Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
20/2015.
Jegyzőkönyv
Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29. napján
(csütörtök) 14.00 órai kezdettel a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében
megtartott rendes, nyilvános üléséről.
Jelen vannak Önkormányzat részéről:
Czombos Csaba, Deményi Ernő, Fülöp Zoltán, Koncz Jenő, Papp Mihály, Faludi
Tamás, Gyuris László, Nyerges Benjámin 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, Béres László és Fehér László osztályvezetők, Katona
Dóra és Nyergesné Rafaj Erika bizottsági referensek, Csikós Antal a BKM-i
Rendőrkapitányság parancsnok-helyettese valamint Nahimi Péter a Városfejlesztési
Bizottság leendő tagja.
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 Deményi Ernő és Nyerges Benjámin 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 kiküldésre kerültek.
Javaslom, hogy első napirendi pontként a Bács-Kiskun Megyei Rendőr - Főkapitányság
támogatásának felülvizsgálata, megállapodásának módosításáról szóló napirend
tárgyalásával kezdjük ülésünket megjelent vendégünkre való tekintettel,
valamint kérem a 27. és a 28. napirendi pontok felcserélését.
A többi napirendi pont számozása ennek megfelelően változik.
Kérem, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –a módosított napirendet elfogadta.
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Napirend
1. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság támogatásának felülvizsgálata,
megállapodásának módosítása
2. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3. Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszakról
4. ……/2015. (…..) önkormányzati rendelet tervezet a közösségi együttélés
alapvető szabályairól
5 …./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
3/2015. (II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
6 Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2015. (IV. 07.) rendelet módosításáról
7. Bizottsági tagok megválasztása, új kültag eskütétele
8. A családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátásának módja, szervezeti kereteinek felülvizsgálata
9. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
10. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének
működési engedély módosításának kezdeményezése
11. Feladat ellátási szerződés kötése bölcsődei ellátásra
12. Rendkívüli természetbeni támogatások nyújtásához szükséges szerződések
kötése
13. Közterületen lévő beton elemes padok felújítása
14. Kolompár Orbán telek kiegészítés vásárlással kapcsolatos kérelme
15. Talajvizsgálat elkészítésére fedezet biztosítása
16. Térkövezési sorrend módosításáról szóló 120/2015.(V.07.) határozat
módosítása
17. DM-KER Kft. területvásárlása az ipari parkban (0296/53. hrsz)
18. Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása az
üdülőterületen lévő 8003-8010. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan
19. Útkarbantartási keret megemelése
20. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás
21. Városi Óvoda és Bölcsőde SNI-s gyerekek fejlesztésével kapcsolatos
pótelőirányzat kérelme
22. Városgazdálkodási Intézmény foglalkoztatással kapcsolatos kérelme
23. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálata
24. Víziközmű üzemeltetési szerződés felmondása
25. Konecsni György Kulturális Központ bővítése, felújítása
26. Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára
27. Víziközmű Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrész értékesítése
28. Szank Víziközmű Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrészének értékesítése
29. Tanoda program megvalósításához fióktelep biztosítása
30. Szociális szövetkezeti tagsági viszony létesítése egyúttal, szociális
szövetkezet alapítása
31. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (……)
önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
32. Egyebek
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1.N a p i r e n d
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság támogatásának felülvizsgálata,
megállapodásának módosítása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Gulyás Jánosné osztályvezető asszonyt, ismertesse az előterjesztést.
Gulyás Jánosné osztályvezető
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2015. (IV.01.) számú
határozatában az alábbiakról döntött:
„Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Bács-Kiskun Megyei RendőrFőkapitányság részére heti 32 óra Kiskunmajsán történő járőrözés túlóra kifizetésére
2.500.000,- forintot biztosít átadott pénzeszköz formájában, megállapodás ellenében,
elszámolási kötelezettséggel.”
A határozat végrehajthatósága – a megállapodás aláírását követő 3 hónap után a cél szerinti
teljesítés felülvizsgálata – érdekében két támogatási megállapodás készült. Az egyik 2015.
május 01-től 2015. július 31-ig terjedő időszakra 937.500,- Ft összeggel, a másik 2015.
augusztus 01-től 2015. december 31-ig terjedő időszakra 1.562.500,- Ft összeggel.
A támogatott értesítése megtörtént az elszámolással kapcsolatos hiánypótlási
kötelezettségéről, melynek teljesítése a 2015. szeptember 24-i Képviselő-testületi ülésig nem
történt meg, ezért a Képviselő-testület ezen az ülésén 253/2015.(IX.24.) határozatával az
alábbi döntést hozta:
„Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
50/2015. (IV.01.) számú határozat 10. pontjában meghatározott felülvizsgálat a támogatott
megfelelő pénzügyi elszámolásának hiányában nem teljesíthető, határidejét a megfelelő
pénzügyi elszámolás megérkezését követő rendes képviselő-testületi ülés időpontjára
módosítja.”
Ezen kötelezettségnek eleget téve készült el ez az előterjesztés.
Fenti előterjesztést követően a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság ismételten
megküldte az összesített elszámolást – havonta és személyekre is lebontva az elszámolt
túlóra összegét- a támogatási megállapodásra való hivatkozással, keltezéssel, aláírással
bélyegzővel ellátva, mely nem került becsatolásra, tekintettel arra hogy neveket tartalmaz,
viszont a fenti két melléklet a pénzügyi elszámolás bizonylatát képezné.
A helyi őrs parancsnoka szöveges beszámolót is készített az elrendelés és elszámolás
alátámasztására, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Ezen beszámolóban nyilatkozik
többek között arról is, hogy az általa havi bontásban leadott, ott kimutatott túlórák kizárólag
Kiskunmajsa város közigazgatási területén merültek fel, s a korábbi járőrözéshez képest
egyértelműen plusz rendőri jelenlétet jelentettek. Ezen beszámoló szintén a pénzügyi
elszámolás bizonylata lenne.
Az Önkormányzat határozata heti 32 óra többlet túlóra elrendelésére biztosította a
fedezetet, bruttó 2.500.000.-Ft értékben.
Fentiek alapján az elszámolható bruttó óradíj járulékkal együtt 2.255 Ft/óra lenne. A
Rendőrőrs által leadott három hónapos elszámolás alapján bruttó 3.233 Ft/óra összegre jön ki,
melynek döntő oka az, hogy sok volt a hétvégi elrendelés, amelyet kétszáz százalékos
óradíjjal kellett elszámolni.
A Rendőrőrs részére az általuk ténylegesen leadott 853.440.-Ft helyett 595.320.-Ft lenne az
utólagos elszámolás alapján utófinanszírozással utalható összeg, –melynek átutalására még
nem került sor- tehát 258.120.-Ft-tal kevesebb.
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A helyi őrs parancsnoka kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, mel yben kéri a
Tisztelt Önkormányzatot, hogy a korábban meghozott határozat és az ez alapján megkötött
megállapodások módosításához szíveskedjen hozzájárulni.
A jelentősebb óraszámú hétvégi elrendelés –mely 200%-os óradíj elszámolását teszi
kötelezővé, melyet még 27%-os járulék terhel – miatt az Önkormányzat által biztosított
óradíj a finanszírozásra nem elegendő, s a kérelemben hivatkozott törvényi változás az
óradíjak további emelkedését vonja maga után.
Az előterjesztés végén két döntési javaslat szerepel, az egyik a korábban meghozott határozat
módosítását tartalmazza, mely szerint a heti 32 óra törlésre kerül a határozatból, illetve a
támogatás elszámolásának módja változik.
A második határozati javaslat arról szól, hogy a határozat 2. bekezdésében foglalt
felülvizsgálatot elfogadja, tehát a jelenleg becsatolt bizonylatot megfelelőnek tartja.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdéseiket feltehetik meghívott vendégünknek, Csikós Antal parancsnok-helyettes úrnak.
Deményi Ernő képviselő
A Szakbizottság ülésén is elmondtam, hogy egy támogatási szerződés akkor jó, ha mindkét fél
meggyőződik arról, hogy a szerződésben foglaltak maximálisan helytállnak. Ha az
Önkormányzatnak plusz igénye van, akkor a jövőt illetően az lenne építő jellegű gondolat,
hogy az Önkormányzat határozza meg a plusz feladatokat a túlóra tekintetében. Azt
gondolom, hogy az együttműködésnek helye van de csak úgy, ha még egyszer újra kötjük a
megállapodást és rögzítjük, hogy mit várunk el a plusz támogatásért, és ebben hogyan lehet
partner a Kiskunmajsai Rendőrőrs.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Önök, hogyan látják, a póttámogatás hatékonyabbá tette-e a rendőri jelenlétet Kiskunmajsán?
Csikós Antal parancsnok-helyettes
Igen, hatékonyabban tudtunk dolgozni. A hétvégi pihenőnapot nem úgy kell kezelni, mint a
hivatali közszolgálatban, hogy hétfőtől péntekig dolgoznak, és szombat vasárnap nincs
munkavégzés. Ha a kolléga hétköznapi napon teljesít túl szolgálatot, akkor ez már dupla
óraelszámolást generál.
Amikor a szerződést megkötöttük, akkor még nem volt érvényben az új szolgálati törvény. Új
elszámolási rendet kellett jeleznünk az Önkormányzat felé. Amikor 32 órában kértük a
módosítást, annak az oka részben az is volt, hogy lett egy migrációs probléma, ami részben
érintette Kiskunmajsa területét is. Így pénteken a majsai túlóra terhére tudtuk megoldani a
szolgálat ellátást. A migrációval kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy lett volna olyan nap
amikor elvittek kollegákat és máshol kellett szolgálatot teljesíteni, és nem lett volna 24 órás
rendőri jelenlét Kiskunmajsán. Így tudtuk megoldani a szolgálatellátást, hogy az a lakosság
ellátását szolgálja itt helyben, Kiksunmajsa Város illetékességi területén.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Egyéb kérdés hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, köszönöm
Csikós Antal úrnak, hogy elfáradt az ülésre.
Szavazásra bocsátom az első határozati javaslatot. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, és 2
tartózkodás mellett - ellenszavazat nélkül– az alábbi határozatot hozta.
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291/2015.(X.29.) határozat
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság támogatásának felülvizsgálata,
megállapodásának módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 253/2015.(IX.24.) határozattal
módosított 50/2015. (IV.01.) számú határozat 10. pontját az alábbira módosítja:
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei RendőrFőkapitányság (6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., adószám: 15720395-2-51) részére
Kiskunmajsán történő járőrözés túlóra kifizetésére a 2015-ös költségvetési évre
2.500.000,- forint működési célú pénzeszközt ad át megállapodás ellenében, elszámolási
kötelezettséggel Kiskunmajsa Város Önkormányzat általános tartaléka terhére.
A támogatási megállapodásban kerüljön rögzítésre, hogy a támogatás biztosítása havonta
utófinanszírozással történik, s a megállapodás aláírását követő 3 hónap után készüljön
előterjesztés a Képviselő-testület elé a teljesítés felülvizsgálata tárgyában.
A támogatás elszámolásának módja: a támogatás felhasználását igazoló túlóra elrendelések
havi bontásban, az ez alapján készített számfejtések összesített kimutatása. Támogatott az
átvett pénzeszköz felhasználásáról legkésőbb 2016. január 31-ig köteles a pénzügyi
elszámolást megküldeni a támogatónak. A pénzügyi elszámolásnak tartalmazni kell hitelt
érdemlően a támogatási összeg cél szerinti felhasználását és az azt igazoló
dokumentumokat. Támogatott köteles minimum egy oldal terjedelemben szöveges
beszámolót is csatolni, melyben a támogatott nyilatkozik arról, hogy az elszámolt túlórák
Kiskunmajsa város közigazgatási területén merültek fel, s a korábbi elrendeléshez képest
plussz járőri jelenlétet jelentettek.
Határidő: 2015. 11. 16.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András a megállapodások módosítására
Szavazásra bocsátom a második határozati javaslatot. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással
jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, és 2
tartózkodás mellett - ellenszavazat nélkül– az alábbi határozatot hozta.
292/2015.(X.29.) határozat
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság támogatásának felülvizsgálata,
megállapodásának módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 253/2015.(IX.24.) határozattal
módosított 50/2015. (IV.01.) számú határozat 10. pontja 2) bekezdésében foglalt
felülvizsgálat végrehajtására az alábbiakat rögzíti:
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben hivatkozott
túlóra elrendeléseket és összesítő kimutatást, valamint az előterjesztés mellékletét képező
szöveges indoklást tudomásul veszi és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
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2. N a p i r e n d
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A beszámoló kiküldésre került. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő
A 232/2015. számú határozat döntésével van problémám, ezért nem tudom teljesen elfogadni
a lejárt idejű határozatokat, és most is szeretném kifejezni határozott tiltakozásomat, hogy
nem kiskunmajsai dolgozót veszünk fel a kiskunmajsai álláshelyekre.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 2 nem szavazattal,
- 1 tartózkodás mellett– az alábbi határozatot hozta.
293/2015.(X.29.) határozat
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót a következőképpen fogadta el:
215/2015.(VIII.19.) határozat
Városgazdálkodási Intézmény pótelőirányzat kérelme kotró, rakodó típusú munkagép
üzemeltetési költségeihez.
229/2015.(IX.02.) határozat
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
232/2015.(IX.24.) határozat
Projektek lebonyolításához személyi ösztönzés biztosítása 2 fő részmunkaidőben
foglalkoztatott alkalmazása céljából a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatalhoz
233/2015.(IX.24.) határozat
Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. személyi állományának jóváhagyása
234/2015.(IX.24.) határozat
Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő üzleti tervének módosítása
235/2015.(IX.24.) határozat
Személyi ösztönzés biztosítása
237/2015.(IX.24.) határozat
Személyi ösztönzés biztosítása
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238/2015.(IX.24.) határozat
Személyi ösztönzés biztosítása
240/2015.(IX.24.) határozat
Zerinváry Szilárd kérelme elővásárlási jogról történő lemondásért
249/2015. (IX.24.) határozat
A Gimnázium tornatermének elektromos felújítása
253/2015. (IX.24.) határozat
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság támogatásának felülvizsgálata
254/2015. (IX.24.) határozat
Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdasági szervezeteinek
átalakításával kapcsolatos további előirányzat zárolások
255/2015.(IX.24.) határozat
Kígyósi bolt működtetési támogatásának megszüntetése
256/2015.(IX.24.) határozat
Létszámcsökkentési pályázat benyújtása
258/2015.(IX.24.) határozat
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal
kialakításához” mellékleteinek módosítása.

