Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
15/I/2015.
Jegyzőkönyv
Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19.
napján (szerda) 16,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-termében megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak Önkormányzat részéről:
Czombos Csaba, Deményi Ernő, Faludi Tamás, Fülöp Zoltán, Papp Mihály, Szikora
Tibor és Nyerges Benjámin képviselők, Rávai Mónika Éva alpolgármester (8 fő 0,72 %).
Ábrahám-Fúrús András polgármester, Gyuris László és Koncz Jenő képviselők jelezték
távolmaradásukat.
Jelen vannak továbbá:
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző, Váradiné dr. Tóh Zsuzsanna aljegyző, Rávai Mónika és
Szekeres Béla alpolgármesterek, Gulyás Jánosné, Béres László és Fehér László
osztályvezetők, Katona Dóra és Nyergesné Rafaj Erika bizottsági referensek.
Rávai Mónika Éva alpolgármester
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket és Kiskunmajsa Város lakosságát a televízió
képernyői előtt, Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésén.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes, az ülést megnyitom.
A jegyzőkönyv hitelesítésére javasolom Deményi Ernő és Nyerges Benjamin képviselőket.
Kérem, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta.
Rávai Mónika Éva alpolgármester
A napirend előterjesztései írásban kiküldésre kerültek. A meghívóban szereplő napirendeket
javaslom elfogadásra azzal, hogy az első és második napirendi pontot zárt ülés keretében
tárgyaljuk, mivel az első napirendi pontról a közbeszerzési törvény alapján zárt ülés keretében
kell dönteni, míg a második napirendi pont esetében a zárt ülés tartását a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény írja elő.
Kérdezem Képviselő-társaimat a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?
Faludi Tamás képviselő
Kérem az Egyebek napirendi pont felvételét. Szemétszállítással kapcsolatos kérdést szeretnék
feltenni, a Hulladékudvarban történt változásokról kellene egy pár gondolatban beszélni.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A 2015. május 29-i képviselő-testületi ülésen SZMSZ módosítást fogadtak el, mely
értelmében a rendkívüli ülés napirendjén az Egyebek napirendi pont nem szerepelhet.
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Faludi Tamás képviselő
A kérésemet visszavontam, hiszen jogszabályellenes.
Rávai Mónika Éva alpolgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a napirendi javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
ellenszavazat és tartózkodás nélkül– a napirendet elfogadta.

8

igen

szavazattal

–

Rávai Mónika Éva alpolgármester
A 1./ napirendi pont, a „Vállalkozási szerződés a KEOP -2015-5.7.0 számú projekt keretében
a Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézmény
gimnáziumi feladatokat ellátó épületegyüttes energetikai felújítására” tárgyú közbeszerzési
eljárás döntésének tárgyalásánál a zárt ülés tartásáról kötelező szavazni, törvényi előírás
szerint. Kérem, aki a zárt ülés tartásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

igen

szavazattal

-

206/2015.(VIII.19.) határozat
Zárt ülés tartása a „Vállalkozási szerződés a KEOP -2015-5.7.0 számú projekt keretében a
Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézmény
gimnáziumi feladatokat ellátó épületegyüttes energetikai felújítására”
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés c) pontja
alapján zárt ülést tart a „Vállalkozási szerződés a KEOP -2015-5.7.0 számú projekt keretében
a Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézmény
gimnáziumi feladatokat ellátó épületegyüttes energetikai felújítására” tárgyú közbeszerzési
eljárás döntésével kapcsolatosan, mert a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
Felelős : Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal

Napirend
1./ „Vállalkozási szerződés a KEOP -2015-5.7.0 számú projekt keretében a Kiskunmajsai
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézmény gimnáziumi
feladatokat ellátó épületegyüttes energetikai felújítására” tárgyú közbeszerzési eljárás
döntése (zárt ülés)
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna Bírálóbizottság elnöke
2./ Városi kitüntető címek adományozása (zárt ülés)
Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
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Hatósági Osztály előterjesztése
Előadó: Béres László osztályvezető
3./ Menetrend módosítás
Pénzügyi Osztály előterjesztése
Előadó: Gulyás Jánosné Pénzügyi osztályvezető
4./ Városgazdálkodási Intézmény pótelőirányzat kérelme kotró-rakodó típusú munkagép
üzemeltetési költségeihez
5./ 168/2015.(VI.25.) határozat módosítása Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde
villamossági problémáinak megoldása tárgyában
Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
6./ A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása
Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
7./ Közoktatási intézmények működtetésével kapcsolatos feladatátvétel
8./ ...../2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

