Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
22/I/2015.
Jegyzőkönyv
Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26.
napján (csütörtök) 14.00 órai kezdettel a Konecsni György Kulturális Központ emeleti
termében megtartott, közmeghallgatással egybekötött 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.
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 6. napirendi pontként a 12. napirendi pontot 7. napirendi pontként a 13.
napirendi pontot tárgyaljuk, valamint kérem 52. napirendi pontként a Kiskunmajsai Arany
János Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
intézményvezető-helyettesi pályázatának véleményezésével kapcsolatos előterjesztés
felvételét.
Faludi Tamás képviselő
Kérném hogy a 12. napirendi pontot vegyük le napirendről, mert nem hiszem, hogy el lehet
várni egy képviselőtől, hogy kiosztós anyagként kap egy kilenc pontos előszerződést, és most
szavazni kell róla.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az előterjesztés két bizottság is tárgyalta. Szavazásra bocsátom Faludi képviselő úr javaslatát
miszerint a 12. napirendi pontot vegyük le napirendről.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen és 5 nem szavazattal,
- 1 tartózkodás mellett – nem fogadta el a javaslatot.
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Faludi Tamás képviselő
Nagyon sajnálom, hogy egy ilyen napirendi pontot így kell képviselővel tárgyaltatni, hogy
kiosztós anyagként kapja meg. A meghívóban szerepelt, hogy az anyag később kerül
kiküldésre, de azt nem gondoltam volna, hogy most kapom meg. Azt végképp nem értem,
hogy miért zárt ülés keretében kell tárgyalni?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Golmitz úr kérésére tárgyaljuk zárt ülés keretében.
Nyerges Benjámin képviselő
Javasolnám, hogy ezt a napirendi pontot a második szünet utáni első napirendi pontként
tárgyaljuk, hogy elégséges idő álljon rendelkezésre, a tartalom megismerésére.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Nem automatikusan zárt ülés keretében tárgyaljuk, a zárt ülés tartásáról ebben az esetben
szavazni kell.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom Nyerges képviselő úr módosító javaslatát, miszerint a Golmitz Kft
előterjesztését a második szünet utáni első napirendi pontként tárgyaljuk.
A többi napirendi pont számozása ennek megfelelően változik.
Kérem, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 2 nem szavazattal,
- 1 tartózkodás mellett –a módosított napirendet elfogadta.

Napirend
1. Villamos energia kereskedő kiválasztása 2016. évre – Kiskunmajsa”tárgyú
közbeszerzési eljárás döntése
(zárt ülés)
2. Városgazdálkodási Intézmény vezetője jogviszonyának közös megegyezéssel
történő megszüntetése (zárt ülés)
3. A Városgazdálkodás Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálása (zárt
ülés)
4. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
intézményvezetői pályázatának elbírálása (zárt ülés)
5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójára
beérkezett pályázatok elbírálása
(zárt ülés)
6. Vállalkozási szerződés felmondásának jogszerűségi vizsgálata
7. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
8. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
9. Rendelet tervezet a helyi adókról
10. Rendelet tervezet a talajterhelési díjról
11. ……/2015. (…..) önkormányzati rendelet tervezet a közösségi együttélés
alapvető szabályairól
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12. …./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
13. A kiskunmajsai Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
14. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
15. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Módosító Okiratának módosítása
16. Pályázati kiírás civil szervezetek 2016. évi támogatására
17. Közművelődési megállapodások megkötése céljából pályázat kiírása a 2016.
évre
18. 2016. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából
pályázat kiírása
19. Pályázati kiírás egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéni sportolók
támogatására
20. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálása
21. A Kiskunmajsa közigazgatási területén lévő általános iskolák felvételi
körzetének véleményezése
22. Maccabi Vívó és Atlétikai Club Tájékozódási Futó Szakosztályának támogatás
iránti kérelme
23. Tőzsér István Martin – TIM Production támogatás iránti kérelme
24. Majsai Nagycsaládosok Egyesülete támogatás iránti kérelme
25. Elhanyagolt zártkerti ingatlanok kisajátítást megelőző vételi ajánlata
26. Záportó tervezése a Kuksós u. és a Fehértó-Majsai főcsatorna között
27. Kalmár Pál és Kalmár Pálné zártkerti ingatlan felajánlása
28. A Majsa Alapítvánnyal kötött bérleti szerződés módosítása
29. Kiskunmajsa Bodoglár 4004 hrsz-ú terület haszonbérbe adása
30. Az 5405. jelű országos közút nyomvonal áthelyezésének vizsgálata a Fő utcáról
a Rákóczi utcára
31. Döntés a gyógyhelyfejlesztési stratégia elkészítéséről
32. Vízkárelhárítási terv felülvizsgálata
33. Kötelező villamossági felülvizsgálatok az Önkormányzati intézményeknél
34. Kiskunmajsa Fő u. 79. sz. ingatlan vizesblokk felújítása
35. Városgazdálkodási Intézmény részére keretösszeg elkülönítése gépvásárlásra.
36. Közfoglalkoztatással kapcsolatos többletkiadások fedezetének biztosítása a
Városgazdálkodási Intézmény részére
37. Kerékpártárolók készítéséhez keretösszeg biztosítása
38. Játszótéri eszközök felülvizsgálata alapján elvégzendő munkálatok költsége a
Városi Óvoda és Bölcsődénél
39. Kültéri tároló, kiállítóhely kialakítása a Múzeumnál
40. Teremfoci labdarúgó bajnokság bérleti díj támogatása
41. Rendkívüli szociális támogatás igénylésének elszámolása
42. Normatíva lemondás, pótigénylés
43. Városi Könyvtár tűzjelző rendszerrel kapcsolatos pótelőirányzat kérelme
44. Fűtő berendezések vizsgálata kapcsán megállapított hiányosságok pótlása
45. Óvodai, bölcsődei gyermekélelmezéssel kapcsolatos térítési díj bevétel
kiesések
46. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde pótelőirányzat kérelme.
47. A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató
Intézmény vezetőjének megbízása
48. Pályázatokkal kapcsolatos előkészítő költségek
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49. Komló 6167 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
kérésének visszavonása
50. Vízközmű Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrész értékesítése
51 A Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény intézményvezető-helyettesi pályázatának véleményezése
52. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (……)
önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
53. Egyebek
Közmeghallgatás 18.00 órától
Faludi Tamás képviselő
A Képviselő - testület nem zárhatja ki Kiskunmajsa Város lakosságát a napirend
tárgyalásából, nincs semmilyen ok, ami a vállalkozó érdekét sértené.
Szikora Tibor képviselő
Javaslom, hogy napirendenként külön-külön szavazzunk a zárt ülés tartásáról.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A 1. napirendi pont, a ,,Villamos energia kereskedő kiválasztása 2016. évre – Kiskunmajsa”
tárgyú közbeszerzési eljárás döntésének tárgyalásánál a zárt ülés tartásáról kötelező szavazni,
törvényi előírás szerint.
Kérem, aki egyetért a zárt ülés tartásával, kézfelemeléssel szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
331/2015.(X.29.) határozat
Zárt ülés tartása a „Villamos energia kereskedő kiválasztása 2016. évre – Kiskunmajsa”
tárgyú közbeszerzési eljárás döntése
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés c) pontja
alapján zárt ülést tart a „Villamos energia kereskedő kiválasztása 2016. évre – Kiskunmajsa”
tárgyú közbeszerzési eljárás döntésével kapcsolatosan, mert a nyilvános tárgyalás üzleti
érdeket sértene.
Felelős : Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal
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1. N a p i r e n d
Villamos energia kereskedő kiválasztása 2016. évre – Kiskunmajsa”tárgyú
közbeszerzési eljárás döntése
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény CLXXXIX. törvény 46 § (2) bek. c.) pontja
alapján zárt ülést tart, mivel a nyilvános ülés üzleti érdeket sértene.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Villamos energia kereskedő kiválasztása 2016. évre – Kiskunmajsa tárgyú
közbeszerzési eljárás döntéséről szóló előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendelek el.
/Zárt ülés után./
Ábrahám-Fúrús András polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntést.
332/2015.(XI.26.) határozat
Villamos energia kereskedő kiválasztása 2016. évre – Kiskunmajsa tárgyú
közbeszerzési eljárás döntése
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Villamos energia kereskedő
kiválasztása 2016. évre – Kiskunmajsa”tárgyú közbeszerzési eljárásban a Budapesti
Elektromos Művek Nyrt. 1132 Budapest Váci út 72-74 ajánlatát érvényesnek-, ajánlattevőt a
szerződés teljesítésére alkalmasnak nyilvánítja, legalacsonyabb összegű 13,04 Ft+ÁFA/kWh
egységáron ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlata alapján a közbeszerzési eljárás nyertesének
hirdeti ki.
Ajánlatkérő második helyezett ajánlattevőt is hirdet, az MVM Partner Zrt. 1031 Budapest
Szentendrei út 207-209 érvényes ajánlata alapján 13,08 Ft+ÁFA/ kWh egységárú vállalási
összeggel.
A szolgáltatás ellenértékének fedezete a 2016. évi költségvetésben megtervezésre kerül.
A szerződéskötési moratórium lejártát követően felhatalmazza Ábrahám-Fúrús András
polgármestert a villamos energia vásárlási keretszerződés aláírására.
2. N a p i r e n d
Városgazdálkodási Intézmény vezetője jogviszonyának közös megegyezéssel
történő megszüntetése
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény CLXXXIX. törvény 46 § (2) bek. b.) pontja
alapján zárt ülést tart az érintett kérésére, személyi ügy tárgyalása kapcsán.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Városgazdálkodási Intézmény vezetője jogviszonyának közös megegyezéssel
történő megszüntetéséről szóló előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendelek el.
/Zárt ülés után./
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Ábrahám-Fúrús András polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntést.
333/2015.(XI.26.) határozat
Városgazdálkodási Intézmény vezetője jogviszonyának közös megegyezéssel
történő megszüntetése
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét
képező megállapodást köti meg Lantos György intézményvezetővel közalkalmazotti
jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, 2015. december 31. napjának
hatályával, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban
Kjt.) 25.§ (2) bekezdés a) pontja alapján.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Intézmény
vezetőjét a Kjt. 77. § (3) alapján adható maximális jutalomban részesíti több évtizedes
kiemelkedő munkájának elismeréseként. A bruttó juttatás munkaadót terhelő járulékkal emelt
összege 1.430.000 Ft, melynek fedezete Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának általános tartaléka.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvény szerint kötelező
szabadságmegváltás kifizetését tudomásul veszi.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az
intézmény jelenlegi vezetőjével megbízási szerződés kerül megkötésre maximum 2016.
január-március időszakra, melyben vállalja, hogy több évtizedes tapasztalatával segíti az
intézmény működésének zökkenőmentes továbbfolytatását.
A szabadság megváltás és a megbízási díj munkaadót terhelő járulékkal emelt kalkulált
összege 2.768.000 Ft –az átlagbér függvényében változhat-, melynek megtervezéséhez
Kiskunmajsa Város Önkormányzata hozzájárul a 2016-os költségvetési évre a
Városgazdálkodási Intézmény költségvetésében.
3. N a p i r e n d
A Városgazdálkodás Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálása
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény CLXXXIX. törvény 46 § (2) bek. b.) pontja
alapján zárt ülést tart az érintettek kérésére, személyi ügy tárgyalása kapcsán.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Városgazdálkodás Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálásáról
szóló előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendelek el.
/Zárt ülés után./
Ábrahám-Fúrús András polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket.
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334/2015.(XI.26.) határozat
A Városgazdálkodás Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálása
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a bizottsági vélemények
figyelembevételével – Pszota Ferenc és Domokos Ferenc pályázatát érvényesnek, míg
Csányi Mihály pályázatát- a felsőfokú iskolai végzettség hiányában – érvénytelennek
nyilvánítja.
335/2015.(XI.26.) határozat
A Városgazdálkodás Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálása
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pszota Ferenc 6131
Szank, Rákóczi F. u. 1. szám alatti lakost a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv 20/A.§ (1) bekezdése alapján 4 hónap próbaidő kikötése mellett határozatlan időre
kinevezi műszaki főelőadó alapmunkakörre, valamint megbízza a Városgazdálkodási
Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak
ellátásával 2016. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő időtartamra.
Illetményét az alábbiak szerint határozza meg:
garantált illetmény:
235.690,- Ft
összesen kerekítve:
235.690,- Ft
további szakképesítés:
16.498,- Ft
magasabb vezetői pótlék:
70.800,- Ft
kerekítés:
+ 12 Ft
összesen:

323.000 Ft

4. N a p i r e n d
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
intézményvezetői pályázatának elbírálása
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény CLXXXIX. törvény 46 § (2) bek. b.) pontja
alapján zárt ülést tart az érintett kérésére, személyi ügy tárgyalása kapcsán.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
intézményvezetői pályázatának elbírálásáról szóló előterjesztés tárgyalására zárt
ülést rendelek el.
/Zárt ülés után./
Ábrahám-Fúrús András polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntést.
336/2015.(XI.26.) határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti
Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2015.
december 1-jétől 2020. november 30-ig terjedő időtartamra Vadkerti Tóth Rita, 6120
Kiskunmajsa, Iparhegyi utca 6/c. szám alatti lakost bízza meg.
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Illetményét az alábbiak szerint határozza meg:
garantált illetmény:
összesen kerekítve:
munkáltatói döntés:
teljesítmény pótlék:
nyelvpótlék:
magasabb vezetői pótlék:
Ft összesen:

154.300,- Ft
154.300,- Ft
53.974,- Ft
11.566,- Ft
10.000,- Ft
53.000,282.840,- Ft.

5. N a p i r e n d
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójára
beérkezett pályázatok elbírálása
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény CLXXXIX. törvény 46 § (2) bek. b.) pontja
alapján zárt ülést tart, állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalása kapcsán.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójára beérkezett
pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendelek el.
/Zárt ülés után./
Ábrahám-Fúrús András polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntést.
337/2015.(XI.26.) határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésben
elkülönített 1.123.400,- Ft keretösszeg terhére az alábbiak alapján kívánja támogatni a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat 2016. évi fordulójának pályázóit:
1. Abonyi Mihály: 3.300,- Ft/hó
2. Balogh Bernadett:2.800,- Ft/hó
3. Balog Csilla:3.100,- Ft/hó
4. Balogh Roxána: 3.100,- Ft/hó
5. Borbás Barbara:2.800,- Ft/hó
6. Borbás Nóra: 3.100,- Ft/hó
7. Brecska Mária: 3.100,- Ft/hó
8. Butty Bence:2.800,- Ft/hó
9. Czikkely Anna: 3.300,- Ft/hó
10. Fábián Ágnes: 3.100.- Ft/hó
11. Fábián Ildikó: 3.100,- Ft/hó
12. Gáspár Zsófia: 2.800,- Ft/hó
13. Gyöngyösi Ádám: 2.800,- Ft/hó
14. Gyöngyösi Lívia: 2.800,- Ft/hó
15. Halász Anna Dominika: 2.800,- Ft/hó
16. Hárs Anikó: 3.300,- Ft/hó
17. Hecker Patrik: 2.800,- Ft/hó
18. Hódi Enikő: 2.800,- Ft/hó
19. Hunyadi Sándor: 3.100,- Ft/hó
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20. Huszka Fruzsina: 3.300,- Ft/hó
21. Judák Máté: 2.800,- Ft/hó
22. Kakuk Norbert: 2.800,- Ft/hó
23. Koncz Adrián: 2.800,- Ft/hó
24. Kósa Dorina: 3.100,- Ft/hó
25. Kránicz Renáta: 2.800,- Ft/hó
26. Lány Ádám: 2.800,- Ft/hó
27. Molnár Dóra: 2.800,- Ft/hó
28. Patyi Beáta: 2.800,- Ft/hó
29. Péter-Szabó Kornél: 3.100,- Ft/hó
30. Péter- Szabó Osszián: 2.800,- Ft/hó
31. Rávai Roxána: 3.300,- Ft/hó
32. Sipos- Szabó Anett: 2.800,- Ft/hó
33. Szőke Orsolya: 6.000,- Ft/hó
34. Tapody Réka Orsolya: 2.800,- Ft/hó
35. Tóth Nikoletta: 2.800,- Ft/hó
36. Tóth Tamás: 2.800,- Ft/hó
37. Vékony Ramóna: 3.100,- Ft/hó
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „érkeztetésre vár” státuszú
pályázatokat kizárja.
/Gyuris László képviselő úr a zárt ülés közben távozott, jelen van 10 fő./
Faludi Tamás képviselő
Polgármester úr elmondta, hogy a zárt ülésen milyen döntések születtek. Nem tudom szó
nélkül hagyni, hogy a Városgazdálkodási Intézmény Intézményvezetői pályázatának
elbírálásakor két érvényes pályázat volt, egy szanki és egy kiskunmajsai illetőségű személy
adott be pályázatot, és Kiksunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6-4
arányban a szanki illetőségű személyt választotta. Nagyon nehéz elképzelni ezen az
álláshelyen nem kiskunmajsai személyt, nagyon sajnálom, hogy még mindig van
Kiskunmajsa Város Önkormányzatában hat olyan képviselő, akinek nem a kiskunmajsaiak
jelentik az előnyt, függetlenül a választási ígéretektől. Nem hogy hazahozzuk a majsaiakat,
hanem nem is engedünk majsaikat pozícióba jutni. A Művelődési Központ intézményvezetői
kinevezésénél szeretném elmondani, hogy az elmúlt huszonöt évben minden polgármester
szigorúan figyelt arra, hogy sem ő, sem alpolgármester kollégáinak családtagja vezető
pozícióba véletlen sem került. Olyan személy nyerte meg az állást, – igaz, hogy egy pályázó
volt - aki a májusi szavazáson a 11 képviselőtől 1 szavazatot kapott. Továbbra is tiltakozom,
hogy kiskunmajsai álláshelyre nem kiskunmajsaiakat választunk.
Nyerges Benjámin képviselő
Polgármester úr nagyvonalúságáról és demokratikus elhivatottságáról tett tanúbizonyságot
akkor, amikor az újkori demokrácia történetében először Faludi úr megsértve a
hagyományokat egy lezárt napirendi pont után külön véleményt fejtett ki. Ezt polgármester
úrnak fel kellett volna függeszteni, hiszen a véleményeket a napirendi pont tárgyalása során
kell elmondani, nem pedig kampánycéllal az eredményhirdetés után.
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Faludi Tamás képviselő
Úgy tudom, most nem lesz választás, tehát kampánybeszédnek nem mondható, de ha Ön úgy
gondolja, hogy az kampánybeszéd, hogy majsai álláshelyre majsait válasszunk, akkor ezt a
kampányt vállalom. Szerintem, ha a polgármester valamit bejelent, ahhoz hozzá lehet szólni,
ha nem, akkor bele kell venni az SZMSZ-be.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Javaslom, hogy a Golmitz Kft előterjesztését vegyük le napirendről, további
egyeztetések miatt. Kérem, aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen és 1 nem szavazattal,
– ellenszavazat nélkül – elfogadta a Golmitz Kft előterjesztésének levételét.
6. N a p i r e n d
Vállalkozási szerződés felmondásának jogszerűségi vizsgálata
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem jegyző asszonyt, ismertesse az előterjesztést.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A 2015. szeptember 29. napján tartott Képviselő-testületi ülés „Közoktatási feladatok
működtetésével kapcsolatos feladatok átvételének végrehajtása” tárgyú előterjesztésének
megvitatása során a Faludi Tamás képviselő úr kérte, hogy legyen tisztázva a jogi helyzet az
Önkormányzat és a Furafol Kft között köttetett sportpálya üzemeltetési szerződéssel
kapcsolatban.
Faludi Tamás képviselő úr javaslatára 2015. november 11. napján megkereséssel éltünk
dr. Nagy Péter ügyvéd felé a Furafol Hungary Kft. valamint a KLIK közötti vállalkozási
szerződés, Kiskunmajsán 2013. november 7. napján történt rendes felmondása
jogszerűségének vizsgálata tárgyában. Ügyvéd úr véleményét az előterjesztés mellékleteként
csatoltuk.
A Bizottságok az 1. döntési javaslatot támogatták, a 2. döntési javaslatban elírás történt
„Megbízás nélküli ügyvitel tárgyú szerződést kötni” helyett megbízás nélküli ügyvitel
szabályai alapján számolnánk el a sportpálya üzemeltetést.
Az ügyvéd kijelentette állásfoglalásában, hogy a szerződés felmondásának alakisága sem volt
megfelelő. Az első javaslat a joghatályosság és érvényesség kimondásáról szól, míg a
második arról, hogy a szerződés nem érvényes nem hatályos.
Faludi Tamás képviselő
Kérdezem, hogy ki az előterjesztő? A kérdéseket kinek kell feltenni?
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Az EDTR rendszerben Ábrahám - Fúrús András polgármester úr volt az előterjesztő.
Faludi Tamás képviselő
Mit vitatunk most? Én azt vitatom, hogy az eredeti szerződés, amit az Önkormányzat 2009ben kötött, fel van-e mondva jogérvényesen vagy nincs? Határozott választ várok Jegyző
asszonytól.
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Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Külsős szakvélemény készült, kérem, eszerint döntsenek a képviselők.
Faludi Tamás képviselő
Továbbra is ott tartok, hogy a 2009. április 2-án aláírt szerződés felbontásra került-e vagy
nem? Mert, ha jogérvényesen felbontásra került, akkor nincs miről tárgyalni. Akkor az van
érvényben, hogy nincs érvényes szerződés. A szerződésben egyértelműen benne van, hogy a
szerződéses teljesítés során a felmerült vitás kérdésekben a felek kötelesek megkísérelni az
egyezségkötést ennek eredménytelensége esetén a felek bírósághoz fordulnak. Csak a
Független Magyar Bíróság mondhatja ki, hogy a szerződés szabályosan lett felbontva. Mivel a
Furafol Hungary Kft részt vett az árajánlatkérésben, és aláírta a szerződést, sőt nem csak azt
az egy szerződést írta alá, ezzel, mint ráutaló magatartással elfogadta az eredeti szerződés
felmondását, hanem egy második szerződést is aláírt, csak azt a Képviselő- testület nem látta.
Két szerződést is aláírt a Kft, és két szerződésben is elfogadta azt, hogy az eredeti szerződés
felmondásra került. Egy éven belül el lehetett volna menni bíróságra, mivel senki nem ment
el, így most jogerősen fel van mondva a szerződés. A Testület nem mondhatja, hogy ezt a
szerződést életbe léptetem, a vagyonrendeletünk nem így szól.
Szeretném, ha Jegyző asszony kimondaná, hogy ez a szerződés fel van-e mondva vagy nincs,
tekintettel arra, hogy a vállalkozás nem kifogásolta meg a bíróságon az általa jogszerűtlennek
vélt felmondást.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Az új Ptk szabályai szerint az általános elévülési idő öt év. Még bármelyik fél elmehet a
bíróságra jogutódlás esetében is. Csak bíróság mondhat ki állásfoglalást jogi kérdésben.
Faludi Tamás képviselő
Van egy harmadik lehetőség, tessék megversenyeztetni.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Egy vitatott jogi helyzet van, ellenben van a több milliós beruházás a sportpálya
üzemeltetésére, ami úszni fog. Három szerződés van, és mindhárom szerződés érvényes és
hatálytalan, nincs aki, működtesse a sportpályát.
Faludi Tamás képviselő
A 2. döntési javaslatot javaslom elfogadni, mert ebben szerepel, hogy három árajánlatot
kérünk be.
Fülöp Zoltán képviselő
Az állásfoglalásban szerepel, hogy a felmondás érvénytelen, mivel nem a felhatalmazott
képviselő tette meg. Bírósági eljárás során derül ki, hogy mi minősül felmondásnak. Ha nem a
tényleges képviselő teszi a felmondást, akkor az, nem tud érvényes lenni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom az első döntési javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, –
ellenszavazat nélkül - 1 tartózkodás mellett, / Faludi Tamás nem vett részt a
szavazásban / az alábbi határozatot hozta.