kötött

„Megállapodás

a

járási

hivatalok

265/2015.(IX.24.) határozat
Városgazdálkodási Intézmény tevékenységi körének bővítése vállalkozói tevékenységgel
266/2015. (IX.24.) határozat
A Városgazdálkodási Intézmény intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása
269/2015.(IX.24.) határozat
Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása
270/2015.(IX.24.) határozat
Petőfi tér 9. III/4. lakás bérbe adása
272/2015.(IX.24.) határozat
Lány Lajosné és Kiss Rita által ajándékozás jogcímen felajánlott ingatlan elfogadása
273/2015.(IX.24.) határozat
Kistérségi honlap üzemeltetés költségeinek lakosságszám arányos biztosítása a Kiskunmajsai
Többcélú Kistérségi Társulás részére
275/2015.(IX.24.) határozat
Kiss Tibor Söröskorsó és Söröspohár Gyűjteményének megvásárlása – határozat módosítás
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276/2015.(IX.24.) határozat
Szank Község Önkormányzatának, valamint Csólyospálos Község Önkormányzatának
VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata
278/2015.(IX.24.) határozat
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
intézményvezetői pályázatának elbírálásában közreműködő szakértői bizottság összeállítása
3.N a p i r e n d
Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszakról
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ismét eltelt egy hónap, tekintsük át nagy vonalakban az elmúlt hetek történéseit.
Rávai Mónika alpolgármester
Lassan befejeződik a Bajcsy utcai járdaszakasz térkövezése. A kivitelezés a város saját
gyártású térkövéből, a közmunkaprogramban résztvevőkkel és a Városgazdálkodási
Intézmény szakembereivel folyt. Az ingatlantulajdonosok hozzájárulásukkal segítették, hogy
megvalósulhasson a felújítás.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A napokban kerül átadásra az 56-os Múzeum. A közel 50 milliós felújításon és új tárlat
kialakításon átesett múzeum városunk egyik büszkesége lesz továbbra is. Az országban
egyedülálló kiállítótér az emlékezésen és a tiszteleten túl egy nagyon fontos turisztikai
attrakció is lesz. Sokan fognak csak ezért városunkba látogatni, hogy megcsodálhassák és főt
hajthassanak a hősök előtt.
Szekeres Béla alpolgármester
Nagy örömünkre szolgál, hogy a több évtizedes hányattatott sorsú rendőrség meg tudott újulni
és méltó helyet kapott a rend védelme. Az energetikai korszerűsítésen átesett épület a
komforton túl, lényegesen kisebb energiafogyasztásával arra az útra lépett, amelyet követni
kell az összes közintézményünknek. A fenntartható város egyik alappillére, hogy kis energia,
alacsony rezsi kelljen az épületeink működtetéséhez.
Rávai Mónika alpolgármester
Egy nagyon szép összefogásnak lehettünk tanúi a Szélmalom játszótérnél. Az Egyesület és a
lakók, vállalásuknak megfelelően de erejükön felül ismét összefogva festették, rendezték a
játszóteret. Érezhető, ha egy alulról jövő kezdeményezés mellé áll az Önkormányzat,
mennyivel hatékonyabb a fenntartása, hiszen magukénak érzik.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az idősek világnapja alkalmából egy színvonalas rendezvényen sikerült részt vennünk a
negyven éves idősek klubja jubileuma alkalmából. Fontos az idősekre való odafigyelés, ennek
kapcsán beszéltem az „Időhíd Program”-ról is, ami generációkat köthet össze, melynek révén
a fiatalok jobban megismerhetik elődeik életét. Szó volt az önkéntes segítségnyújtás, az
egymásra figyelés fontosságáról is.
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Nem maradnak el az őszi földút javítások. A szerencsétlenül járt földgyalunkat sikerült
pótolni és egy kicsit modernebb, korszerűbb géppel végezzük az őszi esedékes javításokat, a
gép a napokban már munkába is állt.
Szekeres Béla alpolgármester
Befejeződtek a munkálatok a Testvérvárosi fa környékén. A Rimas Zinkvicius által faragott új
büszkeségünk méltó környezetet kapott, amely így már illeszkedni fog a felújítás előtt álló
Sétáló utcához és a Főtérhez. A kivitelezést ebben az esetben is a városi dolgozók munkája és
saját alapanyag tette lehetővé. A terveink között szerepel, hogy nem csak a városközpontot és
nem csak frekventált területeket teszünk rendbe, hanem az elhanyagolt városrészek,
közterületek is rendezettek legyenek.
Az Év fürdője 2015 versenyen a harmadik helyezést ért el az „Év feltörekvő fürdője”
kategóriában a kiskunmajsai gyógy-, és élményfürdő. A majsai idegenforgalom zászlóshajója
a Bács-Kiskun megyei fürdők között a legtöbb közönségszavazatot kapta a termalfurdo.hu
által meghirdetett versenyen, így első lett a megyei rangsorban.
Nyerges Benjámin képviselő
Három héttel ezelőtt egy delegáció részeként jártunk Kalocsán Dr. Bábel Balázs Érsek úrnál.
Polgármester úr mellett Farkas Zoltán igazgató úr és Havasi Helén a Szülői Szervezet
vezetője volt jelen. A téma a Dózsa György Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium
Egyházi fenntartásba és működtetésbe vételével volt kapcsolatos. Érsek úr kifejezte abbéli
szándékát, amelyet már májusban is megtett hogy felajánlja átvételre a majsai középiskolát.
Ha ez megtörténik, akkor Kiskunmajsa is azon középiskolák sorába kerülhet, amellyel méltán
állja a versenyt. Megnyugtató, hosszú távú működés és fejlődés várható ettől a fenntartástól.
Érsek úr nyilatkozatot is tett arról, hogy írásbeli szándéknyilatkozatot is eljuttat a tulajdonos
Önkormányzathoz, valamint a fenntartóhoz. Ezt követően kell a véleményezést megtenni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A megújult kézicsapat szakosztályai sikeresen indították a szezont, sikert sikerre halmozva
vágtak bele az új idénybe. Támogatói segítséggel új mezeket kaptak a csapatok. Ezúton is
köszönöm a felajánlásokat Czombos és Fülöp képviselőknek. A sportoló majsai fiatalok
támogatása nagyon fontos a település számára, amihez biztosítani kell a feltételeket. A város
is komoly anyagi támogatást nyújt a Kézilabda Klubnak, melynek tagjai ingyenesen
használhatják a sportcsarnokot.
Rávai Mónika alpolgármester
Eugen Ruoss és felesége Ursina nemrégiben költöztek egy majsai tanyára és idővel itt
szeretnének letelepedni. A svájci üzletember, aki egy textilgyár tulajdonosa, száz darab, luxus
minőségű, gyapjútakarót ajánlott fel a városnak. A takarókat a házaspár személyesen adta át a
kiskunmajsai Polgármesteri Hivatalban. A takarókat a Majsai Nagycsaládosok Egyesülete, az
óvoda, a kollégium és a mentők kapták. A nagylelkű felajánlást ezúton is köszönjük.
Helyükre kerültek az értékek. Kiskunmajsai értékek nyomában" címmel október 22-én 18
órakor kiállítás nyílt a Konecsni György Kulturális Központban. A tárlaton a Helyi Értéktárba
bekerült épített-, tárgyi-, és szellemi alkotások is láthatók. A közönség szavazhat arról is,
hogy mit tartanak a legkiemelkedőbb helyi értéknek, illetve, hogy melyik termékek kerüljenek
a Megyei Értéktárba. A színvonalas kiállításra sokan voltak kíváncsiak, alkotók, érdeklődők
és vendégek. A kiállítás képanyaga alkalmas egy várost bemutató vándorkiállításra, amelyet
el szeretnénk juttatni majd a testvérvárosainkba.
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Szekeres Béla alpolgármester
Ebben az évben már másodszor került sor a technikai sportok szerelmeseinek találkozójára
városunkban. A "guruló cirkusz" ismét elkápráztatta a sok száz nézőből álló közönséget.
Tavasszal a szezonnyitónak, és most a szezonzárónak adott helyet az Iskola utca és a Múzeum
előtti tér. Bravúros bemutatók, égett gumiszag és elégedett közönség jellemezték a borongós
őszi délutánt. A sikeres rendezvényt viszont árnyalja, hogy többen,- akár joggal felháborodtak a környéken lakók. Feladatunknak tekintjük, hogy a sikeres
rendezvénysorozatnak egy végeleges és elfogadhatóbb helyet találjunk.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szépen haladnak a felújítási munkálatok a gimnáziumnál. A héten elkezdődött a színek
felvitele a szigetelt épületre. A modern fiatalos külső azon kívül, hogy egy üde foltja lesz a
városnak, csábító lehetőség a pályaválasztóknak, hogy egy modern iskolába tanuljanak. A
határidőket valószínűleg sikerül tartani, és a nagy hidegek előtt befejeződik a munka.
Szekeres Béla alpolgármester
Elkezdtük feltárni, hogy milyen lehetőségeket rejtenek az önkormányzati tulajdonú földek. Az
eddigi számítások szerint 150 hektárnyi földet tudunk termelésbe vonni, és az Uniós
támogatásokat fel tudjuk venni. Az elmúlt években az Önkormányzat nem élt ezzel a
lehetőséggel, amellyel sajnos több tízmillió forintot hagyott a kasszában. Az elképzelések
szerint a területek kitakarítása, termelésre alkalmassá tétele következik, hogy megindulhasson
egy fenntartható termelés és munkahelyteremtés.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Folynak a pályázati előkészületek. Az bizonyos, hogy a pályázati sorban a Főtér és az új
óvoda építése lesz terítéken leghamarabb. A pályázati előkészületek egyik fontos összetevője,
hogy a pályázati források rendelkezésre állása és a jó ötlet, a kivitelezhető terv együtt legyen.
Ezen dolgozunk kollégáinkkal, tervezünk és szervezzük, hogy minél előbb az Önkormányzat
előtt lehessenek a konkrét megvalósítási elképzelések, hogy megalapozott döntést tudjunk
hozni.
Szekeres Béla alpolgármester
Ezen a héten kaptuk az örömteli hírt, hogy Kiskunmajsa megkapta a Gyógyhely címet. A cím
elnyerése előfeltétele a GINOP-os pályázaton való részvételnek, és lehetőséget teremt a
turisztikai fejlesztésnek. Az ünnepélyes bejelentés a november 5-én tartandó Megyei
Polgármesteri Találkozón fog megtörténni, ahol Rideg László a Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés elnöke adja át az elismerő emléklapot a megye első gyógyhelyének.
A Kiskunok Vidékéért Egyesület megtartotta a közgyűlését, ahol elnökségi tagnak
választották az Üdülőtulajdonosok Egyesületének képviselőjét, Vadkerti Ritát, valamint
Felügyelő bizottsági tagnak Deményi Ernőt, a Horgászegyesület elnökét. A Leader pályázatok
a következő év közepétől várhatóak, jelenleg a fejlesztési elképzelések, ötletek gyűjtése
zajlik. Sajnos városunk a belterületeivel nem fog tudni pályázni, tehát csak a külterületi
szervezetek, gazdálkodók, tudnak részt venni a pályázaton.
Közel egy hónapja lehetőségünk nyílt, hogy ellátogassunk egy delegációval Jászfényszaruba,
ahol megnézhették a pedagógusok az okos iskola működését. Szeretnénk, ha ilyen XXI.
századi innovációk meg tudnának valósulni a majsai intézményekben, ennek első lépéseként
egy közreműködő szervezettel pályázunk az okos tanterem létrehozására, a Tanoda
pályázaton belül.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az elmúlt héten egy olyan társaság járt nálunk, aki biogáz telepek fejlesztésével foglalkozik
és olyan új technológiát mutattak be, amelyek a biogáz telepek hatékonyságát tudják növelni.
A biogáz erőművek mindenevővé válnak, a zöldhulladéktól kezdve több mindent energiává
tudnak alakítani. Ezenkívül volt egy hőszivattyús megbeszélés is. A központi épületeknek
várhatóan lesz energetikai támogatása, és alternatív lehetőségként megvizsgáltuk, hogy egy
hőszivattyús rendszerrel hogyan tudnánk az intézményeket fűteni.
A fentiek figyelembevételével kijelenthetem, hogy igen aktív hónapon vagyunk túl és ettől
még aktívabb hónapok, évek állnak előttünk. A jövőben is beszámolunk a munkásságunkról.
Köszönöm figyelmüket.
4. N a p i r e n d
……/2015. (…..) önkormányzati rendelet tervezet a közösségi együttélés
alapvető szabályairól
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző asszonyt, mutassa be a rendelet-tervezetet.
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
Az Önkormányzatnak több olyan rendelete is van, amely a közösségi együttélés alapvető
szabályait szabályozza, ezek általában a közterületeken megnyilvánuló magatartásokat
próbálják elfogadható mederbe terelni. Ilyen rendelet például, amely előírja, hogy az ingatlan
előtti területet illetve a csapadékelvezető árkokat hogyan kell gondozni, mik azok a
szabályok, amelyeket minden lakosnak meg kell tenniük, vagy amelyektől tartózkodniuk kell.
A rendeletekben szerepeltek bizonyos szabálysértési tényállások, amelyek azt szankcionálták,
ha valaki a rendeletben előírt magatartásoknak nem tett eleget. Az új szabálysértési törvényt
követően önkormányzati rendelet szabálysértést nem állapíthatott meg, ezért
önkormányzatunknak is a már meglévő rendeleteiben a szabálysértésre vonatkozó
rendelkezéseit hatályon kívül kellett helyeznie. Ha önkéntes magatartással az állampolgárok
nem követték, akkor hathatósan nem lehetett betartatni az előírásokat. A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény adott egy olyan lehetőséget, hogy az önkormányzatok
rendeletben állapítsák meg a tiltott közösségellenes magatartásokat. Ezzel a lehetőséggel is élt
önkormányzatunk, a szankció rendszerét mögé helyezte, ha valaki önkéntes magatartásával
nem követte az önkormányzat által előírt együttélési szabályokat. Az Alkotmánybíróság a
törvényi felhatalmazást alkotmányellenesnek tekintette, így ezt a rendeletet is hatályon kívül
kellett helyezni, ismételten szankció nélkül maradtak a többi rendeletben meghatározott
magatartási szabályaink. Ezt a hiányt pótolja ez a rendelet, hogy a már meglévő
önkormányzati rendeleteinkben szabályozott együttélési szabályok szankciórendszerét fekteti
fel azzal a különbséggel, hogy ebben a rendeletben nem található meg önálló tényállásként
valamennyi olyan magatartás, amelyet más önkormányzati rendeltünk szabályoz. Ebben a
rendeletben a maradék magatartási szabályok szankcionálása szerepel, amit a mi rendeleteink
előírnak, de magasabb szintű jogszabály nem helyez mögé szankciót. E rendelet az együttélés
szabályait próbálja mederbe terelni, amely mind a lakosságnak, mind pedig a város egész
közösségének szabályozottabb, biztonságosabb működését hivatott szolgálni. Aki a
szabályokat megszegi, közigazgatási bírsággal lehet sújtani, vagy a közterület felügyelőknek
helyszíni bírságot lehet kiszabniuk. A rendelet lehetőséget biztosít a bírság csökkentésére is,
illetve, ha bizonyítani tudja, hogy önhibáján kívül követte el ezt a magatartást, akkor
mérsékelhető, illetve elengedhető a bírság összege, továbbá figyelmeztetéssel is élhet az eljáró
hatóság.
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Faludi Tamás képviselő
Kérdésem lenne a rendelet 2 § 5. pontjával, a járműtárolással kapcsolatban. Mit jelent a nem
rendeltetésszerű használatból eredő elhelyezés?
A kiszabott közigazgatási bírság összege különös méltánylást igénylő esetben mérsékelhető:
ha igazolja, hogy a vele közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot,- úgy gondolom, ha a házam előtt szemét van,
és az udvaromban trágyadomb vesz körül, azt nem tudom tolerálni azzal, hogy mennyi a
jövedelem, éppen ezért kérem e szövegrész kivételét. Semmilyen méltánylásra nem tudok
lehetőséget biztosítani.
6§ 1. pontja, „az ingatlan melletti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles terület”.
Erre hivatkozunk a második pontban is „az ingatlan melletti járdaszakasz, járda hiányában
egy méter széles területsávra lehullott hó” –ez azt feltételezi, hogy minden ingatlan előtt
kötelező egy méteres járdaszakaszt kihagyni az ingatlan mellett. Kérem, ez is legyen
betartatva és végrehajtatva, hogy sehol ne forduljon elő az, hogy kikényszerülök a kövesútra.
7 § az önálló hirdetőtábla berendezés mindig kérdés volt. Gondolom, ez nem vonatkozik arra
a kisboltosra, aki kirak egy táblát, amire kiírja a napi akcióit, ami egyébként a
gyalogosközlekedést nem akadályozza. Kérdezem, hogy a kerékpármegőrző és a
kerékpártároló kihelyezése közterületen engedélyköteles lesz-e, fizetni kell-e érte?
A továbbiakban beletennék a rendeletbe egy könnyítést, hogy a kisebb vállalkozókat is
segítsük azzal, hogy évi két alkalommal, tíz napot meg nem haladó esetben ne kelljen fizetni
közterület foglalási díjat.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Képviselő úr meglátásai jók, de sokat segített volna, ha bizottsági ülésen elmondta volna,
vagy írásban közölte volna, hogy be tudjuk építeni a rendelet-tervezetbe.
Faludi Tamás képviselő
Tudtam, hogy eljön az a pillanat amikor ez elhangzik testületi ülésen, ezt nem mondhatja sem
Ön, sem egyik képviselő sem, azt hiszem én vagyok az egyetlen aki megteheti, mert nem
vagyok bizottsági tag.
Koncz Jenő képviselő
Jegyző asszonytól szeretném kérdezni, hogy a Főtér közterületnek minősül-e? Ha igen, akkor
hogyan fogjuk szankcionálni a Majsa Napokon történő eseményeket. Valamilyen feloldást
érdemes lenne a rendeletbe építeni.
A másik kérdésem, ha két doboz sört megiszok közterületen, akkor szabálysértést követek-e
el?
Faludi Tamás képviselő
Amire Koncz Jenő képviselő-társam hivatkozik odaírtam, hogy „kivétel a rendezvények
helyszíne”.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Képviselő-testületi ülésen rendeletet csak az előterjesztő módosíthat.
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Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
Faludi képviselő úr olyan módosító indítványokat vetett fel, ami összefügg a többi
rendeletünkkel is. Ebben a rendeletben csak olyan szankciók szerepelnek, amit már más
rendeleteink előírnak. Ha módosítani szeretnénk, akkor az alaprendeleteket is módosítani kell.
Természetesen lehetőség van a rendelet módosítására, de akkor azt javasolnám, hogy a
Testület később tárgyalja újra a rendeletet, vagy ha most ebben a formában elfogadja, akkor
még a hatálybalépése előtt módosítani kell az alaprendeletekkel együtt, mert nem lehet
ellentmondás a két rendelet között.
Faludi Tamás képviselő
Ha a Képviselő-testület úgy érzi, hogy a javaslataim támogathatók, akkor kérném fogadjuk el
Aljegyző asszony javaslatát, hogy vegyük le napirendről, hiszen minden rendeletet hozzá kell
igazítani, és úgy kerüljön vissza a Testület elé. Minden javaslatomat átbeszélem Aljegyző
asszonnyal.
Nem tartottam jó gondolatnak hogy testületi ülésen csak az előterjesztő módosíthat rendeletet,
ha lehetne, módosíttatnám az SZMSZ-t, hogy vegyük ki azt a részt, hogy testületi ülésen csak
az előterjesztő módosíthat rendeletet.
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
A közterületen való szemetelés illetve a közterületen történő alkoholfogyasztás tilalma is,
szabálysértési tényállás, amit törvény ír elő, ezért ebben a rendeletben a szankció nem
szerepel.
Koncz Jenő képviselő
Ebben az esetben felmerül a kérdés, hogy ki követi el a szabálysértést az, aki megszervezte a
rendezvényt, az árusok, vagy az a polgár, aki fogyaszt?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot, miszerint a
közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet vegyük le napirendről,
és a többi rendelettel együtt kerüljön újra a Testület elé.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 4 ellenszavazattal,
- 1 tartózkodás mellett– az alábbi határozatot hozta.
294/2015.(X.29.) határozat
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet napirendről
történő levételéről
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzata leveszi napirendjéről a közösségi együttélés alapvető
szabályairól szóló rendelet-tervezetet azzal, hogy a beérkező módosító
javaslatokkal, illetve amennyiben szükséges az érintett többi önkormányzati
rendelet módosításával együtt kerüljön újra a Képviselő-testület elé.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: soron következő testületi ülés
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5. 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
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A város közigazgatási területén időnként problémát okoz, hogy a lakosok az ingatlanuk előtti
területet nem tudják karbantartani, az életkoruk, vagy egészségügyi problémáik miatt. Ez a
tervezet erre a problémára adna megoldást. A Városgazdálkodási Intézmény elvégezné a
munkát és kiszámlázná az Önkormányzatnak. A rászoruló lakosok zöldterület gondozási
díjkedvezmény keretében igényelhetnék, és a rendszeres természetbeni támogatás formájában
kapnák meg a támogatást. A rendelet január elsejével lépne hatályba, egy év múlva
visszatérnénk, hogy milyen sikeres volt ez a támogatási forma.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő
Jó gondolat, hogy a Városgazdálkodási Intézménynek legyen lehetősége arra, hogy bárkinek
kiszámlázhatja a munkát. Viszont aggályosnak tartom, - nem azért, hogy a valóban
egyedülálló idős embereknek segítsünk, mert az támogatandó - mivel a legtöbb idős embernek
vannak családtagjai. Én csak azt tudom támogatni, ha az idős valóban egyedülálló, ha nincs
családtagja Kiskunmajsán.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A 13 § tartalmazza, ha a jövedelem „az egy főre jutó öregségi nyugdíjminimum összegét nem
haladja meg, és a háztartás tagjai nincs olyan személy, aki a zöldterület kezelési munkálatokat
képes lenne elvégezni.” A kérelmet a Szociális Bizottság fogja tárgyalni, és a Bizottság dönt
arról, hogy a kérelmező valóban rászoruló-e vagy sem.
Faludi Tamás képviselő
Nekem pont az a problémám, hogy úgy határozzuk meg, hogy ha a háztartáson belül nincs
olyan személy. Ha két utcával arrébb lakik, az már nem háztartáson belül van. Kötelezni kell
a gyerekeket, hogy segítsenek az idős beteg szülőkön.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az utolsó mondatot ki lehet egészíteni azzal, hogy a háztartás és családtagjai között nincs
olyan személy.
Deményi Ernő képviselő
Az illetékes szakbizottság teljesen körültekintően minden részletre kiterjedően fogja vizsgálni
az ügyeket. Nem kötném semmilyen anyagi feltételrendszerhez tekintettel arra, ha van egy
idős ember, akinek magasabb a jövedelme és nincs hozzátartozója, akkor nem veheti igénybe
a támogatást.
Szikora Tibor képviselő
Kiegészítésként javasolnám, hogy a Szakbizottság véleménye szerint, a jövedelemtől
függetlenül is megállapítható legyen a támogatás.
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Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A rendelet 13/A § (2) bekezdését Szikora Tibor képviselő úr úgy kívánja módosítani, hogy a
jövedelmet ne vegyék figyelembe. Mi a véleménye az előterjesztés előkészítőjének arról,
hogy a jövedelmet ne vegye figyelembe a Bizottság?
Nyergesné Rafaj Erika bizottsági referens
A rendelet-tervezet kidolgozása során azt vettük figyelembe, hogy ténylegesen a
legalacsonyabb jövedelműek részesüljenek támogatásban. Azon személyeknek, akik
magasabb jövedelemmel rendelkeznek, illetve a háztartás tagjai el tudják végezni a feladatot,
lehetőségük van a Városgazdálkodási Intézmény szolgáltatásait igénybe véve,
ellenszolgáltatásért elvégeztetni a feladatot. Nem javasolnám, hogy a jövedelmet figyelmen
kívül hagyva részesülhessenek támogatásban, valamint akkor nem lehetne szociális
rendeletben szerepeltetni, mert nem lenne szociális feltétel meghatározva.
Szikora Tibor képviselő
Nem azt mondtam, hogy vegyük ki a jövedelemhatárt, hanem indokolt esetben a
Szakbizottság véleménye alapján legyen megállapítható.
Faludi Tamás képviselő
Támogatom képviselő-társaim kezdeményezését, jó gondolat az, hogy a Szociális Bizottság
kapja meg a jogkört, hogy egyedi esetben eltérhessen attól, hogy a jövedelemhatárt nem veszi
figyelembe.
Deményi Ernő képviselő
A szociális törvény jövedelemhatárhoz köt bizonyos ellátásokat. Azzal értek egyet, hogy
maradjon így, és legyen a mérlegelési lehetőség a Szakbizottságnál, hogy ha rászorult, akkor
megállapítható legyen.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A rendeleteket mindig felettünk álló szervezetekkel egyeztetve készítjük el, Képviselőtestületi ülésen történő módosítást már nem tudjuk egyeztetni. Megoldható lenne a rendelet
módosítása, ha pontosan felsoroljuk, hogy melyek azok az esetek, például egészségi állapot,
egyéb költségek nagysága stb.
Szikora Tibor képviselő
A települési támogatást az Önkormányzat adja, a szociális törvény vonatkozik rá, de az
Önkormányzat tehet kivételt. Nem fontos most felsorolni az eseteket, mert nem tudjuk a
jövedelemhatárt sem. A Szakbizottság környezettanulmány alapján állapítja meg, a
rászorultság meg lesz indokolva a javaslattételben, amit Polgármester úr felé ajánlunk.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Kérését elfogadhatjuk, de nincs kizárva, hogy a törvényesség nem fogadja el, és a pontos
feltételrendszer kidolgozását kéri. Fogadjuk el a rendelet-tervezetet, és ha így nem megfelelő,
akkor ismételten behozhatjuk.
Rávai Mónika alpolgármester
Az előterjesztést a Szociális Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Én is javaslom elfogadásra, ha szükséges, akkor módosítással bármikor élhetünk.