Rávai Mónika Éva alpolgármester
Az 1./ napirend a .„Vállalkozási szerződés a KEOP -2015-5.7.0 számú projekt keretében a
Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézmény
gimnáziumi feladatokat ellátó épületegyüttes energetikai felújítására” tárgyú közbeszerzési
eljárás valamint a 2./ napirend a Városi kitüntető címek adományozása tárgyalására zárt ülés
tartását rendelem el.
/ Z á r t ü l é s. /
/ Z á r t ü l é s u t á n. /
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Rávai Mónika Éva alpolgármester ismertette a Képviselő-testület zárt ülésen hozott
döntéseit:
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 207/2015. (VIII. 19.)
határozatában, a „Vállalkozási szerződés a KEOP -2015-5.7.0 számú projekt keretében a
Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézmény
gimnáziumi feladatokat ellátó épületegyüttes energetikai felújítására” tárgyú
közbeszerzési eljárás döntése tárgyában az alábbi döntést hozta:
- A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a „Vállalkozási
szerződés a KEOP -2015-5.7.0 számú projekt keretében a Kiskunmajsai Dózsa György
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézmény gimnáziumi feladatokat ellátó
épületegyüttes energetikai felújítására” elnevezésű közbeszerzési eljárást érvényesnek és
eredményesnek nyilvánítja. A közbeszerzési eljárással érintett kivitelezési munkák
(beruházás) fedezetét, tekintettel a pályázat 100%-os támogatási intenzitására, a pályázatból
igényelt összeg, illetve a támogatási szerződés aláírásának időpontjáig a képviselő-testület
185/2015. (VII.23.) számú határozata alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetésében
megtervezett összeg biztosítja a legkedvezőbb vállalási ár összegére.
Az eljárás nyertesének nettó 96.902.015-Ft + 27 % Áfa azaz bruttó 123.065.560-Ft,
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatású vállalási összeggel, a Lecpes Kft-t (6000.
Kecskemét Csongrádi u. 6.) hirdeti ki.
Felhatalmazza továbbá a polgármestert a szerződéskötési moratórium lejártát követően a
vállalkozási szerződés aláírására, annak az aláírás napján történő hatályba lépésével.
A Képviselő-testület a Városi kitüntető címek adományozása tárgyában, a 208/2015.
(VIII. 19.) határozatában az alábbi döntést hozta:
- Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Kiskunmajsa Város Díszpolgára”
címet adományozza Dr. Kiss Tibor főorvos úrnak Kiskunmajsa Város lakosságának
szolgálatáért, az egészségügy területén tanúsított áldozatos munkájáért.
Képviselő-testület megbízza a polgármestert a kitüntetés városi ünnepségen történő
átadásával.
A Képviselő-testület a Városi kitüntető címek adományozása tárgyában, a 209/2015.
(VIII. 19.) határozatában az alábbi döntést hozta:
- Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Kiskunmajsa Városért” címet
adományozza Bakos Ferencnek az odaadó közösségi munkájáért, Kiskunmajsa Város
közéletének fellendítéséért, önzetlen szolgálataiért.
Képviselő-testület megbízza a polgármestert a kitüntetés városi ünnepségen történő
átadásával.
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A Képviselő-testület a Városi kitüntető címek adományozása tárgyában, a 210/2015.
(VIII. 19.) határozatában az alábbi döntést hozta:
- Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Kiskunmajsa Városért” címet
adományozza Nokta Gábornak, a Mayossa Hagyományőrző Egyesület elnökének
Kiskunmajsa hagyományainak megőrzésében, valamint az ifjúságnevelésben végzett
kiemelkedő és áldozatkész munkájáért.
Képviselő-testület megbízza a polgármestert a kitüntetés városi ünnepségen történő
átadásával.
A Képviselő-testület a Városi kitüntető címek adományozása tárgyában, a 211/2015.
(VIII. 19.) határozatában az alábbi döntést hozta:
- Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Kiskunmajsa Város Tiszteletbeli
Polgára” címet adományozza Németh Istvánnak a testvérvárosi kapcsolatok ápolása és a
kulturális kapcsolatok szervezése érdekében végzett munkájáért.
Képviselő-testület megbízza a polgármestert a kitüntetés városi ünnepségen történő
átadásával.
A Képviselő-testület a Városi kitüntető címek adományozása tárgyában, a 212/2015.
(VIII. 19.) határozatában az alábbi döntést hozta:
- Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Kiskunmajsa Sportjáért” címet
adományozza Szikora Melinda kézilabdázónak, a kiskunmajsai sportéletben betöltött
szerepvállalásáért, odaadó munkájáért és elért eredményeiért.
Képviselő-testület megbízza a polgármestert a kitüntetés városi ünnepségen történő
átadásával.
A Képviselő-testület a Városi kitüntető címek adományozása tárgyában, a 213/2015.
(VIII. 19.) határozatában az alábbi döntést hozta:
- Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Kiskunmajsa Sportjáért” címet
adományozza a Hunor Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaságnak, a Kiskunmajsa
Város közösségi életében betöltött építő jellegű tevékenységéért, az odaadó munkájáért,
Kiskunmajsa Városának és lakosságának nyújtott önzetlen és fáradhatatlan szolgálataiért.
Képviselő-testület megbízza a polgármestert a kitüntetés városi ünnepségen történő
átadásával.