12

338/2015. (XI.26.) határozat
Vállalkozási szerződés felmondásának jogszerűségi vizsgálata
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelési működtetési
feladatok átvállalása hatályba lépésének napjától, 2015. szeptember 1. napjától kezdődően a
Kiskunmajsa Város Önkormányzata és a Furafol Hungary Kft. között – közbeszerzési eljárás
keretében – Kiskunmajsán, 2009. április 02. napján érvényesen és joghatályosan létrejött
„Vállalkozási szerződés”-t érvényesnek és joghatályosnak tekinti, biztosítva ezáltal a
sportpálya üzemeltetésének folyamatosságát.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, dr. Tóth-Péli Emőke jegyző, Gulyás
Jánosné osztályvezető
Határidő: 2015. november 30., 2016. február 29.

7. N a p i r e n d
Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
/Szóbeli előterjesztés/
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A közmeghallgatásra prezentációval készültünk az elmúlt időszakról. Javaslom, folytassuk a
következő napirendi ponttal.
Faludi Tamás képviselő
A közmeghallgatás nem polgármesteri, nem képviselői beszámoló. A közmeghallgatást nem
prezentációval kell kezdeni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakokban voltak olyan mozzanatok, amelyeket érdemes
összefoglalva elmondani a megjelenteknek.

8. N a p i r e n d
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A beszámoló kiküldésre került. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő
Szeretném megkérdezni, hogy Czombos Csaba vételi kérelmével kapcsolatos határozat
határidő módosításának van-e oka, mi miatt nem tudja folytatni?
Czombos Csaba képviselő
Nincs oka.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a lejárt határidejű határozatok
végrehajtását azzal, hogy a 29/2015. (II.25.) határozat, 165/2015. (VI.25.) határozat,
230/2015.(IX.02.)határozat, 257/2015. (IX.24.) határozat, 291/2015.(X.29.) határozat számú
határozatok végrehajtási határideit az előterjesztésben részletezettek szerint módosítjuk.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen és 1 ellenszavazattal,
–tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta.
339/2015.(XI.26.) határozat
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Határozat
26/2015. (II.25.) határozat
A Cseke és Cseke Kft vételi ajánlata
95/2015. (IV.30.) határozat
Kiskunmajsa Ady E. u. 54. sz. tájház felújításának megtervezése
96/2015. (IV.30.) határozat
Okmányiroda felújítása
98/2015. (IV.30.) határozat
A Rotary Fúrási Zrt-vel kötött bérleti szerződés felmondása
122/2015. (V.28.) határozat
A Pro-Art Alapfokú Művészeti Iskola kérelme Konecsni György Kulturális Központ,
Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház emeleti tánctermének ingyenes igénybevételére
167/2015. (VI.25.) határozat
Rotary Zrt-től visszakapott 3167/6. hrsz-ú ingatlan hasznosítása
176/2015. (VI.25.) határozat
A kiskunmajsai Városgazdálkodási Intézmény nyilvántartásában szereplő iskolabusz
értékesítése
183/2015. (VI.25.) határozat
Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslatai
220/2015.(IX.02.) határozat
Útkarbantartási keret megemelése
241/2015. (IX.24.) határozat
Bádogozási munka a Tájháznál
249/2015. (IX.24.) határozat
A Gimnázium tornatermének elektromos felújítása
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268/2015. (IX.24.) határozat
Golmitz Kft. innovációs ajánlata az üdülőfaluban szálláshely építéssel kapcsolatban
283/2015. (X.14.) határozat
Dózsa György Gimnázium kérelme
286/2015. (X.14.) határozat
Koncz Jenő önkormányzati képviselő felkérése
288/2015. (X.14.) határozat
Városgazdálkodási Intézmény részére keretösszeg elkülönítése gépvásárlásra
289/2015. (X.14.) határozat
Karácsonyi díszkivilágításra fedezet biztosítása
295/2015.(X.29.) határozat
Bizottsági tagok megválasztása, új kültag eskütétele
296/2015.(X.29.) határozat
A családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának
módja, szervezeti kereteinek felülvizsgálata
297/2015.(X.29.) határozat
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
306/2015.(X.29.) határozat
Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása az üdülőterületen lévő 80038010. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan
314/2015.(X.29.) határozat
Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára
318/2015.(X.29.) határozat
Szank Víziközmű Szolgátlató Kft-ben lévő üzletrészének értékesítése
319/2015.(X.29.) határozat
Tanoda program megvalósításához fióktelep biztosítása
320/2015.(X.29.) határozat
Szociális szövetkezeti tagsági viszony létesítése egyúttal, szociális szövetkezet
alapítása
29/2015. (II.25.) határozat, (Pálinkó József vételi kérelme az ipari parkban), a 165/2015.
(VI.25.) határozat, (Czombos Csaba vételi kérelme az Ipari Parkban) a
230/2015.(IX.02.)határozat (Pálinkó József területvásárlása az ipari parkban (0296/52 hrsz))
a 257/2015. (IX.24.) határozat (Polgárvédelmi Irodához LADA-NIVA típusú gépjármű
kihelyezésének megszűnése) a 291/2015.(X.29.) határozat (Bács-Kiskun Megyei RendőrFőkapitányság támogatásának felülvizsgálata, megállapodásának módosítása)
esetében határidő módosítást fogadott el az előterjesztésben részletezettek
szerint.
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9. N a p i r e n d
Rendelet tervezet a helyi adókról
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Fehér László osztályvezetőt, ismertesse az előterjesztést.
Fehér László osztályvezető
A Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya felülvizsgálta az
adórendeleteket, és három pontban javaslatot tett annak módosítására. Az építményadónál a
termelési célra szolgáló építmények vonatkozásában amennyiben annak alapterülete az 5000
m2-t meghaladja, akkor az adóalap 150 Ft-ról 50 Ft-ra módosulna. Kérték továbbá, hogy a
magánszemély tulajdonában lévő szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg
nevelési oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség legyen mentes, és itt bele kellett tenni
a magánszemélyt, mert vállalkozásnak nem adhatunk kedvezményt. A 25000 m2 feletti
telkeknél három évig adómentességet biztosítottunk, most ezt a mentességet kivennénk, és aki
2,5 ha - nál nagyobb területtel rendelkezik annak 15 Ft-os telekadót kell fizetnie. A
telekadónál kérték, hogy tegyük bele a magánszemély szót. Az adókötelezettség alól mentes a
magánszemély tulajdonában lévő épület megsemmisülése, lebontása esetén a
megsemmisülést, lebontást követő első félév napjától négy éven keresztül.
Előzetes megbeszélés alapján 300 Ft-ról 350-ra javasolták a vendégéjszakák utáni adó
mértékét.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az idegenforgalmi adó módosításával kapcsolatban további egyeztetéseket folytattam, és
mérlegelve Kiskunmajsa jelenlegi helyzetét, javaslom, hogy maradjon 300 Ft az
idegenforgalmi adó mértéke.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Képviselő-testületi ülésen rendeletet csak az előterjesztő módosíthat.
Faludi Tamás képviselő
Szeretném kérni a Jogi Bizottság elnökét, a bizottság tárgyalja meg, hogy legyen az SZMSZből kivéve az, hogy rendeletet csak bizottsági ülésen lehet módosítani. A képviselőnek joga
van módosító indítványt tenni, ezt nem lehet korlátozni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet, azzal a módosítással,
hogy az idegenforgalmi adó mértéke 2016. évben 300 Ft marad.
Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a helyi adókról szóló 38/2015.(XI.30.)
önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmaz.
10. N a p i r e n d
Rendelet tervezet a talajterhelési díjról
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Fehér László osztályvezetőt, ismertesse az előterjesztést.
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Fehér László osztályvezető
Törvényességi felügyeleti vizsgálat történt, két pontban kérték a rendelet módosítását.
Az egyik módosítás a talajterhelési díj mértékére vonatkozott. Azon kibocsátók, akiknek
vízfelhasználása mérési lehetőség hiányában nem állapítható meg, a talajterhelési díj
alapjaként 20 l/fő/nap vízmennyiséget kötelesek figyelembe venni. A másik módosítás: a
kibocsátó a talajterhelési díjat a tárgyévet követő március 31-ig állapítja és fizeti meg az
önkormányzati adóhatóság számára.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a talajterhelési díjról szóló
39/2015.(XI.30.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete
tartalmaz.
11. N a p i r e n d
……/2015. (…..) önkormányzati rendelet tervezet a közösségi együttélés
alapvető szabályairól
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Aljegyző asszonyt, ismertese az előterjesztést.
Váradiné dr. Tóh Zsuzsanna aljegyző
Faludi Tamás képviselő úrtól érkeztek módosító javaslatok. Az ő javaslatai a rendelet
tervezetben „B” javaslatként jelennek meg, a 3. 7. 9. 10. § - nál. Az „A” javaslat arról szól,
amelyek az előző ülésre is beterjesztésre kerültek. A rendelet-tervezetet az ifjúságnevelési,
Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság valamint a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. A
bizottságok egy harmadik variációt javasoltak elfogadásra, ez a javaslat a „C” javaslatban
került feltüntetésre.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A 3 § kapcsán a „C” javaslatról kellene szavazni, miszerint a 3 § a.) pontja marad és a b.) pont
kivételre kerül.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom a 3 §-ra vonatkozó „C” javaslatot.
Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen és 1 nem szavazattal,
–tartózkodás nélkül – elfogadta a javaslatot.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A 7 §-nál a „C” javaslatról kellene dönteni, miszerint kivételre kerül a légkondicionáló
berendezés.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom a 7 §-ra vonatkozó „C” javaslatot.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen és 1 nem szavazattal,
–tartózkodás nélkül – elfogadta a javaslatot.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A 9 § esetében az „A”javaslatról kell dönteni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom a 9 § - ra vonatkozó „A” javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen és 1 nem szavazattal,
–tartózkodás nélkül – elfogadta a javaslatot.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Mivel a 7 § „C” variációja lett elfogadva, ezért a záró rendelkezéseknél a szerint kell
szavazni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom a 10 §-ra vonatkozó javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen és 1 nem szavazattal,
–tartózkodás nélkül – elfogadta a javaslatot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet a módosításokkal egységes szerkezetben.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen és 1 nem szavazattal
–tartózkodás nélkül – megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól
szóló 40/2015.(XI.30.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete
tartalmaz.