16

Gyuris László képviselő
Jelezni szeretném, hogy a Szociális Bizottság ülésén többen nem tudtunk részt venni, ezért
megfontolásra ajánlom Szikora képviselő úr javaslatát.
Deményi Ernő képviselő
A Bizottság határozatképes volt, úgy gondolom, hogy a Bizottság döntése korrekt volt. A
települési támogatás a jogszabály által előírt lehetősége az Önkormányzatnak, kötelező eleme
a rendkívüli, a többi teljesen opcionális, melynek a feltételrendszerét mindig az
Önkormányzat fogja meghatározni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Javasolom, hogy fogadjuk el az eredeti rendelet-tervezetet. Jegyző asszony egyeztetni fog a
törvényességgel, és a következő testületi ülésre módosítva kerül a Testület elé.
Szikora Tibor képviselő
Elfogadom a feltételt, és várjuk a módosításokat.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen és 1 nem
szavazattal, – 1 tartózkodás mellett – megalkotta a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 36/2015.(X.29.) önkormányzati rendeletét, melyet a
jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmaz.

6.N a p i r e n d
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2015. (IV. 07.) rendelet módosításáról
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Jegyző asszonyt, ismertesse az előterjesztést.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58.§ (2)
bekezdésében foglaltakra „(2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester
előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a
bizottságot megszüntetheti.”
Ezzel összefüggésben készült el az SZMSZ módosításunk az új bizottságok neveit létszámát
tartalmazza illetve hatályon kívül helyeződne a rendeletből a Bizottsági tagok névsora és a
feladatok az új bizottságoknak megfelelően lennének szétosztva. Erről kellene a döntést
meghozni.
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Faludi Tamás képviselő
Jól értelmezem-e a rendelet 1. § - át, hogy sürgősen tárgyalandó ügyek előterjesztései
esetében a Képviselő-testület tagjai véleményének megismerése, és a döntésbe való beépítése
az ülés során is biztosítható, a Képviselő-testület ülésén előzetes bizottsági véleményezés
nélkül is tárgyalható. Tehát bármi behozható Testület elé sürgős ügyben, amit a bizottságnak
nem kell tárgyalni?
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Ez a rendelkezés kivételre kerülne, döntésükkel hatályát veszítené.
Faludi Tamás képviselő
Polgármester Úrtól kérdezem, hogy az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport
bizottság létszáma milyen indok alapján csökkent?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Mivel a jövőben négy bizottság lesz, egyrészt gazdasági okai vannak, hogy a bizottsági tagok
létszáma ne növekedjen, másrészt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport bizottság
elnökével egyeztetve arra jutottunk, hogy ekkora létszám elegendő a feladatok elvégzésre,
valamint Nokta Gábor úr lemondott bizottsági tagságáról.
Faludi Tamás képviselő
Nem értem Polgármester úr érvelését. A Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport
bizottság feladata mennyivel csökken, ha a Testület elfogadja a négy bizottságot? Konkrétan
ennek a bizottságnak mennyivel csökken a feladata, ami miatt egy személyt ki kell venni a
Bizottságból, nevezetesen Szikora Tibor képviselő-társamat. Ha gazdasági ok miatt csökkenti
a bizottsági létszámot, akkor nem értem miért hozunk létre új bizottságot?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Nem látom az összefüggést, a feladatok és a bizottság létszáma között. Úgy gondolom, a
Bizottság ekkora létszámmal is el tudja látni a feladatokat. Ha máshogy látja, tegyen
javaslatot módosításra.
Szikora Tibor képviselő
Engem nem az zavar, hogy kivettek a bizottságból, azt nem teszem szóvá. A Pénzügyi és a
Városfejlesztési bizottság, amikor egy bizottságként működött, akkor is az volt az összetétele,
mint most. Egy ülésen is tudná tárgyalni ugyanazokat a napirendeket egyszerre, nem kellene
két bizottság.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Mint tudjuk, nagyon sok városfejlesztést érintő kérdésben kell dönteni, amikor még konkrét
pénzügyet nem érint, ezért van némi átfedés is. A Városfejlesztési bizottsághoz szeretnénk
olyan külsős meghívottakat integrálni, akik a városfejlesztő, építő, és a mellékletben felsorolt
feladatokban hozzá tudnak szólni. A Pénzügyi Bizottság a pénzügyet érintő feladatokkal, míg
a Városfejlesztési bizottság a városfejlesztést érintő feladatokkal kíván foglalkozni.
Szikora Tibor képviselő
Olyan tapasztalt képviselőt, mint Faludi Tamás képviselő úr nem választanak be a
Bizottságba, akinek vannak jó ötletei, ami hasznos lenne Kiskunmajsának. Arról volt szó,
hogy lesznek munkacsoportok, ezt a feladatot el tudták volna látni.
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Nyerges Benjámin képviselő
Olyan horderejű fejlesztési elképzelések, tervek, projektek vannak a város előtt, amelyek
gyökeresen átalakítják a város küllemét, komfortosabbá teszik azt, de az átalakítások előtt sok
ember véleményét ki kell kérni ezért a Városfejlesztési Bizottságban olyan emberek foglalnak
helyet, akiknek nagy tapasztalatuk van a kommunikáció és az ügyek lakossággal való
megismertetése terén.
Szekeres Béla alpolgármester
A munkacsoportok most vannak előkészítés alatt, és a november végi testületi ülésre akár
SZMSZ szintre is be lehetne emelni, és rendeznénk a Közrend, Közbiztonsági Munkacsoport
SZMSZ szintű tárgyalási lehetőségét is. Egyeztetést kezdtünk azokkal a szakemberekkel,
akikben érdemes lehet gondolkodni.
Szikora Tibor képviselő
Javaslatot tennék a Városfejlesztési Bizottság elnökére, Faludi Tamás képviselő-társam
személyében.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Jelenleg a bizottságokról szavazunk.
Gyuris László képviselő
Most amikor látom, hogy átalakul a bizottsági rendszer, úgy éreztem, hogy vannak helyzetek,
amikor szóvá kell tenni dolgokat, hogy térjünk vissza realitás talajára. Egy évvel ezelőtt
súlyos dolognak éreztük azt, hogy nagy tapasztalattal rendelkező képviselőt nem választanak
bizottsági tagnak, ezzel sokak felháborodását váltottuk ki. Ezen az ülésen is látjuk, hogy nincs
javaslattételi lehetősége a bizottságokban, így kénytelen az Önkormányzat ülésén felvetni
javaslatait. Ezt el lehetett volna kerülni azzal, hogy beválasztjuk egy bizottságba. Most úgy
csorbítjuk a demokráciát, hogy képviselőktől elveszünk bizottsági helyeket. Egy évvel ezelőtt,
ÉK-től volt hangos a város, és nagy együttműködésről volt szó. Ez nem együttműködés,
amikor képviselőket fosztunk meg helyektől másik képviselőnek, pedig négy bizottsági helyet
adunk. Nekem nem volna bátorságom ahhoz, hogy négy bizottsági helyet felvállaljak, vagy
tényleg polihisztorokról van szó? Mindezt úgy tesszük meg, hogy aki 1200 szavazatot kapott
nem tesszük be bizottságba, míg másokat, akit a választók arra se méltattak, hogy egy
második hellyel megajándékozzanak a választásokon, feltesszük a városvezetésbe. Ez a
demokrácia, ennek így kell működnie Kiskunmajsán? Úgy kell működnie, hogy akit
megválasztottak a majsaiak önkormányzati képviselőnek, az a minimum, hogy berakjuk őt
egy bizottsági helyre és megkérdezzük a véleményét. Ennek figyelembevételével vezessük a
várost. Polgármester úr gazdasági okokra hivatkozik, amikor egy hónappal ezelőtt kipengetett
egymillió forintot a Majsa Napokra.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kire gondolt képviselő úr, amikor azt mondta, hogy négy bizottságban van?
Gyuris László képviselő
Úgy látom, hogy Deményi Képviselő urat be szeretnék választani még egy bizottságba.
Deményi Ernő képviselő
Én csak három bizottság tagja vagyok.
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Faludi Tamás képviselő
Nagyon tetszett Nyerges Benjámin indoklása, hogy olyan személyek lesznek az új
bizottságban, akik a kommunikációban nagyon otthon vannak, és tudunk a város felé
kommunikálni. A testületi ülés első napirendi pontja nagyon színpadias, amikor elmondanak
bizonyos dolgokat. Nem is értem, miért kell még egy bizottságot létrehozni, amikor
fantasztikus a kommunikáció. Ez nem ide való, hanem sajtótájékoztatóra. Egyebek között
kérdezem meg, hogy egyébként hány sajtótájékoztatót tartottunk már ebben az évben?
Körülbelül tíz éve azt mondta a Képviselő-testület hogy nem kell öt bizottság. Akkor azt
mondta a Testület, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egy bizottságba való.
Vegyék elő képviselő-társaim a bizottság meghívóját, és tessék nekem elsorolni, hogy melyik
az a napirend, amit csak a Városfejlesztés fog tárgyalni. Egyetlen egyet nem találnak, mert
mindegyik mellett ott van a pénzügyi vonzat. A mostani meghívó is azt bizonyítja, hogy
ugyanazt fogja tárgyalni a két bizottság. Nagyon félrevezető az indok, amit Önök mondanak.
A bizottságnak nem kommunikálni, hanem dolgozni kell. Ebben a bizottságban egy ember
fog jól kommunikálni, az pedig Nahimi Péter úr, az összes többi tag benne volt a Pénzügyi
Bizottságban. Teljesen felesleges még egy bizottságot létrehozni, a húsz éves tapasztalat
alapján mondom, ez csak nehezíteni fogja a képviselő-testületi munkát, amikor egy dolgot két
bizottsággal fogok megtárgyaltatni. Nem kell négy Bizottság, maradjon három, még akkor is,
ha Szikora Tibor úr engem javasolt az új bizottság elnökének.
Nyerges Benjámin képviselő
Az elmúlt ciklusban nem volt annyi fejlesztési terv és projekt, mint amennyi ebben a
ciklusban látszik. Az elmúlt ciklusban akkori polgármesterként a hattagú többségében ott volt
két alpolgármester, akik nem lehettek bizottságok tagjai. Faludi képviselő úr nagyon jól tudja,
csak azért nem lehetett háromnál több bizottság, mert nem kerültek volna többségbe a
bizottságokban, ezért inkább kevesebb bizottságban biztosították a helyüket.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Most olyan időszakot élünk, amikor sok városfejlesztést érintő feladat lesz, ha ennek vége
lesz, akkor a polgármester bármikor mondhatja azt, hogy visszaállunk az eredeti menetrendbe.
Most próbát teszünk arra, hogy a négy bizottság milyen hatékonysággal fog működni.
Faludi Tamás képviselő
Képvislő úrnak a többség kérdésébe nem kellene belemenni, a mostani bizottsági
tagnévsorokat látva. Tessék mondani egy bizottságot, ahol egy másik vélemény is tud
elfogadható lenni, mint az Önöké. Mutasson az Együtt Kiskunmajsáért Egyesületből egy
kültagot. Nincs. Képviselő úr is tudja, hogy nem ezért lett létrehozva három bizottság.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Előterjesztőként befogadom Faludi képviselő úr javaslatát, hogy a jelenleg is működő három
bizottság maradjon meg.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a Jegyző asszony által befogadott,
módosító javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen és 7 nem szavazattal
– 1 tartózkodás mellett– nem fogadta el javaslatot.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom az eredeti rendelet-tervezetet.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 3 nem szavazattal
– tartózkodás nélkül – megalkotta a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 36/2015.(X.29.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete
tartalmaz.
7.N a p i r e n d
Bizottsági tagok megválasztása, új kültag eskütétele
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az előterjesztésben a bizottság tagjaira teszek javaslatot. Négy bizottság lenne.
Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság
Elnök:
Nyerges Benjamin
Alelnök: Deményi Ernő
Tagok: Belső tag:
Czombos Csaba
Külső tagok: Tóth Viktor
Némethné dr. Nádasdy Nóra
2. Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság
Elnök: Deményi Ernő
Alelnök: Gyuris László
Tagok:
Belső tagok: Szikora Tibor
Papp Mihály
Külső tagok: Völgyi György Antal György
3. Pénzügyi Bizottság
Elnök:
Fülöp Zoltán
Alelnök: Koncz Jenő
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Tagok:
Belső tagok: Nyerges Benjamin Papp Mihály
Külső tagok: Nagyapáti Oszkár Ruskó Gyuláné
4. Városfejlesztési Bizottság
Elnök: Koncz Jenő
Alelnök: Fülöp Zoltán
Tagok:
Belső tagok: Deményi Ernő Czombos Csaba
Külső tagok: Felföldi László, Nahimi Péter és Szabó László
Az érintettekkel történt előzetes egyeztetés alapján valamennyien vállalják megválasztásuk
esetén a tisztség betöltését.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A Pénzügyi és a Városfejlesztési Bizottság az alábbi módosítással javasolja elfogadásra a
határozati javaslatot.
„Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága támogatja
Kiskunmajsa Város Önkormányzata új bizottsági struktúrájához szükséges pénzügyi fedezet
biztosítását 2015. november 1-jétől Kiskunmajsa Város Önkormányzata általános tartaléka
terhére, melynek pontos összege a Képviselő-testületi ülésen kerül meghatározásra.”
A pontos összeg meghatározásra került, 68.700,- Ft.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás van-e napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 2 nem szavazattal,
- 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
295/2015.(X.29.) határozat
Bizottsági tagok megválasztása, új kültag eskütétele
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságainak személyi összetételét
2015. október 29. napjától az alábbiak szerint határozza meg:
1. Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság
Elnök:
Nyerges Benjamin
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Alelnök: Deményi Ernő
Tagok: Belső tag:
Czombos Csaba
Külső tagok:
Tóth Viktor
Némethné dr. Nádasdy Nóra
2. Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság
Elnök:
Deményi Ernő
Alelnök:
Gyuris László
Tagok:
Belső tagok:
Szikora Tibor
Papp Mihály
Külső tagok:
Völgyi György
Antal György
3. Pénzügyi Bizottság
Elnök:
Fülöp Zoltán
Alelnök: Koncz Jenő
Tagok:
Belső tagok:
Nyerges Benjamin
Papp Mihály
Külső tagok:
Nagyapáti Oszkár
Ruskó Gyuláné
4. Városfejlesztési Bizottság
Elnök:
Koncz Jenő
Alelnök:
Fülöp Zoltán
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Tagok:
Belső tagok:
Deményi Ernő
Czombos Csaba
Külső tagok:
Felföldi László Nahimi
Péter Szabó László
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata hozzájárulását adja Kiskunmajsa Város
Önkormányzata új bizottsági struktúrájához, és az ahhoz szükséges pénzügyi fedezet
biztosításához 2015. november 1-jétől Kiskunmajsa Város Önkormányzata általános tartaléka
terhére, melynek pontos összege 68.700,- Ft/hó.
Felelős: Fülöp Zoltán bizottsági elnök
Határidő: 2015. október 29.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Most pedig megkérem Nahimi Péter urat, álljon fel, és mondja utánam az eskü szövegét, az
,,Én” után mondva a saját nevét.
Nahimi Péter a Városfejlesztési Bizottság tagja
"Én, Nahimi Péter becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is
megtartatom; bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat a Kiskunmajsa Város
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom.”
Isten engem úgy segéljen!"
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szeretném megemlíteni, hogy Fülöpné Kiss Katalin és Nokta Gábor úr tagjai voltak a
bizottságoknak, ők lemondtak a tisztségükről, ezúton szeretném megköszönni az elmúlt éves
munkájukat.
8.N a p i r e n d
A családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási
ellátásának módja, szervezeti kereteinek felülvizsgálata