6

Hatósági Osztály előterjesztése
Előadó: Béres László osztályvezető
3./N a p i r e n d
Menetrend módosítás
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Rávai Mónika Éva alpolgármester
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának döntése alapján értékesítésre került a
Városgazdálkodási Intézmény üzemeltetésében lévő iskolabusz, ezért szükségesek apróbb
módosítások.
A módosítás 2015. szeptember 1-től lép életbe a 2012. augusztus 23-án a Hamsza Kft-vel
kötött közszolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletének módosításával, mely a menetrendet
tartalmazza.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
214/2015.(VIII.19.) határozat
Menetrend módosítás
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a mellékelt menetrend
változásokat 2015. szeptember 1-től elfogadja és módosítja a 2012. augusztus 23-án a Hamsza
Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés, többször módosított 1. sz. mellékletét.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. szeptember 1.
Pénzügyi Osztály előterjesztése
Előadó: Gulyás Jánosné Pénzügyi osztályvezető
4.N a p i r e n d
Városgazdálkodási Intézmény pótelőirányzat kérelme kotró, rakodó típusú munkagép
üzemeltetési költségeihez.
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Rávai Mónika Éva alpolgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő
Milyen munkák vannak betervezve, milyen munkát fog a gép végezni?
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Szekeres Béla alpolgármester
Polgármester Úr a Városgazdálkodás vezetőjével egyeztetett, közel 200 fotó készült
kiskunmajsai közterületekről, ahol viszonylag sürgős beavatkozásokra van szükség. Erről a
Városgazdálkodás vezetője tudna bővebb információt adni.
Rávai Mónika Éva alpolgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, és módosította a határozati javaslatot,
miszerint az előterjesztésben szereplő 350 üzemórát a felére javasolták csökkenteni, így a
határozati javaslatban szereplő összeg 634.600 Ft-ra módosult, illetve a Bizottság az elvégzett
feladatokról, és a munkagép ténylegesen felmerült üzemeltetési költségeiről tájékoztatást kért
a 2015. októberi rendes képviselő-testületi ülésre.
Faludi Tamás képviselő
Ezek szerint a Pénzügyi Bizottság előtt sem volt konkrétan, hogy mit fog a gép dolgozni?
Rávai Mónika Éva alpolgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság ülésén elfogadott módosításokkal.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen és 1 ellenszavazattal
- tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
215/2015.(VIII.19.) határozat
Városgazdálkodási Intézmény pótelőirányzat kérelme kotró, rakodó típusú munkagép
üzemeltetési költségeihez.
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgazdálkodási intézmény
részére JCB 3CX kotró rakodó típusú munkagép üzemeltetéséhez becslések alapján 4 hónapra
illetve egyszeri költségre bruttó 634.600.-Ft-ot biztosít Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának általános tartaléka terhére.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy
amennyiben a tényleges tapasztalati adatok alapján ezen összeg a folyamatos üzemeltetéshez
nem elegendő, azt az intézmény vezetőjének jelzése alapján a későbbiekben biztosítja.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. októberi rendes
képviselő-testületi ülésre tájékoztatást kér a munkagép ténylegesen felmerült üzemeltetési
költségeiről és az elvégzett munkálatokról.
Felelős: Ábrahám Fúrús András polgármester az intézmény értesítésére, a képviselő-testület
tájékoztatására, Gulyás Jánosné osztályvezető a 2015. évi költségvetési rendeleten történő
átvezetésre
Határidő: 2015. augusztus 31. az értesítésre, 2015. október 31. a képviselő-testület
tájékoztatására, azonnal a költségvetési rendeleten történő átvezetésre
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5.N a p i r e n d
168/2015.(VI.25.) határozat módosítása Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde
villamossági problémáinak megoldása tárgyában
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Rávai Mónika Éva alpolgármester
A Képviselő-testület a 168/2015.(VI.25.) határozatában döntött arról, hogy a Napsugár
Óvodában lévő villamossági probléma megoldására 144.500,- forintot biztosít. Ez az összeg
kerülne megbontásra az alábbiak szerint: Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére 69.500.Ft, a Városi Óvoda és Bölcsőde részére hálózatfejlesztési hozzájárulásra 75.000.-Ft.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
216/2015.(VIII.19.) határozat
168/2015.(VI.25.) határozat módosítása Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde
villamossági problémáinak megoldása tárgyában
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 168/2015.(VI.25.) határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Napsugár Óvodában lévő
villamossági probléma megoldására 144.500,- forintot biztosít az alábbiak szerint:
Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére 69.500.-Ft-ot, a Városi Óvoda és Bölcsőde
részére hálózatfejlesztési hozzájárulásra 75.000.-Ft-ot, melyek fedezete a működési célú
tartalékon, Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevételkieséseire,
működési többlet kiadásaira elkülönített keret.
Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre
Határidő: azonnal