12. 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
Megkérem Jegyző asszonyt, ismertese az előterjesztést.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A Képviselő-testület 2015. október 29-én a 36/2015.(X.29.) számú rendeletével szabályozta
a zöldterület-kezelési díjkedvezmény igénybevételének feltételeit, azonban újabb
módosításokra is javaslatokat tettek a képviselők.
Az egyik módosítási javaslat, hogy nem csak a háztartás tagjait, hanem az egyéb
családtagokat is – lakóhelytől függetlenül – figyelembe kell venni a kedvezmény
megállapításakor. Ezzel a javaslattal kapcsolatban megjegyzendő, hogy a Polgári
Törvénykönyv tartalmaz rendelkezést arra vonatkozóan, hogy a gyermek, vagy egyéb
családtag tartásra köteles más szolgáltatások tekintetében is, így jogszabályi felhatalmazás
hiányában nem lehetséges önkormányzati rendeletben kötelezni a feladat elvégzésére.
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A második módosító javaslat, hogy jövedelemtől függetlenül is, amennyiben
környezettanulmány elvégzése után a rászorultság egyéb okból fennáll, akkor is igénybe
vehető legyen a díjkedvezmény.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.)
önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 41/2015.(XI.30.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv
4. sz. melléklete tartalmaz.
13./N a p i r e n d
A kiskunmajsai Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A kiskunmajsai Városi Könyvtár intézményében 2015 januárjában szakfelügyeleti
vizsgálatot folytattak, amelynek során megállapításra került, hogy az Alapító Okiratban a
kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. §, illetve 65. §-ai tekintetében nem
elegendő a szakasz megjelölése, hanem szükséges annak tartalmát is feltüntetni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, –
ellenszavazat tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
340/2015. (XI.26.) határozat
A kiskunmajsai Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
Határozat
1.
A Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 26-ai
hatállyal a Városi Könyvtár alapító okiratának módosító okiratát, a 3547-4/2015., valamint az
egységes szerkezetbe foglalt 3547-5/2015. számú alapító okiratát jelen normatív határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a
332/2015. (XII.18.) sz. határozattal jóváhagyott, 3547-3/2015. számú alapító okiratát.
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2.
A Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézmény
vezetőjét, hogy gondoskodjon az Alapító Okirat módosításának 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 Igazgatóságának részére.
Határidő: 2015. 12. 31
Felelős: dr. Tóth-Péli Emőke, jegyző, Györffy Gabriella, igazgató
14./N a p i r e n d
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde 2015. október 29-én elfogadott Alapító Okirat
módosítását szükséges ismételten módosítani, ugyanis a Magyar Államkincstár által
kiadott alapító okirat formanyomtatványokban már kötelező elemként fel kell tüntetni az
adott intézmény jogelőd intézményeit, azonban ez az adat az Óvoda akkori alapító okirat
módosításában még nem került beemelésre.
E módosítás miatt módosítani kell a 2015. november 17. napján meghozott Alapító Okirat
módosítását is, erről a következő napirend tárgyalásakor lesz szó.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, –
ellenszavazat tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
341/2015. (XI.26.) határozat
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 26-i 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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15./N a p i r e n d
Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Módosító Okiratának módosítása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, –
ellenszavazat tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
342/2015. (XI.26.) határozat
Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Módosító Okiratának módosítása
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 1-jei hatállyal a
Kiskunmajsai Napsugár Óvoda alapító okiratának módosító okiratát, a 3529-6/2015., jelen
normatív határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, ezzel egyidejűleg hatályon
kívül helyezi a 297/2015. (X.29.) sz. határozattal jóváhagyott, 3529-5/2015. 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. 12. 31.
Felelős: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző, Erdélyi Ferencné intézményvezető
16./N a p i r e n d
Pályázati kiírás civil szervezetek 2016. évi támogatására
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, –
ellenszavazat tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
343/2015. (XI.26.) határozat
Pályázati kiírás civil szervezetek 2016. évi támogatására
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében foglalt
tartalommal pályázatot ír ki civil szervezetek 2016. évi támogatására.
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A pályázati kiírást a helyi médiákban, és a város hivatalos honlapján meg kell jelentetni.
Határidő: azonnal
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester

17./N a p i r e n d
Közművelődési megállapodások megkötése céljából pályázat kiírása a
2016. évre
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, –
ellenszavazat tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
344/2015. (XI.26.) határozat
Közművelődési megállapodások megkötése céljából pályázat kiírása a 2016.
évre
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti pályázatot írja ki
2016. évi közművelődési megállapodások megkötése céljából, azzal, hogy a pályázatát a
mellékletben foglalt tartalommal hirdeti meg. A pályázati felhívást a www.kiskunmajsa.hu
honlapon, valamint a helyi médiákban kell megjelentetni.
Határidő: azonnal
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Katona Dóra bizottsági referens

18./N a p i r e n d
2016. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából
pályázat kiírása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, –
ellenszavazat tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
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345/2015. (XI.26.) határozat
2016. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából
pályázat kiírása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti pályázatot írja ki
2016. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából, azzal, hogy a
pályázatát a mellékletben foglalt tartalommal hirdeti meg. A pályázati felhívást a
www.kiskunmajsa.hu honlapon, valamint a helyi médiákban kell megjelentetni.
Határidő: azonnal
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Katona Dóra bizottsági referens