feladatok

Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Jegyző asszonyt, ismertesse az előterjesztést.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
módosításokat hozott a rendszerbe. E módosítások következtében kötelező jelleggel dönteni
kell 2015. október végéig a további struktúráról. A módosítás lényege, hogy a gyermekjóléti
és szociális alapellátásokat minden olyan önkormányzatnak el kell látnia, amely Polgármesteri
Hivatalt működtet, míg a járásszékhelyeken külön központot kell létrehozni. Ezt különböző
formában lehet ellátni, társulás útján, vagy ellátási szerződés kötésével is.
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Az előterjesztés mellékleteként hat darab határozati javaslat található, a bizottságok a 4.
határozati javaslat elfogadását javasolják. Ha Testület is ezt a döntést hozza, akkor a
bölcsődével kapcsolatban korábban hozott határozat is módosulni fog. Ha megszületik a
döntés, akkor fel kell kérni a Társulást a további folyamatokra.
2015. november végéig újabb döntést kell meghoznunk, át kell szervezni a feladatokat akként,
hogy 2016. január elsejétől biztosítva legyen a központ működése, illetve a szolgáltatások
teljesítése. 2016. januárt 1-től új központ jönne létre.
Deményi Ernő képviselő
A feladat ellátása eddig társult formában történt, és több hatósági ellenőrzés bizonyítja, hogy
az intézmény megfelelően végzi a munkáját. Én is a társult formában történő ellátást
javasoltam volna egészen addig, amíg nem kaptunk ízelítőt a még meg nem jelent
végrehajtási rendeletből, és a Megyei Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szakmai
Főtanácsadójától kapott információk alapján úgy gondolom, hogy problémát jelenthet az,
hogy egy intézményen belül kap helyet a központ és az intézmény alapellátó része, tekintettel
arra, hogy Jászszentlászló és Móricgát nem tartozik ebbe a feladatellátási körbe. A lehető
legjobb döntést hozzuk meg, annak érdekében, hogy a kormányzat azon céljának, - hogy a
jelzőrendszert erősítsük - maximálisan eleget tegyünk. Minden önkormányzat saját maga
fogja eldönteni az ellátás módját. Abban bízom, hogy a kisebb települések élnek azzal a
lehetőséggel, hogy attól az intézménytől veszik a szolgáltatást, amelytől eddig. Ha magunkra
maradunk, akkor az problémát jelenthet, a foglalkoztatotti létszám tekintetében is. Üdvözlöm
azt az ötletet, hogy ilyen komoly integrált intézmény létrejöhet, amely az országban
példaértékűvé is válhat.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Megkérdeztük a Kormányhivatalt is, még az állásfoglalásuk nem érkezett meg, de előzetes
egyeztetések alapján ők is javasolják a negyedik határozati javaslat elfogadását.
Faludi Tamás képviselő
Hadd kérdezzem meg, mi a probléma a Társulással? Van egy jól működő gyermek és
családsegítő intézmény, amely kiválóan végzi a munkáját, és a Társulás nem szólt bele az
intézmény szakmai dolgaiba. Nem értem, hogy mi történt, miért nem működhet a gyermek és
családsegítés a Társuláson belül, miért nem köthet Kiskunmajsa ellátási szerződést a
Társulással?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az új központi feladatot egy intézménynek kell ellátnia, viszont azt csak a járásközpont
láthatja el. Az alapszolgáltatást elláthatná a Társulás is, de azért nem tudja ellátni, mert
Jászszentlászló és Móricgát az elmúlt időszakban sem vett részt a Társulás ez irányú
munkájában, külön végezték a családsegítést és a gyermekjóléti szolgálatot. Csak akkor
lehetett volna a Társulással szerződést kötni, ha minden kistérségi település benne van.
Gyuris László képviselő
Pár hónappal ezelőtt komoly szakmai vitát folytattunk azzal kapcsolatban, hogy a
bölcsődének hol van a helye, és akkor a mi elgondolásunk és szakmai érvünk le lett szavazva.
Örömmel látom, hogy most a bölcsőde a megfelelő helyre, Deményi Ernő Igazgató úr
szakmai irányítása alá kerül. A kistérség elnöke aggályát fejezte ki ezzel kapcsolatban, és
várható az, hogy azok a szerződések, amelyeket a Társulás Kiskunmajsától rendelt meg, nem
így lesz a következőkben.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az, hogy a feladatellátás kikerül a kistérségi fenntartás alól, nem gondolom hogy egyenes út a
kistérségi kapcsolatok teljes megromlása felé, mert hiszem, hogy lesznek olyan feladatok,
amelyeket kistérségi összefogással kell ellátni. Amellett leszek, hogy a Társulást továbbra is
tartsuk fent.
Faludi Tamás képviselő
Valóban beszéltem Patkós Zsolt elnök úrral, és felhatalmazott, hogy elmondjam, véleménye
szerint Kiskunmajsa Város Önkormányzata részéről ez egy óriási bizalmatlanság a Társulás
felé. Egy olyan intézményt kivenni, ami kiválóan működött, - hozzátéve azt, hogy kardinális
kérdésben Kiskunmajsa Város polgármesterének szavazata nélkül nincs döntés - majd azt
mondjuk, hogy a bölcsőde is kerüljön ehhez az intézményhez.
A többi polgármester is azt fogja mondani, amit Polgármester úr elmondott az butaság, hiszen
a törvények lehetővé teszik hogy a Társulás folytassa ezt a tevékenységet. A kérdés az van-e
bizalmam, hogy a polgármesterek irányítsák? Ha nincs, akkor ez nem szakmai érv, hanem
politikai döntés. Legalább valaki mondja ki őszintén, hogy miért?
Szikora Tibor képviselő
Amikor a bölcsődével kapcsolatos döntést meghoztuk, akkor Deményi képviselő - társam azt
mondta, ha nem az intézményhez tesszük a bölcsődét, akkor bizalmatlanságot keltünk a
Társulás többi polgármesterében. Kérdezem, most nem félti az együttműködést a Társulás
többi tagjával?
Deményi Ernő képviselő
Véleményem szerint ebben a kérdésben az lesz a politikai döntés, ha egy jól működő
intézménytől nem vásárolnak szolgáltatást. Kiskunmajsa Járási Központ kizárólagos feladata
a hatósági cselekménnyel összefüggő feladatok, az utcai szociális munka, a kórházi szociális
munka, a kapcsolattartási ügyelet és a hétvégi készenléti ügyelet. Ebben a többi öt
polgármester nem érdekelt. Nem a nem együttműködésről van szó.
Faludi Tamás képviselő
Én nem kívánom minősíteni a kis települések szakmai döntését. Ez az önkormányzat viszont
most politikai döntést fog hozni, mert ennek egyetlenegy célja van, mégpedig az, hogy
Kiskunmajsa Város Önkormányzat vezetése választhassa meg az intézmény vezetőjét, Azért
volt ez a hatalmas pálfordulás Kiskunmajsa Város többsége részéről, hogy Deményi képviselő
úr igazgatói kinevezése itt történhessen meg Kiskunmajsa Város Képviselő-testületében.
Legalább a hat határozati javaslatból egy szólt volna arról, amit most módosító indítványként
fel is teszek, hogy térjünk vissza a legelső döntésünkhöz, hogy Kiskunmajsa Város
Önkormányzata ott hagyja a Társulás intézményét, és hozzácsatolja a védőnőket és a
bölcsődét. Erre gondoltam, amikor politikai döntésről beszéltem, és ez megengedhetetlen egy
város életében.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A Kormányhivatal állásfoglalása még nem érkezett meg, valószínűleg több határozati
javaslatot is támogatni fog. Azért javasoltuk a 4. határozati javaslat elfogadását, mert
mindhárom bizottság azt támogatta. Most a szerkezeti struktúráról döntünk. Az 5. határozati
javaslatban szerepel, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzata ellátási szerződést köthet a
kistérségi intézménnyel, de csak akkor - a Gyvt. 94 § (4) bekezdésére hivatkozással - ha a
teljes járásszékhely lefedett, valamennyi lakosra nézve megoldható. Faludi képviselő úr azt

26

kéri, továbbítsuk a Társulás intézménye felé, hogy kerüljön be Jászszentlászló és Móricgát is
e feladatok ellátásába, mert csak akkor tudják lefedni a teljes járásszékhelyet, valamint, ha ez
létrejönne, akkor adjuk át a bölcsődét és a védőnői feladatokat.
Deményi Ernő képviselő
Én is részt vettem a Társulás egyeztető megbeszélésein, és akkor mindenki elmondta azon
szakmai véleményét, hogy át fogja adni a fenntartói jogokat Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának.
Faludi Tamás képviselő
Át fogják adni az intézményt, abban az esetben, ha Kiskunmajsa Város Önkormányzata ezt
kéri.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Faludi Képviselő úr kérésének megfelelően arról kellene dönteni, hogy Kiskunmajsa Város
Önkormányzata felkéri a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulást, hogy döntésével adja
meg hozzájárulását ahhoz, hogy az általa alapított intézménnyel a Kistérségi Gyermekjóléti és
Szociális Szolgáltató Intézménnyel ellátási szerződést kössön 2016. január 1. napjának
hatálybalépésével Kiskunmajsa Város kötelező központi gyermekjóléti és családsegítő
feladatok ellátására abban az esetben, ha a társulás intézményének ellátási területe kiterjed a
Járás teljes lakosságára, majd ezt követően hozzájárul ahhoz, hogy Kiskunnajsa Város
Önkormányzatának önálló intézménye, a Bölcsőde kiváljék a jelenleg működő közös
igazgatású többcélú intézményéből, mely szintén fenntartóváltással átkerülne a kistérségi
intézményhez, valamint a védőnői tevékenységek is átkerülnének.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom a Jegyző asszony által ismertetett módosító javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen és 7 nem szavazattal,
- tartózkodás nélkül– nem fogadta el a javaslatot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom az előterjesztésben szereplő negyedik határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen és 1 nem szavazattal,
1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
296/2015.(X.29.) határozat
A családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának
módja, szervezeti kereteinek felülvizsgálata
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvényi kötelezettségeknek
megfelelően felülvizsgálta a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátásának módját, szervezeti kereteit, és meghozta alábbi döntését:
Kiskunmajsa Város Önkormányzata felkéri a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulást,
hogy döntésével adja meg hozzájárulását ahhoz, hogy az általa alapított intézmény, a
Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény, mint működő költségvetési
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szerv átalakításával, fenntartóváltással, 2016. január 1. napjától kezdődően ellássa
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának törvényben szabályozott kötelező, a hatósági
feladatokhoz kapcsolódó és természetesen az általános, segítő gyermekjóléti, családsegítő
alapfeladatait. A fenntartóváltással egyidejűleg az Intézményt, Kiskunmajsa Város
Önkormányzata közös igazgatású, többcélú intézménnyé alakítja át, melynek alapító okirata
a kötelező, a hatósági feladatokhoz kapcsolódó és az általános, segítő gyermekjóléti,
családsegítő alapfeladatokon túl tartalmazza a Kiskunmajsai Városi Óvoda és Bölcsőde
intézményből kiváló és az új, többcélú intézménybe beolvadó Bölcsőde kormányzati
funkcióit, továbbá a Városgazdasági Intézményből törlésre kerülő család és nővédelmi
egészségügyi gondozási feladatokat.
Felkéri dr. Tóth-Péli Emőke jegyzőt, hogy jelen döntést soron kívül továbbítsa a
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulásnak, majd pedig annak hozzájáruló döntését
követően, együttműködve a Társulás munkaszervezetével dolgozza ki és terjessze a
Képviselő-testület elé a fenntartóváltást és a többcélú intézmény létrehozását a családsegítés
illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának 2016. január 1- jétől hatályos
rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módját, a személyi ill. dologi kiadások alakulását, a
költségvetési rendelet módosítását, egyúttal jelen döntésnek megfelelően kerüljön
módosításra a Kiskunmajsai Városi Óvoda és Bölcsőde átszervezése tárgyú, 160/2015.
(VI.08.) számú önkormányzati határozata.
Amennyiben a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás nem járul hozzá a
fenntartóváltáshoz, úgy a Társulás döntését követően soron kívül hívja össze Kiskunmajsa
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülését, melyre készítsen
előterjesztést a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának
módját, szervezeti kereteit felülvizsgáló újabb döntés meghozatala érdekében.
Határidő: 2015. 11. 30.
Felelős: dr Tóth-Péli Emőke