6./N a p i r e n d
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Rávai Mónika Éva alpolgármester
A Képviselő-testület 2015. május 28. napján megtartott rendes ülésén a pályázat elbírálása
eredménytelenül zárult, ezért új pályázatot szükséges kiírni.
2015. június 8-án tartott ülésen módosító javaslatok hangoztak el, ezek a módosítások
kerültek beépítésre a pályázati felhívásba. Az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport
Bizottság a módosításokkal együtt tárgyalta a napirendet, és a pályázati felhívás kiküldött
tervezetét úgy módosította, hogy angol vagy német nyelvből államilag elismert középfokú
nyelvvizsga ne a megbízás feltétele legyen, hanem a pályázat elbírálásánál előnyt jelentő
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tényezők között szerepeljen, valamint előnyt jelentő feltétel ne a magasabb vezetői, hanem a
vezetői gyakorlat legyen, és a turisztikában szerzett gyakorlat is előnyt jelentsen a pályázat
elbírálásánál.
Faludi Tamás képviselő
Kérésem az, hogy a módosító javaslatokról a Testület is egyenként szavazzon.
Deményi Ernő képviselő
Javaslom, hogy az előnyt jelentő tényezőknél a magasabb vezetői gyakorlatot vegyük
figyelembe, tekintettel arra, hogy az intézmény élére magasabb vezetőt keresünk.
Faludi Tamás képviselő
Kérem és javaslom, hogy a turisztika kerüljön ki az előnyt élvező tényezők közül. Írásban
fogom beadni a bizottságok részére, hogy a turisztika olyan magas szintre emelkedik
Kiskunmajsán, hogy azzal külön önálló intézménynek, vagy önkormányzati Kft-nek kellene
foglalkozni. Kérem, hogy a Művelődési Központ szakfeladatai közül kerüljön ki a turisztika.
Rávai Mónika Éva alpolgármester
Jelenleg a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
szakfeladatában szerepel a közművelődés, a gyűjteménykezelés és a turisztika. Úgy gondolom
az intézmény átszervezése egy másik kérdés lenne, jelenleg ennek az intézménynek keresünk
vezetőt, illetve a pályázatot ez alapján javaslom elfogadásra.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Faludi Tamás képviselő Úr javaslata az volt, hogy kerüljön ki a turisztika. Jelen pillanatban
nem szerepel a turisztika az előnyt jelentő tényezők között, de az Ifjúságnevelési,
Közművelődési és Jogi Bizottság ülésén elfogadásra került. Előtte Deményi Ernő képviselő úr
kérte a magasabb vezetői gyakorlat elfogadását. A pályázati kiírásban eredetileg magasabb
vezetői gyakorlat volt, de a Bizottság vezetői gyakorlatra módosította. Ha mindenki kérését
figyelembe vesszük, akkor egyesével kellene az előnyökről szavazni, elsőként Faludi
képviselő úr, másodikként Deményi Képviselő úr javaslatáról és harmadszor arról, hogy a
német vagy angol nyelvvizsga kivételre kerül a megbízás feltételei közül, és az előnyt jelentő
pályázati elbírálások közé kerüljön.
Nyerges Benjamin képviselő
Szerintem Deményi Ernő képviselő úr nem módosító javaslatot fogalmazott meg azzal, hogy
az eredeti verziót javasolta. A módosító javaslat a Bizottság által elfogadott, és
Alpolgármester asszony által ismertetett volt. Véleményem szerint azt kell feltenni
szavazásra, és erről lehet úgy dönteni, hogy nem fogadják el.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Egyesével szavazzunk a bizottsági ülésen elfogadott pontokról.
Rávai Mónika Éva alpolgármester
Az Ifjúságnevelési bizottság által elfogadott módosító javaslatokat teszem fel szavazásra.
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a megbízás feltételei közül kerüljön át az előny jelentő
feltételekhez az angol vagy német nyelvből államilag elismert középfokú nyelvvizsga,
kézfeltartással jelezze.
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Faludi Tamás képviselő
Arról nem tudok szavazni, amit a jogszabály nem enged. Most Alpolgármester asszony azt
mondja, hogy a kötelezőből tegyük át az előnyt jelentő feltételek közé. A kötelező
feltételeknél nem is szerepelhet, mert a jogszabály nem teszi lehetővé.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A Bizottság három módosító javaslattal élt. Első módosító javaslat volt, hogy az angol vagy
