket.
Koncz Jenő képviselő
Nem tudom elképzelni, hogy egy csólyospálosi iskola vonzóbb körülményeket biztosít, mint a
kiskunmajsai. Az a vonzó, hogy nincs kisebbség. Van egy áthidaló javaslatom, nyugodtan
vigyenek gyereket, szállítsák busszal, csak ahány gyereket kivisznek, annyi roma családot
fogadjanak be.
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Deményi Ernő képviselő
Javaslom, Gyuris László képviselő kérésére szavazzunk róla.
Gyuris László képviselő
Én és az Egyesületem kifejezetten azon a területen dolgozik, ami a kisebbségi integrációs
folyamat része. Az iskolában is szakpedagógusok kellenek, az Önkormányzat a mentorházzal
is ebbe az irányba halad. A helyzet megfelelő kezeléséről beszélünk, és ezért kértem a
szavazást.
Faludi Tamás képviselő
Le kellene ülni, és bizonyos dolgokról konszenzusra jutni. Örülök annak, hogy
Alpolgármester Asszony már tárgyalt a KLIK-kel. Én nem a KLIK-től várom a megoldást.
Kérdés az, hogy az Önkormányzat mennyi pénzt hajlandó áldozni arra, hogy a mentorállási,
felzárkóztatási kérdések megoldódjanak. Ne csak beszélgessünk, hanem induljunk el és
dolgozzunk.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Egyre indokoltabb, hogy a kérdéssel kellő határozottsággal foglalkozzunk.
Felteszem szavazásra Gyuris László képviselő javaslatát, miszerint a csólyospálosi
Önkormányzat döntését tekintsük barátságtalan lépésnek. Kérem, aki ezzel egyetért, jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen és 4 nem szavazattal,
2 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot.
Deményi Ernő képviselő
A bizottsági üléseken való részvétellel kapcsolatban van egy megjegyzésem. Sok kültag van,
aki rendszeresen nem jelenik meg bizottsági üléseken. Az SZMSZ-ben valamilyen retorziót
kellene bevezetni. Igazolni kellene, hogy ha nem tud részt venni, vagy olyan személyt kellene
választani, aki szívesen végezné a feladatokat.
Rávai Mónika alpolgármester
A második napirendi pontban említett rendezvényekre szeretettel hívom a Képviselő-testület
tagjait, illetve Kiskunmajsa Város lakosságát a 2015. június 28-án a Lópofa Csárdában
tartandó Levendula Fesztiválra, illetve július 10-én a Főtéren megrendezésre kerülő Zene -Bor
- Garabó Fesztiválra.
Fülöp Zoltán képviselő
Ezen az oldalon ritkábban szólalunk meg, ez nem azt jelenti, hogy nincs véleményünk. Sok
mindent nem tudunk. A szándékunkat megkérdőjelezni nem szabad, és a szemléletünket sem,
mert mi azt ígértük, hogy mást szeretnénk hozni. Ez nem biztos, hogy tökéletes, és még sokat
kell tanulni. A szándékaink tiszták.
A képviselői megbeszéléseken hányan voltunk? Mentori hálózat, kisebbségi program,
gyógyhely program, ipari park, inkubátorház, ezer probléma, amiről mindannyian tudunk, ki
az, aki részt vesz? Senki elől nincs elzárva, a feladatokat munka előtt végezzük, jó lenne, ha
volna segítség.
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Faludi Tamás képviselő
A probléma az, hogy nem működik, - erről beszéltem. Szóljanak, hogy mikor menjek. Ehhez
kellenének képviselői informális megbeszélések. Felajánlottam Képviselő-társamnak, hogy
üljünk le és beszélgessünk, egyszer sem adott rá lehetőséget. A lényegről egyeztessünk,
kérem a napirendi pontokat, hogy miről fogunk beszélni, ha erre nem kapok lehetőséget,
akkor nem tudom elmondani.
Polgármester Úr bocsánatkérését még várom.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szeretném megköszönni Faludi Tamás Képviselő úrnak a bejátszását, amiben megerősítette,
hogy én egy békéltető típusú ember vagyok, lehet hogy egy kicsit előre nyilvánítottam
véleményt, lehet hogy másra számítottam, e tekintetben lehet, hogy elnézést kérek.
Valamikor azzal kezdtem, hogy egy 11 fős frakciót szeretnék, látva az előző időszak
Testületét, látszott, hogy milyen civakodás ment. Én optimistábban próbáltam hozzáállni,
hogy lehet ezt másképp is tenni, ezért voltak informális ülések, hogy ne itt beszéljük meg hat
órán keresztül. Egyetértve mindenkivel, folytassuk továbbra is nagy informális ülésekkel,
vegyük elő a szakmaiságot és a rutint is, és integráljuk be a döntéshozatalunkba.
Faludi Tamás képviselő
Most Polgármester úr elnézést kért, vagy lehet, hogy elnézést kér?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Azt mondtam, hogy előre elkapkodottan nyilvánítottam véleményt és megköszöntem, hogy
abban a húsz másodpercben engem fényezett.
Faludi Tamás képviselő
Az informális megbeszélésen elmondok egy véleményt, és az esetleg ellenkezik az Ön
véleményével, akkor azt nem kell támadásnak venni, meg kell vitatni és vagy elfogadjuk vagy
nem. Önök ígértek valamit és szeretném, ha be tudnák tartani, mert akkor valóban Élhető
Kiskunmajsa lenne.
Fülöp Zoltán képviselő
Tartsuk be, de ne tartsunk be!
Polgármester Úr biztos köszönettel elfogadja Faludi Tamás Képviselő úr bocsánatkérését,
amiért egy vaddisznó csorda vezetőjévé minősítette, illetve dilettánsnak nevezte. És akkor
mindenki tiszta lélekkel mehet a nyárba, a szebb jövő és az együttműködés reményében.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
És ehhez még, ha hozzátehetnénk az oligarcházást is.
Faludi Tamás képviselő
Egyik sem hasonlítható ahhoz a rágalmazáshoz, amit Polgármester úr megenged magának, az
oligarcha nem kijelentő mód volt. Azt mondtam, ha így folytatódik, akkor így lesz. A többit
pedig sajnos egyenlőre, továbbra is fenn kell tartanom.
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Több kérdés, hozzászólás nincs, megköszönöm a megjelenést, a figyelmet és a nyilvános ülést
20 00 órakor bezárom.
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