9.N a p i r e n d
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Rávai Mónika alpolgármester
2015. évtől új, egységes szerkezetben kell elkészíteni az Alapító Okiratokat, a Magyar
Államkincstár által készített minta alapján.
A kormányzati funkciók megfelelő alkalmazása érdekében 2015. január 1-jétől új
kormányzati funkció kód a 096025 „Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben”,
mely a munkahelyeken biztosított étkeztetés elszámolást teszi lehetővé. Ennek megfelelően
minden, az adott feladathoz kapcsolódó kiadást a megfelelő kormányzati funkciókra kell majd
könyvelni.
Az alábbi kormányzati funkciót kell beépíteni az Alapító Okiratba: 096025 Munkahelyi
étkeztetés köznevelési intézményben.
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala hatósági ellenőrzést
tartott a Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjénél. A feltárt
hiányosságok miatt a Kormányhivatal az alábbiakra hívja fel a fenntartót: vizsgálja felül, és
egységesen határozza meg az Intézmény Alapító Okiratában foglalt ellátási területet és az
Intézmény tanúsítványában szereplő ellátási területet.
Az Intézmény Alapító Okirata az alábbiak szerint rendelkezne az ellátási terület tekintetében:
„Kiskunmajsa város közigazgatási területe. Szabad kapacitása terhére Csólyospálos,
Kömpöc, Szank, Jászszentlászló és Móricgát települések illetékességi területéről is fogadhat
gyermeket.”
A 6.3 táblázatból kimaradt a Városi Óvoda és Bölcsőde székhelye a Bajcsy u 14. ahol 225
maximális gyermeklétszám szerepel, ennek figyelembevételével javaslom elfogadásra.
Faludi Tamás képviselő
Jól értettem, hogy kistérségi szintre van emelve?
Rávai Mónika alpolgármester
Eddig is úgy volt, csak nem voltak nevesítve a községek.
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.
297/2015.(X.29.) határozat
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 29-ei
hatállyal a Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosító
okiratát, a 3529- 4/2015., valamint az egységes szerkezetbe foglalt 3529-5/2015.
alapító okiratát jelen normatív határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja,
ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 89/2015. (IV.30) sz. határozattal
jóváhagyott, 3529-3/2015. számú alapító okiratát.
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézmény
vezetőjét, hogy gondoskodjon az
alapító okirat
módosításainak az
alapdokumentumokon történő átvezetéséről, illetve a költségvetési szerv módosító
okiratának és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 8 napon belül
történő továbbításáról a törzsadattári nyilvántartás céljából a Magyar Államkincstár
Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága részére.
Határidő: 2015. 11. 30.,
Felelős: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző, Erdélyi Ferencné intézményvezető
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10.N a p i r e n d
A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének
működési engedély módosításának kezdeményezése
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás Képviselő
Kérdezem, itt is nevesítjük a kistérséget?
Rávai Mónika alpolgármester
Igen.
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.
298/2015.(X.29.) határozat
A Kiskunmajsa Városi
Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének
működési engedély módosításának kezdeményezése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Kiskunmajsa Városi
Óvoda és Bölécsőde Ciróka Bölcsőde működési engedélyének módosítását az ellátási terület
változása miatt.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az engedély módosításának kezdeményezésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Nyergesné Rafaj Erika szociális ügyintéző
11.N a p i r e n d
Feladat ellátási szerződés kötése bölcsődei ellátásra
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Rávai Mónika alpolgármester asszonyt, ismertesse az előterjesztést.
Rávai Mónika alpolgármester
Feladat ellátási szerződés jön létre bölcsődei feladatok ellátására Csólyospálos, Kömpöc,
Szank, Jászszentlászló és Móricgát településekkel.
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.
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299/2015.(X.29.) határozat
Feladat ellátási szerződés kötése bölcsődei ellátásra
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kiskunmajsa
Városi Óvoda és Bölcsőde tekintetében feladat ellátási szerződés jöjjön létre bölcsődei
feladatok ellátására Csólyospálos, Kömpöc, Szank, Jászszentlászló és Móricgát
településekkel.
A Képviselő-testület felhatalmazza Ábrahám-Fúrús András polgármestert a szerződések
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Ábrahám_Fúrús András polgármester
12.N a p i r e n d
Rendkívüli természetbeni támogatások nyújtásához szükséges szerződések
kötése
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. napján
elfogadta a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.)
önkormányzati rendeletét mely a települési támogatás formájában nyújtott ellátások
megállapításainak feltételeit szabályozza.
A rendelet 6. § (3) bekezdése alapján rendkívüli települési támogatás pénzbeli támogatás
illetve természetbeni támogatás formájában is nyújtható. Idáig a pénzbeli támogatási forma
volt az elsődleges, viszont annak érdekében, hogy az igénylők ténylegesen arra a célra
használják fel a támogatást, amire a rendkívüli élethelyzet bekövetkeztében szükségük van,
ezután a természetbeni támogatási formát is indokolt alkalmazni.
Az előterjesztés melléklete tartalmazza a szerződés mintákat.
A támogatás elsősorban élelmiszer-, gyógyszer-, tűzifautalvány formájában történne, amihez
az utalványt beváltó felekkel szerződést kell kötni.
Faludi Tamás képviselő
Itt van egy újabb előterjesztés, ami nincs előkészítve. Jó lett volna felmérni, hogy kik azok a
vállalkozók, akik hajlandók szerződést kötni, nagyon hiányolom, hogy ezt nem láthatjuk.
Azok az egységek, akik szerződést kötnek az Önkormányzattal, kötelezve lesznek-e az
utalványból pénz visszaadására?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Jellemzően nem adnak vissza pénzt.
Faludi Tamás képviselő
A gyógyszerutalványra gondoltam, például, ha az ügyfél kap egy ezer forintos utalványt, de a
gyógyszer csak 920 Ft-ba kerül. Eddig a Bizottság figyelte azt, hogy mennyi a
gyógyszerköltség, és úgy adott támogatást. Azt pedig, hogy kik vállalják a szerződéskötést,
egyelőre nem láthatjuk.
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Rávai Mónika alpolgármester
Sajnos ezer forint alatt nincs gyógyszer, valószínű, hogy még a betegnek kell kiegészíteni az
utalványt. Előzetes megkeresés volt a gyógyszertárakkal és a többi kereskedővel, de addig,
amíg nincs egy elfogadott szerződés-tervezet, addig nem tudjuk meghirdetni, hogy ki hajlandó
ehhez csatlakozni, és utána határozzuk meg a beváltóhelyeket.
Deményi Ernő képviselő
Ez az ellátási forma, ami célzott segítséget ad. Nagyon fontos, hogy az az ember kapja, aki
kéri, és amire kéri. A Bizottság minden egyes esetben felülvizsgálja a költségeket,
leegyeztetve a szakorvossal, hogy melyek az elengedhetetlen gyógyszerek, és az ügyfél
megközelítő összegben kapja az utalványokat.
Szekeres Béla alpolgármester
Jegyző asszonyt kérdezem hogy kihagyhatjuk -e a multikat?
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Aki szerződést szeretne kötni az Önkormányzattal, azzal szerződést kell kötni.
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.
300/2015.(X.29.) határozat
Rendkívüli természetbeni támogatások nyújtásához szükséges szerződések
kötése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Kiskunmajsa Város
Önkormányzata élelmiszer-, gyógyszer- illetve tűzifautalványt beváltani kívánó
Vállalkozókkal/költségvetési szervvel az előterjesztés melléklét képező szerződés-tervezet
alapján szerződést kössön. A szerződések aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester

13.N a p i r e n d
Közterületen lévő beton elemes padok felújítása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Köztársaság téren 6 db, a központban pedig további 10 db beton elemes pad felújítására
lenne szükség.
A bekért árajánlat alapján a szükséges faanyag ára bruttó 88.000,- Ft. A festék, csavar és
alátét költsége további 30.000,-Ft. A faanyag téli előkészítése után, tavasszal kerül
kihelyezésre.
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Szikora Tibor képviselő
Bodogláron is van két pad, amit fel kellene újítani, javaslom a keretösszeg megemelését.
Szekeres Béla alpolgármester
Vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy a saját erdőnkből kitermelt faanyagból legyenek a
padok felújítva.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Javaslom, most a keretet határozzuk meg, és ha az erdőből megvalósítható a felújítás, akkor
megmarad a pénz.
Szavazásra bocsátom Szikora képviselő úr módosító javaslatát, miszerint a keretösszeg
kerüljön megemelésre a két bodoglári pad felújításának költségével.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta.
301/2015.(X.29.) határozat
Közterületen lévő beton elemes padok felújítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete bruttó 133.000,- forintot biztosít a
Köztársaság téri valamint a Petőfi téri elemes beton padok, és Bodogláron két darab pad
felújítására, a Városgazdálkodási Intézmény részére, melynek fedezete az Önkormányzat által
irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, működési
többletkiadásaira
elkülönített keret.
Határidő: 2016. 04. 30.,
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester

14.N a p i r e n d
Kolompár Orbán telek kiegészítés vásárlással kapcsolatos kérelme
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kolompár Orbán azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a tulajdonában lévő
2240/24. hrsz-ú ingatlanhoz szeretne 100 m2 telekkieggészítést vásárolni az Önkormányzat
tulajdonában lévő 2240/25. hrsz-ú, kivett-tér művelési ágú ingatlanból.
Az adó - és értékbizonyítvány alapján a terület értéke 500,-Ft/m2 + ÁFA.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság szeptember 22-i ülésén levette a napirendi pontot,
mert egyeztetéseket tartott szükségesnek.
Felmerült kérdésként a kérelmező adótartozása is, így a határozatban feltételként állítottuk be
a tartozásmentességet. Az ügy kivizsgálásra került, megkérem Fehér László osztályvezető
urat, ismertesse, hogy a kérelmezőnek van-e adótartozása.
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Fehér László osztályvezető
Kolompár Orbán részletfizetést kért, viszont nem tartotta be a részletfizetés szabályait, ezért
ismét adótartozóvá vált. Ezt jeleztük a bírósági végrehajtó felé, aki megindította a
végrehajtást. Kolompár Orbán úr kérte, hogy az ingó és ingatlanjaira ne terjedjen ki
végrehajtás.
A végrehajtó jelezte felénk, hogy ha neki fizeti meg a tartozást, és ő átutalja az
Önkormányzatnak, akkor hozzájárulunk-e ahhoz, hogy addig ne történjen meg a végrehajtás.
Mi ehhez hozzájárultunk. Jelenleg az álláspontunk az, hogy Kolompár Orbán úrnak van
adótartozása, amit a bírósági végrehajtón keresztül kapunk meg.
Faludi Tamás képviselő
Magam részéről aggályosnak tartom ezt a hozzászólást, hogy nyílt ülésen ilyenről beszélünk.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A döntési javaslat arról szól, hogy akkor értékesítjük a területet, ha nincs adótartozása a
kérelmezőnek. Jelenleg van.
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen és 1 nem szavazattal,
- 3 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta.
Faludi Tamás képviselő
Ügyrendben szeretnék szólni, most olvastam el a határozati javaslatot, a szavazatomat nem-re
változtatom, kérem így jegyzőkönyvezni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Újra szavazásra bocsátom Kolompár Orbán telek kiegészítés vásárlással kapcsolatos
határozati javaslatát.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 2 nem szavazattal,
- 3 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta.
302/2015.(X.29.) határozat
Kolompár Orbán telek kiegészítés vásárlással kapcsolatos kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete értékesít kb. 100 m2 területet a
2240/25. hrsz-ú, kivett tér művelési ágú ingatlanból 500,-Ft/m 2 +ÁFA áron Kolompár
Orbán Kiskunmajsa, Akácfa u. 18. szám alatti lakos részére a terület megosztása és
átminősítése után abban az esetben, ha kérelmezőnek nincs adótartozása az Önkormányzat
felé.
Az átminősítés megtörténtével szükséges a vagyonrendelet módosítása.
A telekmegosztással és szerződés megkötésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Az adásvételhez az Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja.
Felhatalmazza Ábrahám-Fúrús András polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: 2016. 05. 31.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
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15.N a p i r e n d
Talajvizsgálat elkészítésére fedezet biztosítása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. október 14-i ülésén
megbízta Koncz Jenő képviselőt a szociális szövetkezet megalakításának előkészítésével.
Ennek a munkának az elősegítése érdekében árajánlatok kerültek bekérésre. A Csengelei
út melletti önkormányzati tulajdonú földterületek talajvizsgálatára kerülne sor, hogy
meghatározható legyen a telepítendő növényzet.
A két ajánlat közül Nánási Endre talajvédelmi szakértő 20 ha terület vizsgálatra
vonatkozó ajánlatát javaslom elfogadásra, bruttó 181.300,-Ft biztosításával.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Szikora Tibor képviselő
A vizsgálat eredményéről készült bizonyítvány felhasználható lesz a pályázatoknál?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Természetesen.
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.
303/2015.(X.29.) határozat
Talajvizsgálat elkészítésére fedezet biztosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete bruttó 181.300,- forintot biztosít
a Csengelei út melletti önkormányzati terület talajvizsgálatára, melynek fedezete az
általános tartalék.
Határidő: 2015. 12. 31.,
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
16.N a p i r e n d
Térkövezési sorrend módosításáról szóló
módosítása

120/2015.(V.07.) határozat

Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. május 7-én módosította a
térkövezési sorrendet.
Az elsőként meghatározott Félegyházi úti járdaszakasz elkészült, a második az Üdülőfalu
bejáratánál történő térburkolás az időjárás függvényében elkészülhet.
A Fő u. páros oldalának (Félegyházi u.-Petőfi u. között) térkövezésére pályázatot nyújtott be
az Önkormányzat, mely sajnos nem nyert, így ebben az évben már nem lesz lehetőség a
járda megépítésére, legfeljebb elkezdeni tudjuk a munkát.
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A Fő utcai szakaszra már több bejelentés is érkezett. A Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy
1 millió forintos keretösszeget határozzon meg az Önkormányzat, hogy mielőbb kezdődjenek
meg a munkálatok, és a következő testületi ülésre készüljön egy pontos felmérés, amelyből a
teljes járdaszakaszt fel lehet újítani.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Ismertetni szeretném a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. „Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy a Fő u. páros oldalának
(Félegyházi u.-Petőfi u. között) térkövezése 2015-ben teljes egészében nem valósul meg.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a munkák megkezdésére 1 millió
forintot biztosít a Városgazdálkodási Intézmény részére, az általános tartalék terhére.
Szikora Tibor képviselő
Javasolnám, hogy mérjük fel a Fő utca páros oldalát, egészen a Szociális Intézményig.
Faludi Tamás képviselő
Úgy emlékszem, hogy ennek költsége pontosan ki lett számolva, rendelkezésre kell, hogy
álljon a térkő. Azt szavazzuk meg most, és azonnal rendeljük meg a munkát. Ha nem lesz hó,
még ebben az évben el tudják végezni a munkát. Szavazzuk meg a teljes költséget, és induljon
meg a munka.
Béres László osztályvezető
Amikor az előző Önkormányzat tárgyalt, akkor a vállalkozó által történő kivitelezésre lett
meghatározva az összeg, így most nem tudunk pontos számot meghatározni. Fel kell mérni,
hogy milyen anyagok szükségesek, amit a térkövön kívül meg kell vásárolni. A bontásokat is
külső vállalkozóval kell elvégeztetni, amennyiben az Önkormányzat saját gépe erre a célra
nem alkalmas.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Induljon el a munka, és a következő testületi ülésre a költségvetéssel hozzuk vissza.
Faludi Tamás képviselő
Teljesen egyetértek, csak én három millió forintot javasolok, hogy nagy ütemben tudjon
haladni a munka.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom a Pénzügyi Bizottság által módosított határozati javaslatot, Faludi
képviselő úr módosító javaslatával együtt.
Fülöp Zoltán képviselő
A Pénzügyi és a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, és egy millió forintot
javasolt. Ez a keretösszeg elegendő arra, hogy érdemi munkát tudjunk végezni addig, amíg az
időjárás engedi. Maradjunk ennél az összegnél, ez a novemberi munkákra elég lesz.
Faludi Tamás képviselő
Továbbra is fenntartom módosító javaslatomat, azért, hogy nagy ütemben el tudjon kezdődni
a munka. A három millió forint, rendelkezésre áll.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom Faludi képviselő úr módosító javaslatát.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 4 ellenszavazattal,
- 1 tartózkodás mellett – elfogadta a három millió forintos keretösszeget.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot módosításokkal egységes szerkezetben.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen és 1 nem
szavazattal, - tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta.
304/2015.(X.29.) határozat
Térkövezési sorrend módosításáról szóló 120/2015.(V.07.) határozat módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 120/2015.(V.07.) határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy a Fő u.
páros oldalának (Félegyházi u.-Petőfi u. között) térkövezése 2015-ben teljes egészében nem
valósul meg.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a munkák megkezdésére 3 millió
forintot biztosít a Városgazdálkodási Intézmény részére, az általános tartalék terhére.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal

17.N a p i r e n d
DM-KER Kft. területvásárlása az ipari parkban (0296/53. hrsz)
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kiskunmajsa Város Önkormányzata a 51/2015. (IV.01.) sz. határozatával döntött az
ipari parkban a 0296/50. hrsz-ú ingatlanból 7.000 m2 nagyságú terület értékesítéséről a DMKER Kft. részére 300,-Ft/m2+ÁFA kedvezményes áron.
A Kft 150 m2 alapterületű csarnokot építene 4 éven belül, ahol gépértékesítést, alkatrész
értékesítést, szervízszolgáltatást folytatnának, 2 fő részére teremtve ezzel munkahelyet.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az alábbi módosítással javasolta elfogadásra a
határozati javaslatot, mivel az adásvételi szerződés 3.8 pontjában, a vevő részére az elmúlt 3
éven belül már odaítélt de minimis támogatás összege tekintetében 0 Ft helyett, 70.830 euró
kerül feltüntetésre a vevő nyilatkozata alapján. Ez a módosítás az adásvételi szerződés
lényeges elemeit nem érinti.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, az elhangzott
módosítással együtt.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta.
305/2015.(X.29.) határozat
DM-KER Kft. területvásárlása az ipari parkban (0296/53. hrsz)
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete eladja az ipari parkban lévő
kiskunmajsai 0296/53. hrsz-ú 7.000 m2 nagyságú ipari park megnevezésű ingatlant a
DM-KER Kft. Szigetszentmiklós, Csepel u. 22. sz. részére 300,-Ft/m2 +ÁFA áron.
Az adásvételhez az Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja.
Felhatalmazza Ábrahám-Fúrús András Polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására, a
Támogatás Vizsgáló Iroda és DARFÜ jóváhagyást követően.
Határidő: 2015. 12. 31.,
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester

18.N a p i r e n d
Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása az
üdülőterületen lévő 8003-8010. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Szekeres Béla alpolgármester
Golmitz Kft. innovációs ajánlattal kereste meg az Önkormányzatot, hogy 32 apartmanból álló
ingatlant építene. Az előzetes vizsgálatok során kiderült, hogy a beépítési százalék és a
telekösszevonás nem akadálya az ingatlan megépítésének, illetve az előszerződés
megkötésének viszont vannak olyan szabályok a Helyi Építési Szabályzatban, ami
kifejezetten csak erre az üdülőterületre érvényes, és ezeket a Helyi Építési Szabályzatból ki
kell venni, ez a feltétele, hogy a folyamat el tudjon indulni.
A tervezett épület kialakítása nem felel meg Kiskunmajsa Város 28/2004.(X.15.) számú,
Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló
rendelet 45. §-ban leírt üdülőterület sajátos előírásainak (tető hajlásszög, tetőfedés, utcai
oromfal szélessége,stb.) ezért annak módosítása szükséges. A módosítás a szóban forgó 5
db telken kívül, az utcákkal lehatárolt tömb további 3 telkére is vonatkozna.
Faludi Tamás képviselő
Szeretném megkérdezni, hogy az Üdülőtulajdonosok Egyesületének és Szikora Gyula elnök vezérigazgató úrnak mi volt a véleménye a beruházásról.
Szekeres Béla alpolgármester
Van olyan határozat, amely kimondja, hogy egyeztetni kell?
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Faludi Tamás képviselő
Elég meglepő hogy Alpolgármester úr így nyilatkozik egy valóban szakmai kérdés
megközelítéséről. Ez egy olyan szakmai kérdés, amit szerettem volna tudni, hogy mi az
idegenforgalmi szereplők véleménye. Kiskunmajsán rengeteg üdülőház van eladó, kiadó. A
Jonathermál Zrt-nek is van szálláshelye egyszerű is, és exkluzív is. Érdekelt volna az, hogy az
idegenforgalmi szereplőknek, - akik eddig is fizették az adóikat, gyarapították a közpénzt - mi
a véleményük, hogy ez segíti-e az idegenforgalmat vagy sem. Lehet-e konkurencia,
ellehetetleníti-e az eddigi adófizetőket? A szakmát meg kellene kérdezni, hiszen ez benne volt
az ígéretekben, hogy meg fogják kérdezni a véleményeket.
Kérdésem az, hogy miért az Önkormányzat vállalja fel a tervezői költséget? Miért nekem kell
egy nyereségorientált vállalkozónak az ő érdekében elindított módosítást kifizetni. Amíg
nincs szakmai vélemény, addig nem szabad támogatni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Pár előterjesztéssel korábban arról volt szó, hogy a Faludi képviselő úr miért nincs egy
bizottságban sem. A Városfejlesztési Bizottságban olyan emberekre van szükség, akik egy
ilyen beruházást támogatnak.
Szekeres Béla alpolgármester
A tárgyalások elindultak, azt tudni kell, hogy az önkormányzati tulajdonú telkekre kell a
rendezési terv módosítást kérni, és lehet, hogy csak egy év múlva kerül át a vállalkozó
tulajdonába. Luxus apartmanokról van szó, nem érdekük a jelenlegi piacot rontani,
kifejezetten azt a piaci szegmenst kívánják kiszolgálni, akik a négy-öt csillagos szállodákhoz
vannak szokva. Nem értem Faludi képviselő úr turisztika iránti aggodalmait, az elmúlt pár
évben lehetőség lett volna majdnem 100 %-os turisztikai beruházásokra. Más települések
képesek voltak két szállodát is felépíteni, Kiskunmajsának semmit nem sikerült letenni az
asztalra.
Faludi Tamás képviselő
Hogy mi volt ezelőtt, azzal nem foglalkozom, a mostnak van jelentősége, és Önnek azzal kell
foglalkozni, amit Ön tesz, amit Önök mondanak és ígértek, és amit Önök döntenek. Örülök
annak, hogy végre Polgármester úr kimondta azt, hogy Faludi Tamás azért nem lett bizottsági
tag, mert honnan veszi a bátorságot, hogy elmond egy véleményt. Ha bizottsági tag lennék,
ugyanígy elmondtam volna a véleményemet, sőt ragaszkodtam volna ahhoz,hogy a bizottsági
tag menjen el az Üdülőtulajdonosok ülésére, vagy hívjuk meg Szikora Gyula elnökvezérigazgató urat. A négy-öt csillagos szállodához szokott emberek nem fognak ebbe a luxus
apartmanba menni, mert nem kapják meg azt a kiszolgálást, amit a szállodában megkapnak.
Ezek eladó apartmanok lesznek. Én azt mondtam, hogy addig nem támogatom, amíg nem
hallom a szakmai szereplők véleményét.
Szekeres Béla alpolgármester
Érdeklődnék, ha az Ipari parkba települ egy cég, akkor ki fogjuk kérni abban az iparágban
szereplő cégek véleményét, hogy mit szólnak hozzá? Olyan dologról beszélünk, amiről
fogalmunk sincs, hogy milyen paraméterek mellett, és milyen garanciák mellett tudják
meghatározni. Várjuk meg, amíg látjuk a konkrét ajánlatot.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Faludi képviselő úrtól kérdezem, hogy módosító indítványként kezeljük-e az általa
elmondottakat?
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Faludi Tamás képviselő
Nem tartom módosító indítványnak, elmondtam egy véleményt, ha képviselő-társaim úgy
gondolják, hogy valóban szükség van szakmai egyeztetésre, akkor úgyis nemmel szavaznak.
Alpolgármester úrnak felolvasok egy idézetet. „A tapasztalatlanság és a tudás hiánya együtt
siralmas, főleg akkor, ha az átlátható képesség hiányával párosul.” Most is ez van.
Gyuris László képviselő
Hol szakmai, hol politikai síkon járunk, úgy gondolom, úgy hozzunk Majsa érdekében
döntéseket, hogy a már itt lévő embereket megkérdezzük, figyelembe vesszük.
Faludi Tamás képviselő
Nem azért szavazok nemmel, mert nem támogatnám ezt a beruházást, azért szavazok nemmel,
mert nem ismerem a szakma véleményét.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több, kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 3 nem szavazattal,
- tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta.
306/2015.(X.29.) határozat
Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása
üdülőterületen lévő 8003-8010. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan

az

Határozat
Kiskunmajsa Építési Szabályzatát módosítási eljárásnak kell alávetni „egyszerűsített eljárás”
keretében.
A módosítás az üdülőterületen lévő 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010. hrsz-ú
ingatlanokra vonatkozzon, a 8004-8008 hrsz-ú ingatlanokon tervezett szálláshely épület
megvalósíthatósága érdekében.
A módosítási munkarészek elkészítésével a Képviselőtestület az Új Lépték Tervező Iroda BTt (Szeged, Pécskai u.15. sz. üzletvezető: Balogh Tünde) bízza meg.
A módosítás költségére a Képviselőtestület 195.000,-Ft (alanyi ÁFA mentes) összeget
biztosít, melynek fedezete az általános tartalék.
A tervezői szerződés aláírásával a Képviselőtestület a Polgármestert bízza meg.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2015. október 31. a szerződés megkötésére

19.N a p i r e n d
Útkarbantartási keret megemelése
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Csendes köz Fő utca felé eső részén az ÁFÉSZ oldalában évek óta megáll a víz az
aszfalton. Árajánlatokat kértünk be. A bruttó költség kb. 500.000,- Ft lenne.
A közfoglalkoztatott program keretében lehetőség van különböző technikai eszközök
vásárlására, hogy saját kivitelezésben el tudjuk végezni a munkákat.
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További 500.000,- forintot kérnénk a külterületi földutak darált betonnal és zúzottkővel
történő javításához. Bodogláron a csatorna melletti földúton nehezen lehet közlekedni. A
földdel történő feltöltés nem jelent megoldást.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő
Örülök, hogy Polgármester úr elmondta, hogy hol lenne a darálék felhasználva, ha bizottsági
tag lennék, kértem volna, hogy az előterjesztésben is szerepeljen. Természetesen támogatom.
Szikora Tibor képviselő
Nagyon örülök hogy a döntés megszületett, mert ez tavasz óta fennálló probléma. A Kozák
Benzinkúton kívüli út javítása is többször felmerült.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ez ügyben lakossági fórumot tartunk, ahová az érintett lakosságot és a Képviselő urat is
meghívjuk.
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.
307/2015.(X.29.) határozat
Útkarbantartási keret megemelése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete bruttó 1.000.000,- forinttal
megemeli az útkarbantartási keretet, melynek fedezete az általános tartalék.
A megemelt keret lehetővé teszi a Csendes közben lévő vízelvezetés kiépítését és külterületi
földutak darált betonnal és zúzott kővel történő felújítását.
Határidő: 2015. 12. 31.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
20.N a p i r e n d
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Gulyás Jánosné osztályvezető asszonyt, ismertesse az előterjesztést.
/Faludi Tamás képviselő a teremből távozott, jelen van 10 fő./
Gulyás Jánosné osztályvezető
2015. évi központi költségvetés hozzájárulást biztosított a települési önkormányzatok
számára a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján vállalt működtetési feladataik
ellátására illetve a hozzájárulás megfizetésére. Kormányrendelet szabályozta ennek
részletfeltételeit, mely alapján a támogatást a 2014/2015-ös tanév nyitóstatisztikai
tanulólétszáma alapján folyósította, mely Kiskunmajsa Önkormányzata esetében 928 fő volt.
Ezen kívül az egy tanulóra jutó támogatás összegét még az Önkormányzat egy lakosra jutó
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adóerőképessége alapján differenciáltan osztották fel, ami 6.500,- Ft/főt jelentett. Így kapott
az Önkormányzat 6.032,- Ft-os támogatást, mivel azonban az Önkormányzat saját forrásai
terhére már megelőlegezte a köznevelési intézmények működtetési hozzájárulás fizetését,
illetve szeptember elsejétől a működtetési költségeket, ezért a határozati javaslat arra tesz
javaslatot, hogy ezen összeg az általános tartalékba kerüljön elhelyezésre.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés hozzászólás nincs szavazásra, bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta.
308/2015.(X.29.) határozat
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény II.4. alpontjában szabályozott
köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás jogcímen kapott
6.032.000.-Ft-ot a köznevelési intézmények működtetési hozzájárulására használja fel.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata a fenti kiadás saját forrás terhére történő
megelőlegezése miatt a támogatás összegét az általános tartalékba helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési rendeleten történő

21.N a p i r e n d
Városi
Óvoda és Bölcsőde SNI-s
pótelőirányzat kérelme

gyerekek fejlesztésével kapcsolatos

Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Gulyás Jánosné osztályvezető asszonyt, ismertesse az előterjesztést.
/Faludi Tamás képviselő visszajött, jelen van 11 fő./
Gulyás Jánosné osztályvezető
A Kiskunmajsai Városi Óvoda és Bölcsőde vezetője jelezte, hogy a Napsugár Óvodában
13 fő gyermek, aki sajátos nevelési igényű és fejlesztésre szorul, eltérő óraszámban. Vannak
olyan gyermekek, akiknél átfedés van az ellátások között. A pótigény 491.160 Ft, de mivel a
2015-ös költségvetési év első felére -2014/15-ös tanév második fele- biztosított összegből
feladatelmaradás miatt - 306.000Ft megtakarítás mutatkozik, ezért az intézmény kérelme csak
185.200 Ft-os pótelőirányzat igényre vonatkozik.
Deményi Ernő képviselő
Minden esetben, amikor támogatásért fordulunk az Önkormányzathoz, illő lenne a szakértői
véleményeket is csatolni. Most megszavazom, de legközelebb nem.
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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.
309/2015.(X.29.) határozat
Városi Óvoda és Bölcsőde
pótelőirányzat kérelme

SNI-s

gyerekek

fejlesztésével

kapcsolatos

Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Óvoda és Bölcsőde
részére 2015. szeptember 1-től 2015. december 31-ig az SNI-s gyermekek ellátásához a
konduktor és a gyógypedagógus alkalmazása kiadásainak fedezetére a 2015-ös költségvetési
évre az előterjesztésben részletezett alapján további 185.160.-Ft-ot (185,2 eFt) biztosít,
melynek fedezete az önkormányzat céltartalékán az önkormányzat által irányított
költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, működési többlet kiadásaira elkülönített keret.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
2015/16-os tanév második felére -2016. január 1.-2016. május 31. – az SNI-s gyermekek
foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások az előterjesztésben részletezett mértékekkel
megtervezésre kerülhessen.
Határidő: azonnal,
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Gulyás Jánosné osztályvezető a
2015. évi költségvetési rendelet-tervezeten történő átvezetésre

22.N a p i r e n d
Városgazdálkodási Intézmény foglalkoztatással kapcsolatos kérelme
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Városgazdálkodási Intézmény vezetője kéri, hogy az eddig megbízási szerződéssel
foglalkoztatott munkavállaló határozatlan idejű foglalkoztatásához - napi 8 órában szükséges személyi juttatás és a hozzá tartozó munkaadót terhelő járulék fedezetét
biztosítsa.
A munkavállaló szakmunkájára és szakmai irányítására nagy szükség lenne az
intézménynél. Alkalmazásával lehetőség nyílna az Önkormányzatnál és az irányítása alá
tartozó költségvetési szerveknél kőműves munkák, karbantartási feladatok elvégzésére,
illetve a köznevelési intézmények működtetési feladatainak átvételével kapcsolatban a
karbantartók, takarítók munkájának koordinálására.
Egy megváltozott munkaképességű munkatársról van szó, ezáltal a rehabilitációs
hozzájárulást nem kell megfizetni.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Nyerges Benjámin képviselő
Feltétlen javaslom a támogatását, hiszen a közoktatási intézmények az elmúlt három évben
alig vettek részt felújításban. Ez a brigád lehetne az, aki elvégezhetné a munkákat.
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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.
310/2015.(X.29.) határozat
Városgazdálkodási Intézmény foglalkoztatással kapcsolatos kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Intézmény
részére rendelkezésre bocsátott személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok összegét
176.700 Ft-tal megemeli az általános tartalék terhére, lehetőséget biztosítva ezzel 1 fő
karbantartó foglalkoztatásához történő kötelezettségvállalásra 2015. november 1-jétől.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a
létszámcsökkentési döntést követően megvalósuló fenti bővítést a közoktatási intézmények
működtetésének visszavételével kapcsolatosan megnövekedett többletfeladatok és egyéb
kötelező önkormányzati feladatok hatékonyabb, gazdaságosabb ellátása teszi indokolttá és
szükségessé.
Határidő: azonnal,
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Gulyás Jánosné osztályvezető a
2015. évi költségvetési rendelet-tervezeten történő átvezetésre

23.N a p i r e n d
Kiskunmajsa Város
felülvizsgálata

Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának

Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Fehér László osztályvezető urat, ismertesse az előterjesztést.
Fehér László osztályvezető
2013. július elsejétől csak azok az önkormányzatok részesülhetnek pályázati úton ítélt
támogatásokban, akik megfelelő, hatályos Esélyegyenlőségi Programmal rendelkeznek.
Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény alapján
a települési önkormányzatnak öt évre szóló Esélyegyenlőségi Programot kell
készítenie. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évben
elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi programot. Két évente felül kell vizsgálni, mely alapján
szükség esetén módosítható a program, és az intézkedési terv. A Polgármesteri Hivatal
munkatársai felülvizsgálták a 2013-ban elkészített Helyi Esélyegyenlőségi Programot, a
helyzetelemzését és az intézkedési tervet. A munka során sor került a statisztikai adatok
frissítésére és az ahhoz kapcsolódó következtetések levonására, melyet az előterjesztésben
leírtunk. A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy az intézkedési tervben
meghatározott tevékenységek egy része a terveknek megfelelően realizálódott. A későbbiek
folyamán pályázati úton, vagy saját forrásból tesszük meg.
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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.
311/2015.(X.29.) határozat
Kiskunmajsa
Város Önkormányzata
felülvizsgálata