német nyelvvizsga az előnyt jelentő tényezők között szerepeljen. A második javaslat az volt,
hogy a vezetői gyakorlat az előnyt jelentő feltételek között szerepeljen a magasabb vezetői
gyakorlattal szemben. Továbbá javasolták, hogy a turisztikai gyakorlat is épüljön vissza az
előnyt jelentő feltételek közé. Most ezekről kell szavazni egyesével, először arról, hogy az
angol nyelvből a nyelvvizsga az előnyt jelentő feltételek között jelenjen meg.
Rávai Mónika Éva alpolgármester
Szavazásra bocsátom, hogy az angol vagy német nyelvből szerzett nyelvvizsga az előnyt
jelentő tényezők között szerepeljen. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen és 1 ellenszavazattal
- tartózkodás nélkül – elfogadta a javaslatot.
Rávai Mónika Éva alpolgármester
Felteszem szavazásra, hogy a pályázat elbírálásánál a vezetői gyakorlat jelentsen előnyt.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen és 2 ellenszavazattal
– 2 tartózkodás mellett – nem fogadta el a javaslatot.
Rávai Mónika Éva alpolgármester
Felteszem szavazásra, hogy a pályázat elbírálásánál előnyt jelentsen a turizmusban szerzett
gyakorlat.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen és 1 ellenszavazattal
– 2 tartózkodás mellett –elfogadta a javaslatot.
Rávai Mónika Éva alpolgármester
Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot az elfogadott módosításokkal egységes
szerkezetben. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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217/2015.(VIII.19.) határozat
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Konecsni György
Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői feladatainak
ellátására vonatkozó, a határozat mellékletét képező pályázati felhívást.
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Tóth-Péli Emőke
jegyzőt a pályázati felhívásnak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán, valamint Kiskunmajsa Város internetes
honlapján (www.kiskunmajsa.hu) történő közzétételre.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester,
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Határidő: 2015. augusztus 26. megjelentetésre
Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
7.N a p i r e n d
Közoktatási intézmények működtetésével kapcsolatos feladatátvétel
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Rávai Mónika Éva alpolgármester
Felkérem Jegyző asszonyt, ismertesse az előterjesztést.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Az Ifjúságnevelési és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést. Mindkét bizottság
elfogadásra javasolta a Testület számára. A gyorsaságot a szeptember elsejei iskolakezdés
indokolja. A tárgyalások folyamatban vannak, de dokumentációs anyagot még nem kaptunk a
központoktól.
Deményi Ernő képviselő
Bizottsági ülésen is elmondtam, hogy az idő sürget, de június elején hoztuk meg a döntést.
Mindenkinek birtokában voltak azok a számadatok, ami alapján úgy döntött a Testület, hogy
átveszi az intézmények működtetését. Előbb kellett volna a Testület elé hozni, nagyon sok a
bizonytalansági tényező, és nem jók a számadatok sem. Azt sem tartom jó ötletnek, hogy a
Városgazdálkodási Intézményhez kerül, nem látom a humán erőforrást, aki a feladatot el tudja
látni. Az intézmény tele van anomáliával. Ebben a kérdésben nem tudok dönteni.
Faludi Tamás képviselő
Biankó megbízást konkrét szerződés aláírásra én magam nem szívesen adok. Kérem, hogy
mindenféle szerződés kerüljön a Bizottságok és a Testület elé.
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Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A tempó kétségtelenül gyors, az anomáliák nem nálunk csapódnak le, nem mi okozzuk
azokat. Vannak szerződések, amelyeket módosítanunk kell, vannak új szerződések, amelyeket
meg kell kötnünk. Leveleinkre még senki sem válaszolt, a másik fél hozzájárulása is kell a
szerződés megkötéséhez. Viszont szeptember 1-jével elindul az iskola, ha a döntést nem
hozzuk meg, nem tudja senki, hogyan működnének az oktatási intézmények. Az is igaz, hogy
nincsenek dokumentumok, ezért írtuk azt a határozati javaslatba, hogy felhatalmazzák a
polgármestert a dokumentumok aláírására. Nincs akadálya annak, hogy ezt a mondatot
kivegyük, de akkor azzal számolni kell, hogy rendkívüli ülést kell összehívni ahhoz, hogy a
dokumentumok aláírásra kerüljenek. Számunkra is bizonytalan, de később, amikor
letisztázódik a rendszer, a költségvetésben a tartalékon elhelyezett összegeket, a
maradványokat pontos számadatokkal közölni fogjuk.
Kérdezem Faludi képviselő úrtól, hogy az általa elmondottakat módosító javaslatként
kezeljük? A határozati javaslat 6. pontját vegyük ki?
Faludi Tamás képviselő
Javaslom, módosítsuk a határozati javaslat 6. pontját akként, hogy Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az alapvető
közszolgáltatási szerződések megkötésére.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Faludi Tamás képviselő úr javaslata alapján a 6. pont helyébe az alábbi szöveg kerüljön:
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
alapvető közszolgáltatási szerződések megkötésére.
Rávai Mónika Éva alpolgármester
Szavazásra bocsátom a Jegyző asszony által ismertetett módosító javaslatot. Kérem, aki
egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 1 ellenszavazattal,
- 1 tartózkodás - mellett elfogadta a javaslatot.
Rávai Mónika Éva alpolgármester
A módosítással egységes szerkezetben szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal és 1
tartózkodás mellett, - ellenszavazat nélkül - elfogadta a módosított határozati javaslatot.
218/2015.(VIII.19.) határozat
Közoktatási intézmények működtetésével kapcsolatos feladatátvétel
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 163/2015.(VI.12.) számú, „A
köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos szándéknyilatkozat” tárgyú
határozatának végrehajtására az alábbiakat határozza el:
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1.Városgazdálkodási Intézmény alapító okirata módosításához, annak a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalásához, továbbá hozzájárul a Városgazdálkodási
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításához.
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városgazdálkodási
Intézmény részére megállapított kiadási előirányzatot keretjelleggel növeli a
közoktatási intézmények működtetési feladatainak átvétele miatt 26.349,0 eFt-tal,
mely kötelező feladatátvétellel kapcsolatban a költségvetési szerv foglalkoztatási
jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembevételével megállapított személyi
juttatások alapján foglalkoztatott létszáma 2015. szeptember 1-jétől 17 fővel
növekszik a kötelezettségvállaláshoz szükséges fedezet biztosításával, mely 1 fő
igazgató helyettesi álláshelyet is tartalmaz.
3. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Polgármesteri
Hivatal részére megállapított kiadási előirányzatot keretjelleggel növeli a közoktatási
intézmények működtetési feladatainak átvétele miatt –gazdálkodási feladatok – 562,6
eFt-tal, mely kötelező feladatátvétellel kapcsolatban a költségvetési szerv
foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembevételével megállapított
személyi juttatások alapján foglalkoztatott létszáma 2015. szeptember 1-jétől 1fővel
növekszik a kötelezettségvállaláshoz szükséges fedezet biztosításával.
4. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási intézmények
működtetési feladatainak átvételéből származó –keretjelleggel biztosított- 26.911,6 eFt
kiadási többlet fedezetéül a „köznevelési intézmények működéséhez hozzájárulás”
jogcímen tervezett összeg maradványát jelöli meg, a megtakarítás 33.868,4 eFt-os
összegét az Önkormányzat céltartalékába helyezi el a fenti feladat átvételével
kapcsolatosan esetlegesen felmerülő többletkiadásokra.
5. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az áthelyezésre kerülő
munkavállalók esetében felkéri az átadó szervezet vezetőjét, hogy az időarányosan
járó ki nem vett szabadságok megváltásról saját költségvetésük terhére szíveskedjenek
gondoskodni.
6. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármestert az alapvető közszolgáltatási szerződések megkötésére.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: értelemszerűen