Esélyegyenlőségi

Programjának
Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 231/2013. (IX. 03.) számú
határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját áttekintette, majd felülvizsgálta
és azt az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal, egységes szerkezetben elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
24.N a p i r e n d
Víziközmű üzemeltetési szerződés felmondása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 131/2013. (V.28.) sz.
határozata alapján az Alföldvíz Zrt - vel bérleti, üzemeltetési szerződést kötött Kiskunmajsa
víziközműveinek üzemeltetésére 2015. január 1-i hatálybalépéssel.
Alföldvíz Zrt. a szerződés alapján januárban elkezdte településünkön a víziközmű
szolgáltatást.
Nagyon sok lakossági panasz érkezett be, hogy az Alföldvíz Zrt - nél kezdeményezett
megrendelések ügyintézési ideje hosszadalmas, fél év is eltelik egy-egy bekötés
megrendelésétől a kivitelezésig.
Az Alföldvíz Zrt. a korábban víziközmű rendszereknél alkalmazott helyi dolgozókat
átvette alkalmazásba, több esetben kedvezőtlenebb fizetési- és munkafeltételekkel, amely
következtében már 2 fő helyi szakemberdolgozó is felmondásra kényszerült.
További problémát jelent hogy nincs pontosan leszabályozva, hogy melyek azok a költségek
amelyeket a karbantartáson belül viselniük kellene, így az I. félévben felújításként az
Alföldvíz Zrt. 1.033.761,-Ft összegű karbantartást meghaladó rekonstrukciós munkát számolt
el önkormányzatunk felé.
Az a javaslat, hogy közös megegyezéssel mondjuk fel a szerződést az Alföldvíz Zrt-vel és a
jövőben a Kiskunvíz Kft-vel folytassuk az üzemeltetést.
Korábban közel húsz évig a Halasvíz Kft. üzemeltetett Kiskunmajsán, ebből kifolyólag
ismerik a víziközmű rendszereink előnyeit és hátrányait, így gyorsabban tudnak reagálni az
üzemelési problémára. Más elszámolási szabályokat alkalmaznak, szeretnének Kiskunmajsán
régiós központot kialakítani, mivel a kistérségből Jászszentlászló és Móricgát most is velük
üzemeltet. A többi Bács - Kiskun megyei település is csatlakozna az elképzeléshez, és
kezdeményezzük a közös megegyezésen alapuló megszüntetést az Alföldvíz Zrt-vel.
A Kiskunvíz Kft-től szándéknyilatkozatot kaptunk, hogy szívesen fogadnak és végzik a
Víziközmű szolgáltatást. A Kiskunvíz Kft-ben 2.300.000,- Ft-os tőkerésszel rendelkezünk.
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Módosításként hozzá kell tenni, hogy kilépés esetén „Kiskunmajsa Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt. gazdasági társaságban lévő tagságát meg kívánja
szüntetni, a 140.000 Ft névértékű törzsrészvényét névértéken értékesíteni kívánja.”
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Gyuris lászló képviselő
Konkrét szándék, hogy a Kiskunvíz Kft térségi központot hoz létre?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Igen.
Faludi Tamás képviselő
Az a problémám, hogy Polgármester úr a választások után egy hónappal írt levelet az
Alföldvíz Zrt-nek akkor, amikor még fogalmuk nem volt arról hogy melyik cég, hogyan
működik. Örömmel látom azt, hogy a Halasvíz Kft a rádiós jeladó órákat továbbra is
fenntartja, és tovább fejleszti. Ez az, amiről az Alföldvíz Zrt. hallani sem akart, ez több tíz
millió forintos kiadás, teljesen feleslegesen. Mindig működött a vízóra leolvasás, most jeladós
órákra kell befektetni, - a tiltakozás ellenére is - ahelyett, hogy ezt a pénzt az elavult
rendszerre fordítanánk. Kisteleken megerősítették, hogy az Alföldvíz Zrt.
Üzemfőmérnökséget hozott volna létre Kiskunmajsán, ügyfélszolgálati irodával. Nem ültünk
le az Alföldvízzel tárgyalni, ahogy kellett volna, nem akartuk azt, hogy Kiskunmajsán
Üzemfőmérnökség legyen. Nem ültünk le tárgyalni a dolgozók érdekében, csak
panaszkodunk.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
2014. októberében valóban voltak tárgyalások a váltásról. Víziközmű Szolgáltatót váltani
mindig csak évfordulóval, december elsejével lehetséges. Szerződést felmondani rendes
felmondással, vagy közös megegyezéssel lehet. Több önkormányzatnak is szándéka a váltás,
bízunk benne, hogy együttes fellépéssel jobb eredményt tudunk elérni.
Nyerges Benjámin képviselő
Faludi úr nagyon jól ismeri a Halasvíz Kft tarifáit és segítőkészségét. Van, aki beszél, és van,
aki tetteivel bizonyítja. A Halasvíz tetteivel bizonyította partneri együttműködő készségét
például akkor, amikor az Árpád utcán a platánfák tönkretették a vezetékrendszert. A Halasvíz
vállalta a vezetékcserét, soron kívül alkalmazkodott hozzánk. A Halasvíz modern dolgokat
épít be, ne vessük a szemére, hogy modern technikát alkalmaz, ez a lakosság érdekét
szolgálja. A Halasvíz bizonyított, nem ő kért 4-500.000,- Ft-ot egy bekötésért, adjuk meg a
lehetőséget nekik, nagyon szeretném, ha visszakerülnénk.
Faludi Tamás képviselő
A platánfák kivágásakor komoly tárgyalásokat kellett folytatni a Halasvíz Kft-vel, örülünk,
hogy sikerült megegyezni velük. Én azt kifogásolom, hogy a jelenlegi városvezetésben a
választások után már októberben felmerült a kérdés, amikor fogalma sincs egy új vezetésnek,
hogy mit csinál az új cég, és mit csinál a régi. Nagyon komoly változás lett volna Majsán,
Üzemfőmérnökség lett volna.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot az elhangzott
módosítással.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen és 1 nem szavazattal,
- 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
312/2015.(X.29.) határozat
Víziközmű üzemeltetési szerződés felmondása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az Alföldvíz
Zrt -vel 2013. május 31. napján létrejött bérleti-üzemeltetési szerződés közös
megegyezéssel 2015. december 31. hatállyal történő megszüntetését.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt. gazdasági
társaságban lévő tagságát meg kívánja szüntetni, a 140.000 Ft névértékű törzsrészvényét
névértéken értékesíteni kívánja.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
tárgyalások megkezdésére.
Határidő: 2015.12.31.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
25.N a p i r e n d
Konecsni György Kulturális Központ bővítése, felújítása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 56/2015. (IV.01.) számú
határozatával a Konecsni György Kulturális Központ felújítására és funkció bővítés
fejlesztésére a beérkezett tervezői ajánlatokból Vásárhelyi és Társa Építésziroda Kft.
ajánlatát fogadta el.
A programterv elkészítéséhez célirányos meghatározás kell, hogy milyen típusú fejlesztést
kívánunk létrehozni. A TOP-os pályázatokon belül lesz lehetőség energetikai felújításra, de
előtte funkcióbővítésre van szükség.
Javaslat az, hogy a Művelődési Központ tervezett bővítését úgy valósítsuk meg, hogy ebben
a bővített részben kapjon helyet a zeneiskola olyan módon, hogy korszerű és tágasabb
körülmények álljanak rendelkezésére.
A koordinálással a Gazdaságfejlesztő Kft –t kellene meghatalmazni, hogy a tárgyalásokat
levezesse.
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.
313/2015.(X.29.) határozat
Konecsni György Kulturális Központ bővítése, felújítása
Határozat
A Konecsni György Kulturális Központ épületének komplex felújítása keretében olyan teret
kell létrehozni, mely helyet biztosít a zeneiskola számára, de egyéb, a multifunkcionális
elvárásoknak megfelelő közösségi tereket is magában foglal.
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A Képviselőtestület a Művelődési Központ fenti fejlesztésével kapcsolatos projekt
előkészítésével megbízza a Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft-t, hogy a Polgármesteri
Hivatal és a Művelődési Központ szakembereinek segítségével közösen készítsék el a
szükséges dokumentumokat, és tárják fel a lehetséges pályázati forrásokat.
Határidő: 2015. 12. 31.,
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
26.N a p i r e n d
Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Évente szükség van közmeghallgatásra, melynek időpontjául a 2015. évi munkatervben a
november hónap van meghatározva. Javaslatot teszek a közmeghallgatás időpontjára, 2015.
november 26-án 18, 00 órára, a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében.
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.
314/2015.(X.29.) határozat
Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára
Határozat
Kiskunmajsa városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi közmeghallgatás
időpontját 2015. november 26. napján 18 órára hirdeti meg a Konecsni György Kulturális
Központ emeleti termében.
Határidő: 2015. 11. 26.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
27.N a p i r e n d
Víziközmű Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrész értékesítése
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Alpolgármester asszonyt, ismertesse az előterjesztést.
Rávai Mónika alpolgármester
Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2015. június 25.-én tárgyalt a Víziközmű Szolgáltató
Kft.- ben lévő üzletrész értékesítéséről. A Képviselő-testület 181/2015. (VI.25.) számú
határozatában döntött arról, hogy a fenti gazdasági társaságban lévő 790,000,- Ft névértékű
üzletrészét értékesíti 500.000,- Ft eladási áron.
A Kft taggyűlésén ezt a határozatot képviseltem, de a tizenhat önkormányzatból kisebbségben
maradtunk, és a taggyűlés úgy döntött, hogy a megmaradt 15 önkormányzat törzstőkéjét
egységesen 100.000 Ft-ra lecsökkentik, illetve új tagot választottak 15 millió forintos
apporttal, így a Kft törzstőkéje 16,5 millió forint lett, amelyből 1,5 millió forint készpénz és
15 millió forint apport.
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Az első határozati javaslat arról szól, hogy a 2015. június 25-i határozatunkat vonjuk vissza,
a másodikban a 790.000.-Ft névértékű üzletrészünket 100.000.-Ft-ra lecsökkentjük, és
harmadikban újra meghatározzuk a Kft üzletrészének az értékesítését a következő
módosítással, miszerint „Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Víziközmű Szolgáltató Kft. gazdasági társaságban lévő 100.000,- Ft törzsbetétének
megfelelő üzletrészt névértéken értékesíteni kívánja.”
Ezzel a módosítással javaslom elfogadásra a határozati javaslatokat.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom az első határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen és 1 nem
szavazattal, - tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
315/2015.(X.29.) határozat
Víziközmű Szolgátlató Kft-ben lévő üzletrészének értékesítése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete visszavonja a Víziközmű
Szolgáltató Kft.-ben lévő üzletrész értékesítésére hozott 181/2015. (VI.25.) számú
határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom a második határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen és 1 nem
szavazattal, - tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta.
316/2015.(X.29.) határozat
Víziközmű Szolgátlató Kft-ben lévő üzletrészének értékesítése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul veszi a Víziközmű
Szolgáltató Kft. Társasági szerződésének módosítását az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal, mely alapján a társaság törzstőkéje 11.870.000 Ft-ról 16.500.000 Ft-ra nő, s
ezen belül Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 790.000.-Ft névértékű üzletrésze
100.000.-Ft-ra leszállításra került.
Határidő: azonnal
Felelelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom a harmadik határozati javaslatot az elhangzott módosítással.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen és 1 nem
szavazattal, - tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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317/2015.(X.29.) határozat
Víziközmű Szolgátlató Kft-ben lévő üzletrészének értékesítése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Víziközmű Szolgáltató Kft.
gazdasági társaságban lévő 100.000,- Ft törzsbetétének megfelelő üzletrészt névértéken
értékesíteni kívánja.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert
értékesítés esetén a társasági szerződés módosításának aláírására.
Határidő: 2015.12.31.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
28.N a p i r e n d
Szank Víziközmű Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrészének értékesítése
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Alpolgármester asszonyt, ismertesse az előterjesztést.
Rávai Mónika alpolgármester
Szank Községi Önkormányzat a 67/2015. sz. Önkormányzati határozata alapján döntött
arról, hogy a Víziközmű Kft-ben lévő 100.000,- Ft névértékű üzletrészét értékesíti. Mivel a
saját üzletrészünket is értékesíteni kívánjuk, ezért azt javaslom, hogy ne vásároljuk meg
Szank község üzletrészét.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen és 1 nem
szavazattal, - tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta.
318/2015.(X.29.) határozat
Szank Víziközmű Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrészének értékesítése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nem kívánja megvásárolni a
Szank Községi Önkormányzat Víziközmű Szolgáltató Kft. gazdasági társaságban lévő
100.000,- Ft névértékű üzletrészét.
Határidő: 2015. 11. 15.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
29.N a p i r e n d
Tanoda program megvalósításához fióktelep biztosítása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
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Szekeres Béla alpolgármester
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma lehetőséget ad felzárkóztató program indítására,
amelyre Önkormányzat nem pályázhat. Megkeresett egy cég, hogy Tanoda programot
indítanának Kiskunmajsán, melyhez kérik, hogy telephelyet létesíthessenek a Művelődési
Központban. Egy okos tantermet szeretnénk megvalósítani, illetve három pedagógus tud részt
venni a programban, két éven keresztül.
Faludi Tamás képviselő
Alpolgármester úrtól kérdezem, hogy kiskunmajsai egyesületekkel tárgyalt-e, miért egy
budapesti Kft. van megbízva?
Szekeres Béla alpolgármester
Nem bíztuk meg a Kft-t, hanem ők vállalják a Tanoda létrehozását. Ez a lehetőség bármelyik
civil szervezet számára nyitva áll.
Gyuris László képviselő
Van egy stratégiánk ami a mélyszegénységben élők felzárkóztatását irányozza elő. Ebben a
programban szerepel a Biztos kezdet gyerekház, a Tanoda program, a Mentorház. Nem
tudom, hogy jön ide a budapesti cég, az interneten utánanéztem és szociális területről semmit
nem láttam. Ha vannak szakembereink, és van egy elképzelésünk, akkor úgy gondolom, hogy
a stratégia mentén kellene gondolkodni. Egy tanoda jó dolog, de nem tudja megoldani a
problémát. Hiányolom a stratégiát, a helyi kollegák igénybevételét. Hosszútávon olyan dolgot
tudnánk létrehozni, amiért hálásak lennének Kiskunmajsán.
Szekeres Béla alpolgármester
Nem mi bíztuk meg a céget, hanem ők valósítanak meg egy projektet Kiskunmajsán. A Móra
iskola jelezte, hogy nem kíván a projektben részt venni, mert saját maguk kívánnak pályázni.
Vannak dolgok, amit az előző négy évhez képest nincs értelme változtatni, főleg szakmai
kérdésekben. Ez a cég négy éven keresztül több tíz millió forintos megbízásokat kapott az
előző Önkormányzattól. Ez a cég évente Kiskunmajsára húsz millió forintos pályázatot
hozott. Nincs okom feltételezni, hogy rossz kezekbe kerül a pályázat. Érdemes átvenni az
elődöktől a jól kitaposott ösvényeket.
Gyuris László képviselő
Az interneten nem tízmilliós árbevételt láttam.
Faludi Tamás képviselő
Én nem emlékszem, hogy ilyen céggel szerződésünk lett volna. Választ kaphatnék arra, hogy
ezzel a céggel milyen szerződéses viszonyban álltunk, milyen húsz milliókat hozott
Kiskunmajsára? Most egy tanoda programról van szó, amit itt helyben, a helyieknek kellene
megvalósítani, nekik kell lehetőséget adni.
Szekeres Béla alpolgármester
Az érintett oktatási intézményekkel egyeztettem, egyébként minden civil szervezet számára
elérhető az EFOP-os pályázat. Ez a cég az ÁROP-os pályázatokat készítette éveken keresztül,
ők vettek részt a Helyi Esélyegyenlőségi Program kidolgozásában, szerintem jó kezekben van
a pályázat.
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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 nem szavazattal,
1 tartózkodás mellett– az alábbi határozatot hozta.
319/2015.(X.29.) határozat
Tanoda program megvalósításához fióktelep biztosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a B & W
Forum Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1092 Budapest, Erkel Ferenc utca 14. A.
ép. 1. em. 7.), a Konecsni György Kulturális Központ Helytörténeti Gyűjtemény és
Tájházban fióktelepet jegyeztessen be.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy hozzájáruló nyilatkozatot aláírja,
valamint a döntésről értesítse a B & W Forum Korlátolt Felelősségű Társaságot, valamint a
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház megbízott
igazgatóját.
Határidő: 2015. 10. 31.
Felelős: Szekeres Béla, alpolgármester