a
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18. 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./
Rávai Mónika Éva alpolgármester
A testületi ülésen elfogadott tételek átvezetésre kerülnek a költségvetési rendeleten.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő
Kérdezni szeretném, hogy a Művelődési Központ 7,5 milliós tervezési költsége mellett, a
statikai vizsgálat mit jelent? Miért nem fér ebbe a keretbe?
Szekeres Béla alpolgármester
A felmérések folyamán, a szerződés megkötése után derült ki, hogy súlyos statikai probléma
van az épület álmennyezetében. Mivel az épületről nem voltak fellelhető tervrajzok, a
szerződés megkötése után hiteles méreteket vettek, és feltérképezték az épület jelenlegi
állapotát.
Faludi Tamás képviselő
A kérdésem az volt, hogy a vizsgálat nem fért bele a 7,5 millió forintos tervezési költségbe.
Ezek szerint nem.
Rávai Mónika Éva alpolgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta Kiskunmajsa Város Önkormányzata
2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló 22/2015. (VIII.24.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv
1. sz. melléklete tartalmaz.
Több kérdés, hozzászólás nincs, megköszönöm a megjelenést, a figyelmet, és az ülést 18,00
órakor bezárom.

K. m. f.
Ábrahám-Fúrús András
polgármester

Dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Deményi Ernő
jkv.hitelesítő

Nyerges Benjámin Jenő
jkv.hitelesítő