30.N a p i r e n d
Szociális szövetkezeti
szövetkezet alapítása

tagsági

viszony

létesítése

egyúttal,

szociális

Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Koncz Jenő képviselő urat, ismertesse az előterjesztést.
Koncz Jenő képviselő urat
A kormányzati törekvések azt sugallják, hogy a közmunkaprogramból egyre több embert
vigyünk át a folyamatos foglalkoztatásba. Minden településen fontos cél, hogy tartós
megélhetést és tartós jövedelmet biztosítsunk. Fontos segíteni, hogy a majsai vállalkozók
termékei piacra jussanak, és a célok megvalósításához jó eszköz a szociális szövetkezet, mert
nagy átmenetet képez a gazdaság és a közfoglalkoztatás között. Miután kormányzati cél is,
ezért támogatásokat lehet igénybe venni, és jó célokat lehet megvalósítani. A pénz 25 %-át
eszközbeszerzésre lehet fordítani, ami rendkívül jól kiegészítheti a Városgazdálkodási
Intézmény eszközállományát. Jó lehetőség, hogy az intézmény és a szociális szövetkezet
együtt tudjon működni, hatékonyan tudják egymást kiegészíteni. Óriási lehetőség az
alkalmazottaknak és a tagoknak is, mert lehetőségük van, hogy a hivatalos jövedelem mellett
természetbeni juttatásokat is kapjanak.
A csengelei útban lévő földeken három olyan terület van, ami összevonható és művelés alá
helyezhető. Az elképzelések között szerepel az energianád, az erdő, a borszőlő, csemegeszőlő,
bodza termesztése. Ha elengedő pályázati lehetőséghez tudunk jutni, akkor a
zöldségtermesztés is szóba jöhet. Távlati cél a termékek feldolgozása, de lehetőség nyílik a
többi termelő termékeinek feldolgozására is. Terveink között szerepel a városi közétkeztetés
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saját üzemeltetésbe vétele. A szükséges zöldség egy részét elő lehet állítani. Jó minőségű
árúról, és lényegesen olcsóbb árúról beszélünk. Ha sikerül a tevékenységet stabilizálni, akkor
árutermelésre is sor kerülhet, amelyre kifejezetten nagy igény van. Másik fontos terület a
szolgáltatói tevékenységek köre. Kiterjedhet a kézműves ipartól az iparművészeten keresztül,
a hétköznapi szolgáltató tevékenységekig. Jelentős szerepet játszhat abban, hogy a
feketegazdaságban mozgó szféra kifehéredjen, mert számlaképessé teszi a tevékenységet.
A szövetkezet alapításában az első jogi lépések megtörténtek. Kialakult az alapító tagok köre.
Két jogi személyiségű tag lesz, az egyik Kiskunmajsa Város Önkormányzata, a másik a
Kisebbségi Roma Önkormányzat. Kötelezően két közmunkást kell alkalmazni. A többi tag
olyan személyek lesznek, akik tapasztalataikkal előre tudják mozdítani a szövetkezet
tevékenységét. Ha elfogadásra kerül az előterjesztés, akkor el lehet indítani az adminisztrációs
tevékenységet, összehívásra kerül az alapító közgyűlés, és az azt követő harminc napon belül
bejegyzésre kerül a szövetkezet. Még az idei évben megalakulhat és megkezdheti
tevékenységét.
Szekeres Béla alpolgármester
A szövetkeztet nem az Önkormányzat hozza létre, az Önkormányzat csak egy tag lesz, egy
szavazattal. A GINOP-os és a vidékfejlesztési pályázatoknak szinte minden esetben 50 %-os a
pályázati intenzitása, de a szociális szövetkezet esetében akár 100 %-os intenzitással be tudja
szerezni az eszközöket.
Deményi Ernő képviselő
A tervezetben konkrét név szerepel, véleményem szerint nevet nem írunk a tervezetbe.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Az ügyvéd úr üres alapító okiratot küldött volna, valóban tévedésből került bele a név.
Faludi Tamás képviselő
Pár kérdést teszek fel, melyekre most nem várok választ. Kik lesznek még a szövetkezet
tagjai, mit csinál a szövetkezet? Problémám van a 30 %-os pótbefizetéssel. Biztos Dósai Imre
a legjobb személy a szociális szövetkezet elnökének, és ha a Testület elfogadja az
előterjesztést, akkor már elfogadja az elnök személyét is. Nem tudom, hogy az elnöknek
milyen jövedelmeztetése lesz? Nem tartom jónak, hogy a tag kizárásáról az igazgató elnök
dönt egy személyben. Van szó a foglalkoztatási szövetkezetről is, de gondolom ez nem az
lesz. Akartam kérdezni, hogy az előző Önkormányzat dokumentációját látta-e képviselő úr,
hogyan alakult volna szociális szövetkezet, és mit csinált volna? Dósai úr személyéről kell-e
most dönteni?
Szikora Tibor képviselő
A szövetkeztet jó ötletnek tartom, mert a közmunkaprogramból kiveszi a dolgozókat.
Javasolnám olyan növények termesztését, amely minél több kézimunkát igényel, hogy minél
több embert tudjunk foglalkoztatni.
Deményi Ernő képviselő
Az elnököt nem mi választjuk, hanem a Közgyűlés titkos szavazással.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Ez csak egy biankó nyomtatvány, azért hogy lássa a Képviselő-testület, hogy a szövetkezet
alapításánál miről van szó. Az igazgató elnököt a Közgyűlés titkos szavazással választja.
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Gyuris László képviselő
A szociális szövetkezet jó dolog. Nagy gondosságot igényel, több szociális szövetkezetet
ismerek, és kevés az, ami hatékonyan tud működni. Azt a területrészt, ahol termelni
szeretnénk, úgy hívják, hogy Halesz, azért mert ha lesz termés lesz ha nem akkor nem. A
megfelelő növényeket kell telepíteni, a megfelelő technológiával. Támogatom a szövetkezet
alapítását.
Faludi Tamás képviselő
Ha a Testület előtt ott van az előterjesztés, amelyben konkrét nevek szerepelnek, az már nem
biankó, mert a képviselő úgy fogadja el, ami már egy jelzés a polgármester felé, hogy mivel
így szavaztunk, ezért elvárjuk tőle, hogy így szavazzon.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Kérném, hogy a tervezetből kerüljön ki a név, ezzel a módosítással fogadja el a Képviselőtestület.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, az elhangzott
módosítással.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta.
320/2015.(X.29.) határozat
Szociális szövetkezeti tagsági viszony létesítése egyúttal, szociális szövetkezet
alapítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a jelen
előterjesztés mellékletét képező alapszabályban nevesített MAJSA-VIN Szociális
Szövetkezet alapító tagja kíván lenni, és abban rendes tagként részt kíván venni az őt
megillető tagi jogokkal illetve kötelezettségekkel.
A tagsági viszony létesítéséhez, a vagyoni hozzájárulás (10.000.- Ft) valamint a szövetkezet
alapítási költségeinek megfizetéséhez szükséges 105.000,- Ft összeget (jogi személy
cégbejegyzésének illetéke 100.000-,Ft, elektronikus cégeljárás esetén a jogi személyiségű cég
bejegyzésének közzétételi költségtérítése 5.000 Ft) rendelkezésre bocsátja, melynek fedezete
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának általános tartaléka.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Á. Fúrús András
polgármestert hogy a szociális szövetkezet alapítása körében a MAJSA-VIN Szociális
Szövetkezet alapszabályát Kiskunmajsa Város Önkormányzata tag törvényes
képviseletében írja alá, és a tagi vagyoni hozzájárulást fizesse be a szövetkezet részére az
alapszabály szerinti módon. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6.
§ a) és b) pontjaira – felhatalmazza Á. Fúrús András polgármestert és Koncz Jenő
képviselőt, hogy folytassanak a szociális szövetkezet működtetésével kapcsolatban további
egyeztetéseket, képviseljék az önkormányzatot, és a megbeszéléseken elhangzottakról pedig szükség szerint - tájékoztassák a Képviselő-testületet.
Határidő: 2015. 11. 30.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Koncz Jenő önk. képviselő

54

31./N a p i r e n d
.…../2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet. Kérem, aki egyetért,
kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a Kiskunmajsa Város Önkormányzata
2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló 37/2015. (XI.04.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv 3.
sz. melléklete tartalmaz.
32./ N a p i r e n d
Egyebek
Faludi Tamás képviselő kérései
Szeretném felhívni a képviselők figyelmét, hogy az Egyebek napirendi pont is benne van a
képviselői tiszteletdíjban.
Lány András úr írt egy levelet Polgármester úrnak, arra mikor kaphat választ?
Szekeres Béla alpolgármester
Azt, hogy küldött-e levelet nem tudom, de hozzám eljutott a levél, és a következő ülésre
készül el az előterjesztés. Leiz Sándor úr vállalta, hogy megvizsgálja kéréseket. A kérések egy
részének helyt lehet adni, másik része elég költséges, de ettől függetlenül Testület elé kerül.
Deményi Ernő képviselő
Jelzés érkezett hozzám, hogy Kiskunmajsa Város honlapján nem szerepelnek a nyílt ülés
előterjesztései.
Szakács Ottó a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal rendszergazdája
Kiskunmajsa Város honlapján megtalálhatóak az előterjesztések, illetve a fő hírekben is
szerepel mindhárom bizottság és a testület anyaga is.
Faludi Tamás képviselő kérései
A facebookon legyenek rövid hírek az ülésekről, amelyekre ha rákattintunk, akkor az átvisz a
Város honlapjára vagy az előterjesztésekhez.
Szeretném megkérdezni, hogy a 2000. lájkoló mikor kapja meg az ajándékát? Majsa Város
honlapja is olyan már, mint az ÉK oldala, hogy gyűjtjük a lájkolókat ajándék reményében.
Most valami probléma történt a rendszerben. Felolvasom, ha megengedik.
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„Gratulálunk! Faludi Tomi nyerte a jutalmat, amelyet a 2000. követőnek adunk ajándékba. A
szóbeszéddel ellentétben nem ÉK-es bögre lesz az ajándék. A megérdemelt elismerést a
következő héten veheti át, ezzel megerősített bennünket, hogy van értelme a sok munkának,
amelyet közösségi oldalunkra fordítunk.” Mát több mint egy hónap eltelt ezért bátorkodom
érdeklődni.
Szekeres Béla alpolgármester
A 2000. lájkolónk Faludi Tomi volt. Utána nézünk, és pótoljuk a hiányosságot.
A kérést továbbítottam az önkormányzat sajtófőnökének, és arról biztosított, hogy minden
megtesz azért hogy minél több hír jelenjen meg a facebook oldalon.
Kiskunmajsán 2200 személy követi az oldalunkat, mindent megteszünk azért, hogy mind a
4400 kiskunmajsai facebook használó követője legyen Kiskunmajsa Város facebook
oldalának.
Szikora Tibor képviselő
Kéréssel fordulok a Polgármester úr felé, hogy a következő testületi ülésre készüljön
előterjesztés a bodoglári játszótér üzemeltetéséről.
Kérdésem az, hogy a Traktoros Egyesület javítja-e az utakat Bodogláron?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Traktoros Egyesülettől is kértünk árajánlatot. A Bodogláron keresztül menő kövesút
padkája felmagasodott, és ezt a feladatot közösen a Traktoros Egyesülettel oldjuk meg.
Szikora Tibor képviselő
Ma fejeződött be a kátyúzás, és a padkázást is el kellene végezni, hogy a víz le tudjon folyni
az útról.
Faludi Tamás képviselő kérései
Velem lehet szórakozni, de gyerekkel nem. Több mint egy hónap eltelt, ezt nem lehet
megmagyarázni.
Kértem az előző testületi ülésen, hogy legyen egy képviselői megbeszélés, egyeztetés a park
felújításával, a buszváró áthelyezésével, tervezésével kapcsolatban. Újra kérem, hogy
beszéljünk erről, döntsük el, hogy nem helyezzük át a buszmegállót, és nem lesz kisebb a
park. Ezt várja a majsaiak döntő többsége.
Szeretném megkérdezni az Ügyrendi bizottságot, nem tudom van-e értelme, mert az előző
ülésen is kértem hogy vizsgálódjon. Sajnálom, hogy ezt a választ kapom kiosztós anyagban,
hogy felsorolják, hogy polgármester úr miről döntött. Vegyük elő az előző jegyzőkönyvet, és
nézzük meg, hogy mit kértem.
Kérem, hogy válaszoljunk Lány András levelére.
Milyen személyszállítási költség került 99.200,- Ft-ba? Kit szállítottunk, és hová?
Szekeres Béla alpolgármester
Jászfényszaruba vittük el a pedagógusokat, hogy tanulmányozzák a technológiát, és lássák az
oktatást.
Szikora Tibor képviselő
Körülbelül fél éve a Szélmalomsoron lévő súlykorlátozó tábla le lett szerelve, akkor olyan
ígéretet kaptunk, hogy újból bejárjuk az utat, hogy mi lenne a megoldás.
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Szekeres Béla alpolgármester
Azóta sem érkezett más jelzés, csak attól a személytől, akit ez a tény zavar. Én magam
javasoltam a tábla visszahelyezését, annak ellenére, hogy a Munkacsoport nem javasolta, mert
szakmailag nem lehet alátámasztani. A célforgalom és a súlykorlátozás tábla együttes
alkalmazásának nincs szakmai alapja. Ha további jelzések érkeznek más személyektől, akkor
ki fogjuk vizsgálni az ügyet.
Deményi Ernő képviselő
Kérem, hogy feltétlenül szerepeljen a napirendek között a Szent Imre utca végén lévő
szegélykő elbontása, mert nagyon balesetveszélyesek. Javaslom a szegélykövek elbontását.
Szikora Tibor képviselő
Továbbra is papír alapon szeretném kérni a bizottsági és a testületi anyagot is.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Az anyagok folyamatosan kerülnek fel az EDTR - rendszerbe, a képviselőknek hozzáférésük
van a rendszerhez. Megfelelő lenne-e, ha hétfőn küldenénk ki írásban az előterjesztéseket?
Szikora Tibor képviselő
Örülnék annak, ha pénteken megkapnám az anyagot, mert hétvégén fel tudnék készülni. Most
sem tudtam igazán áttekinteni, rájöttem, hogy nem igazán jó, ha hétfőn kapom meg az
anyagot.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Az SZMSZ-ben az elektronikus anyagküldés szerepel, írásban azért küldjük meg, hogy az
Önök kéréseinek eleget tegyünk.
Szikora Tibor képviselő
Alakuló ülésen írásban jeleztem, hogy papír alapon kérem az anyagot. Az SZMSZ-ben nincs
leírva, hogy nem kaphatom meg papír alapon az előterjesztéseket.
Deményi Ernő képviselő
Csodálatosan szép lett a felújított épület homlokzata, nem illik hozzá az előtte lévő kerítés, azt
el kellene bontani. Valamint az épület előtt lévő lefedetlen aknára készüljön fedél, mert
nagyon balesetveszélyes.
Szekeres Béla alpolgármester
A kerítést mindenképpen el kell bontani, az a javaslat született, hogy amíg az építkezés zajlik
addig maradjon meg. Bízzuk az üzemeltetőre, aki kerthelyiséget akar létrehozni. Az aknát le
kell fedni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A biztonságérzet tekintetében is valamilyen zárt „kerítésre” lesz szükség.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Az SZMSZ 1 § (5) bekezdésében szerepel, hogy az Önkormányzat hivatalos elektronikus
képviselő-testületi rendszere Kiskunmajsa Városi Önkormányzat EDTR Mikrovoks
rendszere, valamint a 13 § (7) bek. szerint a kézbesítés elektronikus formában történik. Nem
szerepel, hogy papír alapon kell megküldeni az anyagot.
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Szikora Tibor képviselő
Hétfőn reggel bemegyek a Hivatalba az anyagért, viszont az ülések közötti bizottsági anyagot
kérem.
Faludi Tamás képviselő kérései
Meg sem fordult a fejemben, hogy ez kérdés lehet, amikor az alakuló ülés után nyilatkoztatják
a képviselőt arról, hogyan kéri az anyagot. Ezt nem lehet korlátozni, aki papír alapon kéri,
annak úgy kell megküldeni. Én bemegyek pénteken éjjel az anyagért.
Továbbra is kifogásolom azt, hogy a bazársor talapzata nem lett visszaállítva. Nem erről volt
szó, számomra a felújítás az eredeti állapot helyreállítása. Ebben az ügyben egyéni képviselői
indítványt fogok tenni a következő testületi ülésre.
Szekeres Béla alpolgármester
Egyet tudok érteni Faludi Tamás képviselő úrral, jövőre lesz lehetőség a megyei
pályázatokban a bazársor felújítására.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Faludi Képviselő úr kérését az Ügyrendi Bizottság felvette napirendjére, és tárgyalta. Ha
Képviselő úr nem találja megfelelőnek az Ügyrendi bizottság döntését, akkor ismételten
napirendre fogjuk venni, hogy két ülés között a polgármester milyen hatáskörben dönthet.
Faludi Tamás Képviselő
Tessék megnézni, hogy mit kértem, ez csak a mondat egyik fele, a másik fele úgy hangzott
„és tegyen javaslatot, hogy csak milyen esetekben lehessen felhasználni”. Ilyen egyszemélyi
döntéseket közpénzekről hozni, nem megengedhető. Egy előterjesztést kértem a bizottságtól,
nem pedig azt, hogy a mondat felét vizsgálja meg.
Szekeres Béla alpolgármester
Az előző ciklusban ki döntött ezekről a pénzekről?
Faludi Tamás Képviselő
Nem csak az előző ciklusban, hanem az azt megelőző ciklusban is úgy volt, hogy két testületi
ülés között a polgármester dönthet egy millió forint erejéig, csak Terbe Zoltán és Faludi
Tamás is ismerte a határait, tudta és betartotta azt, hogy mi az a rendkívüli eset, és mi az, ami
a Képviselő-testület határköre. Meg sem fordult egyik polgármester fejében, hogy ilyet
megtegyen. A jelenlegi polgármester is vegye tudomásul, hogy vannak határok, ha nem lehet
tudomásul venni, akkor pedig szabályozni kell. Az előző ciklusokban is így volt, csak nem
éltünk vissza a döntési lehetőséggel.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A mostani polgármester sem kíván visszaélni ezzel a lehetőségével, ha egész évre nézzük a
lehetőségeket, akkor a 20 %-át költöttük el a döntésünk kapcsán.
Fülöp Zoltán képviselő
Kinek hiányoztam az előző rendes ülésen az Egyebek napirendi pontján? A felvétel szerint
nehezményezték, hogy eltávoztam az ülés vége előtt. Szeretném magam megvédeni, egyrészt
komoly családi okok miatt távoztam el, másrészt eddig egyetlen ülésről sem hiányoztam, és
az összes bizottsági ülésen is részt vettem.
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Faludi Tamás Képviselő
Most szemtől szembe mondtam el a kritikát, akkor pedig mivel eltávozott azért tettem
megjegyzést. Ha Önnek elfoglaltsága volt, akkor elnézést kérek, de azért érdekes, hogy öt
ember elvonult az ülésről.

Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, megköszönöm a megjelenést, és a nyilvános ülést 19.30
órakor bezárom.

K. m. f.

Ábrahám-Fúrús András
polgármester

Deményi Ernő
jkv.hitelesítő

Dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Nyerges Benjámin
jkv.hitelesítő