19./ N a p i r e n d
Pályázati kiírás egyéb
sportolók támogatására

sportegyesületek,

sportvállalkozások,

egyéni

/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, –
ellenszavazat tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
346/2015. (XI.26.) határozat
Pályázati kiírás egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéni sportolók
támogatására
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében foglalt
tartalommal pályázatot ír ki a 2016. évre az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások,
egyéni sportolók támogatására.
A pályázati kiírást a helyi médiákban és a város hivatalos honlapján meg kell jelentetni.
Határidő: azonnal
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
20./N a p i r e n d
A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
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Rávai Mónika alpolgármester
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. szeptember 10-i ülésén
elfogadta a 20/2008. (IX.10.) számú Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjról szóló
rendeletét, majd módosította azt a 25/2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendeletével. A
jelenleg hatályos rendeletünkben foglaltak szerint, Kiskunmajsa Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2015. november 9-i beadási határidővel idén is kiírta erre a félévre vonatkozó pályázatát
300.000 Ft keretösszeg erejéig, valamint a módosítást követően külföldi felsőoktatási
intézményben tanuló hallgatók számára szintén 300.000,- Ft keretösszegben.
A pályázati feltételeknek 14 pályázó felelt meg maradéktalanul (6 középiskolás tanuló, 7
egyetemi, főiskolai hallgató, külföldi tanulmányutak támogatására pályázó hallgató nem
volt, valamint 1 külföldi felsőoktatási intézményben tanuló hallgató) 1 pályázat
eredménytelennek bizonyult a tanulmányi átlag alapján.
- középiskolai tanuló: 19.560,-Ft (6 fő összesen: 117.360,-Ft)
- főiskolai, egyetemi hallgató: 26.080,-Ft (7 fő összesen: 182.560,-Ft)
- külföldi tanulmányutak: nem volt pályázó
- külföldi felsőoktatási intézmény hallgatója részére 52.160,- Ft-ot biztosítunk.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, –
ellenszavazat tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
347/2015. (XI.26.) határozat
A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2008. (IX.10.) számú Terbe
Sándor tanulmányi ösztöndíjról szóló rendelete alapján összesen 300.000 Ft egyösszegű,
valamint külföldi felsőoktatási intézmény hallgatója esetében 300.000,- Ft keretösszegű,
vissza nem térítendő támogatást biztosít az alább részletezett pályázóknak, a költségvetésben
ezen jogcímre elkülönített keretösszeg terhére:
Középiskolai tanulók részére pályázónként 19.560,- Ft-ot:
1. Ábrahám-Fúrús András (6120 Kkmajsa, Kálvária utca 13. szám alatti lakhelyű tanuló),
2. Kertész Izabella (6120 Kkmajsa, Vak Bottyán utca 19. szám alatti lakhelyű tanuló),
3. Patyi Enikő (6120 Kkmajsa, Őr utca 39. szám alatti lakhelyű tanuló),
4. Péter-Szabó Erik (6120 Kkmajsa, Jókai Mór utca 1/a. szám alatti lakhelyű tanuló),
5. Tápai Anna Lilla (6120 Kkmajsa, Losonci utca 3. szám alatti lakhelyű tanuló),
6. Vörös Ágnes (6120 Kkmajsa, Fecske utca 4. szám alatti lakóhelyű tanuló),
Főiskolai, egyetemi hallgatók részére pályázónként 26.080 - Ft-ot:
7. Halász Anna Dominika (6120 Kkmajsa, Petőfi tér 1. 3. em. 3.A. szám alatti lakhelyű
hallgató),
8. Kapás Éva (6120 Kkmajsa, Bokros utca 2. szám alatti lakóhelyű hallgató),
9. Kránicz Renáta (6120 Kkmajsa, József Attila utca 4. szám alatti lakóhelyű hallgató),
10. Sipos-Szabó Anett (6120 Kkmajsa, Erdei Ferenc utca 2. szám alatti lakóhelyű
hallgató),

24

11. Szikora Andrea (6120 Kkmajsa, Szent László utca 15. szám alatti lakóhelyű hallgató),
12. Tápai Eszter (6120 Kkmajsa, Losonci utca 3. szám alatti lakhelyű hallgató),
13. Tápai Péter (6120 Kkmajsa, Losonci utca 3. szám alatti lakhelyű hallgató).
Külföldi felsőoktatási intézmény hallgatója részére 52.160,- Ft-ot:
14. Dalmadi Zoltán (6120 Kkmajsa, Régiposta utca 10. szám alatti lakóhelyű hallgató).
Határidő: 2015. 12. 31.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Katona Dóra bizottsági referens
21./N a p i r e n d
A Kiskunmajsa közigazgatási területén lévő általános iskolák
körzetének véleményezése

felvételi

/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Nyerges Benjámin képviselő urat, ismertese az előterjesztést.
Nyerges Benjámin képviselő
A Kormányhivatal a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdés szerint: „A
felvételi körzetek megállapításához minden év november utolsó napjáig beszerzi az
illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét. Az Ifjúságnevelési
Bizottság annyiban módosította a határozati javaslatot, hogy a település területe a járásra
változzon. Azonban utánanéztem, és sajnos nem terjedhet a közigazgatási határon kívülre a
beiskolázási körzet meghatározása, csak településen belül határozhatjuk meg. Ezért az eredeti
határozati javaslat elfogadását javaslom.
Faludi Tamás képviselő
Ha csólyospálosi gyermekek szeretnének kiskunmajsai iskolába jönni, akkor ezt megtehetik,
vagy csak kiskunmajsai gyermekeket lehet felvenni?
Nyerges Benjámin képviselő
Magyarországon szabad iskolaválasztás van, tehát minden csólyospálosi és minden
kiskunmajsai oda iratkozik be, ahová szeretne.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen és 1 nem szavazattal,
–tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
348/2015(XI.26.) határozat
A Kiskunmajsa közigazgatási
körzetének véleményezése

területén

lévő

általános

iskolák

felvételi

Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Arany János
Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (6120
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Kiskunmajsa, Fő utca 69-71.), valamint a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és
Óvoda felvételi körzeteként Kiskunmajsa város közigazgatási területét javasolja a BácsKiskun Megyei Kormányhivatalnak.
Határidő: 2015. 11. 30.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester

22./N a p i r e n d
Maccabi Vívó és Atlétikai Club
támogatás iránti kérelme

Tájékozódási Futó

Szakosztályának

/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Paskuj Mátyás a Maccabi Vívó és Atlétikai Club Tájékozódási Futó Szakosztályának vezetője
az alábbi kérelemmel fordult az Önkormányzat felé.
A Maccabi Vívó és Atlétikai Club Tájékozódási Futó szakosztálya 2016-ban 3 nagyszabású
tájékozódási futóversenyt és egy tájkerékpár versenyt rendez Kiskunmajsa környékén,
melynek keretében kb. 500-600 résztvevőre számítanak. A
A Pénzügyi Bizottság nem javasolta, míg az Ifjúságnevelési Bizottság 50.000,- Ft-tal
javasolja támogatni alkalmanként. Javaslom, hogy 150.000,- Ft-tal támogassuk a
rendezvénysorozatot.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, azzal hogy 150.000,Ft összeggel támogassuk a rendezvényt.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, –
ellenszavazat nélkül – és 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta.
349/2015(XI.26.) határozat
Maccabi Vívó és Atlétikai Club Tájékozódási Futó Szakosztályának támogatás
iránti kérelme
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
2016. évi költségvetésben megtervezésre kerül a Maccabi Vívó és Atlétikai Club
Tájékozódási Futó Szakosztályának támogatása, a 2016. május 14-16. között megrendezésre
kerülő Homokháti Maccabi Kupa, a 2016. június 11-12-én megrendezésre kerülő 2016. évi
Országos Éjszakai Bajnokság, valamint a 2016. szeptember 24-25-én megrendezendő
Jonathermál Kupa és 2016. évi Országos Tájkerékpáros Középtávú Bajnokság
megrendezésére. A támogatás összege 150.000 Ft, mely megállapodás ellenében, elszámolási
kötelezettséggel kerül biztosításra.
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2. A támogatás elszámolásának módja: a támogatás felhasználását igazoló számlák,
dokumentumok eredeti példányát, az elszámolást átvevő, támogató által meghatározott
személynek kell záradékolnia, a záradékolt dokumentumokat fénymásolni, a fénymásolatokat
pedig hitelesíteni. Támogatott az átvett pénzeszköz felhasználásáról legkésőbb 2017. január
31-ig köteles a pénzügyi elszámolást megküldeni a támogatónak. A pénzügyi elszámolásnak
tartalmazni kell hitelt érdemlően a támogatási összeg cél szerinti felhasználását és az azt
igazoló dokumentumok (számla, számviteli bizonylat,) másolatait. Támogatott köteles
minimum egy oldal terjedelemben szöveges beszámolót is csatolni.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2016. március 31. 2016. február,
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, a szerződés aláírására, Gulyás
Jánosné a költségvetési rendeleten történő átvezetésre

23./N a p i r e n d
Tőzsér István Martin – TIM Production támogatás iránti kérelme
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Rávai Mónika alpolgármester
Tőzsér István Martin, a TIM Production művészeti vezetője kérelemmel fordult a
Képviselő-testület felé. A korábban sikerrel megrendezett két produkciót – a Musicalek
éjszakája, és A Titkok Kertje – követően egy új előadás rendezéséhez szeretné kérni az
Önkormányzat támogatását. Az „ Emlékszel még?” című operettet elsőként a kiskunmajsai
közönség számára kívánja bemutatni.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatától a darab létrejöttéhez minimum 500.000,- Ft anyagi
támogatást szeretne kérni, amely nélkül az előadás nem valósítható meg.
Van lehetőség a személyi jövedelemadó 1. sz. melléklete alapján adómentes juttatásra,
kulturális rendezvények belépőjére, bérletére ezért az önkormányzati intézmények dolgozói
részére egy-egy belépőjegy megvásárlását javasoljuk a 2015. december 5-i előadásra, ezáltal a
dolgozóinkat és az előadást is támogatnánk.
Faludi Tamás képviselő
501.000,- Ft támogatást javasolok, 334 darab jegy megvásárlásával, és javaslom, hogy az
előadásra minden kiskunmajsai polgárt hívjunk meg.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom Faludi Tamás képviselő úr módosító
javaslatát.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen és 6 nem szavazattal,
–1 tartózkodás mellett - az elhangzott módosítást nem fogadta el.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom az eredeti határozati javaslatot.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 1 nem szavazattal,
–1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta.
350/2015(XI.26.) határozat
Tőzsér István Martin – TIM Production támogatás iránti kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tőzsér István Martint akként kívánja
támogatni, hogy az „Emlékszel még?” című operett előadásra 167 db belépőjegy vásárlására,
összesen 250.500,- Ft-ot biztosít az alábbiak szerint, melynek fedezete Kiskunmajsa Város
Önkormányzat általános tartaléka:
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal

72.000

Városgazdálkodási Intézmény
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde
Konecsni György Kulturális Központ
Városi Könyvtár

55.500
88.500
25.500
9.000

Határidő: 2015. november 30., azonnal
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester a költségvetési szervek értesítésére,
Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre

24./N a p i r e n d
Majsai Nagycsaládosok Egyesülete támogatás iránti kérelme
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Rávai Mónika alpolgármester
A Majsai Nagycsaládosok Egyesülete az alábbi kérelemmel fordult Képviselő-testület felé.
Egyesülete jelenleg 17 családdal, összesen 97 fővel működik.
Kérelmükben 200.000,- Ft támogatási összeget jelöltek meg, amely az Egyesület működését
és a családokat nagyban segítené. Az Egyesület az idei évben nem részesült sem működési
pályázatból, sem a Nagycsaládosok Országos Egyesülete által nyújtott támogatásból, így a
működési költségek, valamint programok jelentős anyagi megterhelést jelentettek számukra.
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.
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351/2015(XI.26.) határozat
Majsai Nagycsaládosok Egyesülete támogatás iránti kérelme
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer
Forint támogatási összeget biztosít a Majsai Nagycsaládosok Egyesülete részére, a
működési költségeik fedezésére, valamint ajándékcsomagok elkészítésére – megállapodás
ellenében, elszámolási kötelezettséggel –, melynek fedezete az általános tartalék.
2. A támogatás elszámolásának módja: a támogatás felhasználását igazoló számlák,
dokumentumok eredeti példányát, az elszámolást átvevő, támogató által meghatározott
személynek kell záradékolnia, a záradékolt dokumentumokat fénymásolni, a
fénymásolatokat pedig hitelesíteni. Támogatott az átvett pénzeszköz felhasználásáról
legkésőbb 2016. január 31-ig köteles a pénzügyi elszámolást megküldeni a támogatónak. A
pénzügyi elszámolásnak tartalmazni kell hitelt érdemlően a támogatási összeg cél szerinti
felhasználását és az azt igazoló dokumentumok (számla, számviteli bizonylat,) másolatait.
Támogatott köteles minimum egy oldal terjedelemben szöveges beszámolót is csatolni.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2015. december 4., azonnal
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, a szerződés aláírására, Gulyás
Jánosné a költségvetési rendeleten történő átvezetésre

25./N a p i r e n d
Elhanyagolt zártkerti ingatlanok kisajátítást megelőző vételi ajánlata
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
25 db elhanyagolt ingatlant, melyek az önkormányzati területek közé beékelődtek. Fenti
ingatlanok megszerzése esetén olyan egybefüggő táblák jönnének létre, melyek művelése
sokkal könnyebb lenne és támogatás is igényelhető a területekre.
Javaslom a levél kiküldését a tulajdonosoknak 30,-Ft/m 2 ajánlati érték meghatározásával. Az
5 ha 5815 m2 területet figyelembe véve összesen 1.674.450,-Ft. 25 db adásvételi szerződés
(30.000,-Ft/db+ÁFA) 952.500,-Ft. A Földhivatalnál 25 db bejegyzés (6.600,-Ft/db) 165.000,Ft, így összesen 2.792.000,- forintot kellene biztosítani a feladat végrehajtására.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
/Rávai Mónika képviselő a teremből távozott, jelen van 9 fő./
Szikora Tibor képviselő
A 25 darab szerződésre nem lehetett volna árengedményt kérni?
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Béres László osztályvezető
A 30.000 Ft az általános ügyvédi gyakorlat alapján lett meghatározva, de három árajánlatot
kell bekérni, mivel a 800.000 Ft-ot meghaladja.
Szikora Tibor képviselő
Örültem volna, ha a három árajánlatot bekértük volna, és most nem keretösszegről
szavaznánk.
Gyuris László képviselő úr visszajött, jelen van 10 fő.
Faludi Tamás képviselő
Soha nem örültem a keretösszegnek, tessék úgy előterjeszteni, hogy legyen itt a három
árajánlat. A levelet el tudom fogadni akkor, ha azt írjuk le, hogy mezőgazdasági területeinket
szeretnénk bővíteni, ezért ajánljuk fel vételi szándékunkat, és ne arra hivatkozzunk, hogy el
vannak hanyagolva a területek.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom az eredeti határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 1 nem szavazattal,
- 1 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta.
352/2015. (XI.26.) határozat
Elhanyagolt zártkerti ingatlanok kisajátítást megelőző vételi ajánlata
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete bruttó 2.792.000,forintot biztosít Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére a mellékelt térképen
bejelölt 25 db ingatlan kisajátítást megelőző megvételére, melynek fedezete
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának általános tartaléka. Felhatalmazza
Ábrahám-Fúrús András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. 03. 31., azonnal,
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Gulyás Jánosné osztályvezető a
költségvetési rendeleten történő átvezetésért
26./N a p i r e n d
Záportó tervezése a Kuksós u. és a Fehértó-Majsai főcsatorna között
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Béres László osztályvezetőt, ismertesse az előterjesztést.
/Rávai Mónika képviselő visszajött, jelen van 11 fő./
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Béres László osztályvezető
Három darab árajánlatot kértünk be, a megadott határidőig két érvényes ajánlat érkezett. A
Vízöv Kft Szeged Szilágyi u. 2. ajánlata bruttó 2.487.168 Ft. A Folyammérnöki Tanácsadó
Iroda Kft Hódmezővásárhely ajánlati ára bruttó 3.937.000 Ft volt. Az olcsóbb árajánlat
elfogadására tennénk javaslatot, valamint 500. 000 Ft kiegészítésével, amely a szakhatóságok
és a közüzemeltetők eljárási díjait fedezi. Így összesen bruttó három millió forintos összeget
kérünk biztosítani,valamint felhatalmazni a polgármester urat, hogy a Vízöv Kft-vel az összeg
erejéig szerződést kössön a kivitelezési tervek elkészítésére. A költségek fedezete az általános
tartalék.
Faludi Tamás képviselő
Leültünk-e tárgyalni a hatósággal, hogy kötelező-e záportározót építeni?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Volt egyeztetés az ATIVIZIG-gel. A záportározót sekélyebb területre tervezzük, ez a terület
alkalmas a tó létrehozására, valamint a záportározó tóból kitermelt földdel tudnánk feltölteni a
területet, ahová az óvodát építenénk.
Faludi Tamás képviselő
Nem volt egyértelmű, hogy kötelező-e vagy sem megépíteni a záportározót. Azt mondtam, ha
kell magasabb fórumon is utána kellene nézni. Van képviselő-testületi határozat arról, hogy
óvodát fogunk építeni? Jó lenne, ha a Városfejlesztési Bizottság előkészítené a
városfejlesztést, konkrétan megtárgyalná, hogy mit akarunk, és utána kell idehozni a terveket.
Deményi Ernő képviselő
A tervezés során vegyük figyelembe, hogy van egy másik víztározó is a városban, mely
víztározó vízjogi üzemeltetési engedélyéhez hozzátarozik egy vízkivételi engedély is. A
Majsa - Fehértói csatornával az a tározó is összefüggésben van, és onnan van vízkivételi
engedélye, amiért fizet az Egyesület.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 1 nem szavazattal,
2 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta.
353/2015. (XI.26.) határozat
Záportó tervezése a Kuksós u. és a Fehértó-Majsai főcsatorna között
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kuksós utcai záportó
megtervezésére és engedélyeztetésre bruttó három millió Ft összeget biztosít. Felhatalmazza
a polgármestert, hogy a Vízöv Kft Szeged Szilágyi u. 2. tervezővel bruttó 2.487.168 Ft összeg
erejéig szerződést kössön a kiviteli tervek elkészítésére. A költségek fedezete az általános
tartalék.
Határidő: 2015. 12. 31.,
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
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27./N a p i r e n d
Kalmár Pál és Kalmár Pálné zártkerti ingatlan felajánlása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére Kalmár Pál és Kalmár Pálné Kecskemét,
Sztravinszkij u. 24. szám alatti lakosok, mint ajándékozók a 6692. hrsz-ú 1841 m2
nagyságú zártkerti ingatlant felajánlották, melyen egy 9 m 2 -es épület található.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Szikora Tibor képviselő
Mi a célja az Önkormányzatnak ezzel az ingatlannal kapcsolatban?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Majd a jövőben meglátjuk, hogy mit fogunk vele kezdeni.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, –
ellenszavazat tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
354/2015. (XI.26.) határozat
Kalmár Pál és Kalmár Pálné zártkerti ingatlan felajánlása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ajándékozás jogcímen
felajánlott, Kiskunmajsa zártkerti 6692. hrsz-ú 1841 m2 nagyságú ingatlan tulajdonjogának
megszerzéséhez hozzájárul és felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés
aláírására és az ingatlan-nyilvántartási eljárás kezdeményezésére.
Határidő: 2015. 12. 31.,
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
28./N a p i r e n d
A Majsa Alapítvánnyal kötött bérleti szerződés módosítása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2002. október 1-i időponttal bérleti szerződést kötött
a Majsa Alapítvánnyal. A Kálvária u. 12. szám, 971/2. hrsz. alatti (63.704 m2 ) sporttelep
területéből 16.400 m2 -re szólt a szerződés 30 évre. A bérleti szerződés III. számú
módosításának elfogadása esetén 1500 m2-t bérelne a továbbiakban az Alapítvány 2016.
január 1-től.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, –
ellenszavazat tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
355/2015. (XI.26.) határozat
A Majsa Alapítvánnyal kötött bérleti szerződés módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Majsa Alapítvánnyal 2002.
október 1-én kötött bérleti szerződést módosítja, mely alapján a bérelt terület 1500 m2 -re
csökken 2016. január 1-től.
Felhatalmazza Ábrahám-Fúrús András polgármestert a mellékelt bérleti szerződés III.
számú módosításának aláírására.
Határidő: 2015. 12. 31.,
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester

29./N a p i r e n d
Kiskunmajsa Bodoglár 4004 hrsz-ú terület haszonbérbe adása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Koncz Jenő képviselő urat, ismertesse az előterjesztést.
Koncz Jenő képviselő
Az elmúlt időszakban megalakításra került a Majsa - Vin Szociális Szövetkezet. Ennek
kiemelt célja, az hogy a közfoglalkoztatásba lévő embereket folyamatosan átirányítsa a
foglalkoztatás területére. E célhoz termőföld is szükséges. Amellett, hogy munkát kíván
biztosítani, még lehetőséget nyújt arra is hogy olyan jövedelemhez juttassuk a rászorulókat,
ami után nem kell adózni. A szövetkezet előtt olyan pályázati lehetőségek nyílnak meg, amit
más módon nem lehet elérni. A csengelei úton lévő területek nem alkalmasak kertészeti
kultúrák termesztésre
Legkisebb beruházást a szántóföldi kertészet igényel, ehhez viszont jobb minőségű földekre
van szükség, ezért kérem, hogy ezt a területet tartsa meg az Önkormányzat és később
bocsássa a szövetkezet részre.
Szikora Tibor képviselő
Valóban nemes cél abban az esetben, ha már tavasszal indulni tud a termelés, ugyanis a
mostani bérlő beadott egy kérelmet, hogy továbbra is szeretné bérelni a földterületet. A bérlő
2015. október 28-i keltezésű levelet kapott, melyben az Önkormányzat közli velük, hogy a
bérleti szerződés december 31-ével megszűnik, de Ő jó gazda módjával aratás után elvégezte
a terület szántását és tárcsázását. Ha most az Önkormányzat megtartja a földet, akkor
elszámolási kötelezettségünk van a bérlőnek. A bérlő abban a hitben volt, hogy meg lesz
hosszabbítva a bérleti szerződése. Javaslom, hogy még egy évre adja oda az Önkormányzat a
területet, vagy ha meg tudja kezdeni a termelést tavasszal, akkor tárgyaljon a bérlővel és
fizesse ki az elvégzett munkát.
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Koncz Jenő képviselő
Természetesen el kell számolni, kimegyek megnézni, hogy a munka el van-e végezve, és ha
igen, akkor a saját költségemen meg fogom téríteni a bérlőnek.
Rávai Mónika alpolgármester
Ez igen nagylelkű ajánlat, de beszéltem a bérlővel, tájékoztattam, hogy lejár a szerződés,
amiről a bérlő tudott. Kértem, hogy ne vesse be, mert meg kell pályáztatnunk a területet. A
bérlő arról tájékoztatott, hogy nem vetette be a földet.
Szikora Tibor képviselő
Mikor kereste meg a bérlő Alpolgármester asszonyt?
Rávai Mónika alpolgármester
Miután a levelet megkapta, azután keresett meg.
Szikora Tibor képviselő
A föld nincs bevetve csak a kötelező munkákat végezte el.
Rávai Mónika alpolgármester
Betakarítás után rendbe kell tenni a földet, attól függetlenül, hogy beveti a földet vagy sem.
Szekeres Béla alpolgármester
Több támogatást vettek fel a földre, mint amennyi a bérleti díj volt, valószínűleg van annyi
megtakarítás, ami nem indokolja Koncz Jenő úr felajánlását.
Gyuris László képviselő
Csatlakoznék Koncz Jenő képviselő úrhoz, adjuk oda ezt az összeget a bérlőnek. Ne úgy
kezdjük a szövetkezet építését, ahogy az 50-es években tették.
Nyerges Benjámin képviselő
Ne hasonlítsa a mai helyzetet az 50-es évekhez akkor, amikor az ember saját tulajdonát vették
el. Most az Önkormányzat a saját tulajdonához ragaszkodik.
Faludi Tamás képviselő
A kérdésem az, hogy tavasszal el tud-e indulni ezen a területen a termelői munka? Mert ha
még nem, akkor kiírhatjuk mégy egy évre a pályázatot.
Koncz Jenő képviselő
Az biztos, hogy az anyagi eszközeink rendelkezésre fognak állni, a piac meg van. Az
előfordulhat, hogy lesznek olyan munkák, amihez külső segítséget is igénybe kell venni. A
legfontosabb az, hogy a kézi munkával kössük le az embereket, és értelmes munkát adjunk
nekik. A tevékenység nagy valószínűséggel minimum, nullát ki fog hozni, de törekszünk arra,
hogy nyereséges legyen.
Faludi Tamás képviselő
Mit fogunk termelni, amihez kézi erő szükséges?
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Koncz Jenő képviselő
Több lehetőség van, ami közül választhatunk, mindenképpen olyan termékről lesz szó, amit a
csólyospálosi szárítóüzem igényel. Olyan növényt termesztünk, ami megfelelő a területre,
megfelelő hozam várható és nem annyira igényes. Nagy valószínűséggel ez a cukkíni lesz.
Gyuris László képviselő
Csatlakoznék Koncz Jenő képviselő-társamhoz, nem szeretnék részt venni, abban hogy az
emberek rossz szájízzel legyenek az Önkormányzattal szemben, természetesen támogatom,
hogy szociális szövetkezetet hozzunk létre és akár ezen a területen is, de én is kész vagyok a
saját jövedelemből kártalanítani a bérlőt, csatlakozva Koncz Jenő képviselő- társamhoz.
Szikora Tibor képviselő
Koncz Jenő képviselő társamnak felajánlom, hogy közösen kimegyünk a terültre és a bérlővel
megbeszéljük a továbbiakat.
Koncz Jenő képviselő
Rendben van.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Arról kellene dönteni, hogy nem kívánjuk a területet pályázat útján hasznosítani.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szavazásra bocsátom az elhangzott módosítást, kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, –
ellenszavazat tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta.
356/2015(XI.26.) határozat
Kiskunmajsa Bodoglár 4004 hrsz-ú terület haszonbérbe adása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bodoglár 4004. hrsz-ú 1 ha
9219 m2 nagyságú szántó művelési ágú területet nem kívánja pályázat útján hasznosítani.
Határidő: azonnal
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester

Ábrahám-Fúrús András polgármester
A közmeghallgatás idejére szünetet rendelek el.
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KÖZMEGHALLGATÁS
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szeretettel köszöntök mindenkit a 2015. novemberi közmeghallgatásunkon. Szeretném
köszönteni a Kiskunmajsai Rendőrőrs részéről Birtalan Róbert rendőr századost, az
Emergency Service Kft. részéről Rédey József ügyvezető igazgató urat, a Kunság-Halas
Nonprofit Kft. részéről Szabó Gábor termelési vezetőt, a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségtől Csillag Tamást és Bera Zoltánt, a Suli-Host Kft. részéről Vörös Attiláné
divízióvezetőt, a Kiskunmajsai Városi Óvoda és Bölcsőde részéről Erdélyi Ferencné
intézményvezetőt, az Alföldvíz Zrt. részéről dr. Csák Gyula vezérigazgató urat és 5
kollegáját, illetve a Kiskunmajsai Járási Hivatal részéről dr. Kiss Melindát.
A megjelent szolgáltatók vezetőinek tehetnek fel kérdéseket a következőkben. Mielőtt
átadnám Önöknek a szót, szeretnék bemutatni egy képsorozatot az elmúlt évből. Egy évvel
ezelőtt is egy hasonló formában álltunk itt, de akkor tulajdonképpen az új városvezetés még
csak egy-két hónapos volt és nem tudott egy ilyen anyagot összeállítani. Úgy gondolom, hogy
az elmúlt években sok minden történt, amit érdemes legalább egy felvillanás erejéig
összefoglalni.
A közfoglalkoztatási program keretében a Városgazdálkodási Intézménynek van egy olyan
csapata, akikkel nagyon jól tudják készíteni a járdákat saját készítésű térkőből, most is a Fő
utcának azon szakaszán, ami a kis bolt és a központ között van, folyik a munka.
Még az előző ciklusban elindult egy folyamat, hogy a Polgármesteri Hivatalra napelem
kerüljön, ez ebben az időszakban fejeződött be, mind a külső, mind a belső oldalára került
napelem, ami tulajdonképpen egy zárt rendszerben feltáplálva a hálózatra képes energiát
termelni.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának és a Járóbeteg Szakellátónak volt egy közös
120.000.000,- Ft-os programja, két helyre 8 elemből álló fitness parkot telepítettünk a Híd parkba illetve a Művész háromszögbe.
A Víztársulat sajnos felszámolódott így a Fő utcai épülete üressé vált. Az Önkormányzat
megvásárolta az épületet. Ide a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot helyeztük át.
A mai napirendi pontjaink között is szerepel egy olyan előterjesztés, melyben keretösszeget
szeretnénk megszavazni arra, hogy a városban a hiányos kerékpár tárolási lehetőséget pótolni
tudjuk. A közintézmények előtt, ahol sok ember megfordul, szeretnénk egy kulturált tárolási
lehetőséget biztosítani, hogy ezzel is ösztönözzük a lakosokat a kerékpárhasználatra.
Nyár folyamán a Majsa napokra, a Litván fafaragó művész által a sétáló utca sarkán elkészült
egy újabb köztéri szobrunk, ami a testvérvárosainkat szimbolizálja.
Ebben az időszakban a legnagyobb beruházás, a Gimnázium energetikai felújítása volt. Ez
egy közel 150.000.000,- Ft-os beruházás. Harcolunk a Gimnázium jelenéért és jövőjéért, hogy
stabilizáljuk a helyzetét, mert úgy gondolom, hogy majsai identitásunkhoz hozzá tartozik,
hogy legyen Kiskunmajsán Gimnázium.
Tegnapi napon került megrendezésre egy kis átadó, bemutató a Városi György kiscsarnokban.
A Kiskunmajsai Football Club olyan lehetőségre tudott pályázni, melyben ennek a
kiscsarnoknak a parkettáját fel tudta újítani és egy 8mm-es nagyon korszerű sport PVC
burkolatot, alatta pedig padlófűtéses réteget kapott. Újrafestettük, új hálók kerültek fel,
remélem, hogy a következő 10-30 évre megoldódott ez a probléma. A Football Club nyert
még TAO támogatási rendszeren belül egy nagy műfüves pályára támogatási lehetőséget,
reméljük, hogy a jövő évben a teniszpálya mögött egy 100x55 méteres focipályával lesz
gazdagabb Kiskunmajsa.
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Kiskunmajsán volt egy polgármesteri találkozó. A megye 117 polgármestere 2 napos fórum
keretében volt jelen Kiskunmajsán. Ez egy nagy megtiszteltetés volt számunkra. Ennek a
rendezvénynek számunkra az egyik legnagyobb eseménye volt, hogy itt kaptuk meg azokat az
emléklapokat, mely alapján Kiskunmajsát gyógyhellyé nyilvánították. Ez egy új korszak
kezdetét jelenti. Egy ilyen minősítés további távlatokat nyit meg.
Önkormányzatunk döntött arról, hogy az oktatási intézményeinek a működtetését visszaveszi
a KLIK-től. A szakmai rész továbbra is a KLIK-nél marad.
A Majsa napok idén is megtartásra kerültek ennek egyik legnagyobb eseménye, hogy egy új
testvérvárosi szerződést írtunk alá a litván Ukmergével.
Megalakult a Szociális Szövetkezet. Komoly pályázati lehetőségekkel bír. Alapvetően ezt a
Szövetkezetet mezőgazdasági feladatokra szánjuk, ez azt a gondolkodásunkat erősítené, hogy
az eddig kevésbé vagy nem használt mezőgazdasági területeket, szeretnénk most már
termelésbe vonni. Energianövény termeléssel, erdő vagy szőlőtermeléssel esetleg bizonyos
kertészeti kultúrák termesztésével kezdenénk el foglalkozni.
Az idén 3 utalványt indítunk el élelmiszer,- gyógyszer,- és tűzifautalványt. Ezzel is azt
erősítve, hogy a támogatottak célzottan arra használják fel, amire kapták.
Május 6-án egy nagyon komoly vihar söpört végig a térségben, igen komoly károkat okozva,
fóliákban, házakban és a legnagyobb kárt az erdőterületekben a fakidöntéssel okozta.
Ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk a városban gazdálkodni, ahhoz gépesítésre van szükség. Az
Önkormányzat vásárolt egy 30 lőerős kistraktort, amivel a belterületi munkákat lehet
elvégezni. Sajnálatos baleset érte a gréderünket, vonattal ütközött, nem hagyhattuk, hogy a
település és a közigazgatási terület karbantartó gép nélkül maradjon, ezért az Önkormányzat
vásárolt egy nagyon jó állapotban lévő gépet helyette, ami el is kezdte a munkát már és
folyamatosan végzi a karbantartási munkákat. Vásároltunk agy JCB 3CX-et, ami szinte a
megvásárlás óta folyamatosan dolgozik, azokat a feladatokat, amelyeket eddig, valamelyik
szolgáltatótól vettük igénybe, most már saját géppel el tudjuk végezni, nem vagyunk pénzben
és időben korlátozva így, könnyebb a munkaszervezés.
Az egyik legnagyobb rendezvény a Majális volt a Kiserdőben, ahol rekordot döntöttünk
csárdás táncolásban. Jól sikerült a rendezvény.
Új rendezvény volt a központban a Bor-Zene-Garabó Fesztivál, ami a helyi termékekről szólt.
Nagyon jól sikerült.
Jonathermál Zrt.-vel volt egy közös rendezvényünk a Levendula Fesztivál ez is egy új keletű
dolog volt, sok látogatóval.
Bodogláriak ismét megszervezték Falunapjukat, nagyon látványos volt, ahogy a Kígyósi
Falunap is.
Mayossa Hagyományőrző Egyesület mindig hozza pozitív formáját, mindig nagyon szép
műsorokkal lepnek meg bennünket.
Az Arany János Általános Iskola tartotta idén az október 23-i megemlékezést a Művelődési
Központban, egy nagyon színvonalas rendezvénnyel.
Szintén egy újdonság a Helyi Érték Gyűjteményünk, ami egy 90 tételből álló gyűjtemény.
Vannak olyan beruházások, melyek nem közvetlenül az Önkormányzathoz kapcsolódnak, a
Menedék Alapítványnak volt egy nagyon szép fejlesztése a Laktanyában, szigetelés és belső
korszerűsítés.
Idén megújult a Kormányablak. Nagyon korszerű és színvonalas, európai rendszert építettek
ki.
A Szociális Otthon is egy nagyon komoly energetikai korszerűsítésen ment keresztül. Ennek
az intézménynek van egy nappali ellátó intézménye a Kuksós utcában, ami egy hónappal
ezelőtt nyitotta meg kapuit.
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Az alsó temetőben közösségi összefogással megújították a II. világháborús emlékművet, amit
ezúton is köszönünk neki.
Megújult a Munkaügyi Központ belső tartalma. Abban maradtunk a Kormánybiztos úrral,
hogy a jövő évben egy közös együttműködéssel a külső felületét is felújítjuk.
Az Üdülőfaluban kialakításra került egy rózsakert, de már letettük az alapjait annak a 1,5
méter magas Kiskunmajsa feliratnak, ami majd az Üdülőfalu bejáratánál lesz.
Egy-két héttel ezelőtt a templomtorony felújításnak átadása is megtörtént.
Megújult az 56’-os Múzeum, mind külcsínyében, mind beltartalmában, ez közel 40.000.000,Ft-os beruházás volt.
Megnyitotta kapuit a Sportpályán a Kálvária Vendégház és Rekreációs Központ. Közel 2000
m2-es objektum, melyben közösségi hely, szobák, műfüves pálya és úszómedence van
kialakítva.
A ciklus elején többször beszéltünk egyfajta médiakoncepcióról. Fontosnak tartjuk a lakosság
az objektív tájékoztatását, ezért több fronton is nyitottunk. Az egyik legtöbb embert elérő napi
szinten a Kiskunmajsa Város facebook oldala, ide szinte napi jelleggel teszünk fel
történéseket. A postaládákba szeretnénk azokhoz is eljutatni az információkat, akik nincsenek
internet közelben, Majsai Közlöny formájában három hetente, havonta. Az Önkormányzati
üléseket nem csak a Catel Tv közvetíti, hanem Önkormányzati Tv formájában online lehet
látni.
A Hegyközség kiadott egy könyvet Borivóknak Való címmel.
A játszóteres egyesület folyamatosan tevékenykedik, most a Szélmalomsori játszóteret
újították fel.
Nokta Gábor vezetésével a Lurkó tábor ismét sikert aratott. 300-350 gyerek van jelen ebben a
táborban, nagyon népszerű és már nemzetközivé is vált.
Az Önkéntes Tűzoltókat mindenképpen szeretném megemlíteni, mert ők mentették meg a
Majsa napokat.
Bükki Tamara alkotásaiból egy nagyon színvonalas divatbemutató volt.
Nemesné Garas Klárika csuhébabáiból volt egy kiállítás.
A Sportpálya Horváth István Sporttelep elnevezést kapta.
Komoly adományokat kaptunk a német testvérvárosokból.
Ezt a kis anyagot állítottam össze. Szeretném kérdezni a vendégeket, a közszolgáltatókat,
hogy szeretnének - e valamilyen általános tájékoztatót tartani, vagy csak, ha kérdés merül fel?
Átadom Önöknek a szót.
Valentovics István lakos
A tőlem már megszokott témában szeretnék felszólalni és szeretném hangsúlyozni, hogy a
kérdésemet Polgármester úrhoz intézem és tőle is várom a választ. Ez év áprilisában
személyesen adtam át azt a levelet Á.-Fúrús András polgármesternek, melyben kértük a 10
tonnás súlykorlátozó tábla visszahelyezését a Szélmalomsorba. Érveinket a visszahelyezés
kapcsán ebben a levélben írtuk le. Ezt a táblát 6 évvel ezelőtt egy 18 tagú Testület adta, mi
úgy gondoljuk, hogy amit nem Önök adtak, azt nem illik elvenni. Manapság divatos
megfogalmazást használva felelősen gondolkodó Önkormányzatok, melyek talán nem is
városi ranggal rendelkeznek, a nehéz gépjármű forgalmat terelő utakra, ha nem lehet, akkor az
álalmilag karbantartott nagy teherbírású utakra terelik és döntésüknél nem azt mérlegelik,
hogy az esetlegesen milyen folyamatokat indukál, ahogy azt egy-két Képviselő
felszólalásában hallottuk. Kiskunmajsán is így volt ez eddig. Egy korábbi Önkormányzati
ülésen Szikora Tibor Képviselő úr kérdést intézett a táblával kapcsolatban, amire válaszként
azt kapta, hogy nincs itt semmiféle előrelépés, mert a táblát csak egyetlen ember akarja, csak
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egy ember problémája. Biztos, hogy meg van még a korábbi kérelmünk a Hivatalban,
melyben nem csak az én nevem szerepel. Visszanéztem és elolvastam a 2015. június 25-i ülés
anyagát, amelyből szeretnék idézni, ha nem is szó szerint. Jelentős az átmenő forgalom. Nem
azon a 4.000,- Ft-os alumínium táblán múlik. A tárgyalások híve vagyok, a tárgyalással
lehetséges, hogy találunk megoldást vagy kompromisszumot. igen, bennem megerősödött,
hogy ez egy ember problémája, mégpedig azon személyé, akitől ezek a mondatok
elhangzottak. Aki ígéretet tett - független a szavazás eredményétől - a probléma megoldására.
Ha az út tehermentesítve lenne, akkor a Petőfi utcára terelődne a forgalom, ahol már a házak
repedeznek az átmenő forgalomtól. Úgy gondolják, hogy a mi ingatlanaink nem repedeznek?
Elmondtuk már, hogy az utcában kisgyermekes anyák a kövesúton tolják a babakocsit, az utca
végében pedig játszótér van, amely újabb veszélyforrást jelent. Szeretném megköszönni azon
Képviselők támogató szavazatát, akik az ügyünk mellé álltak kérés nélkül. Nem tagadom
kérelmünk benyújtásakor támogatókat kerestem az ÉK Képviselők körében is, volt, akit
személyesen volt, akit telefonon kerestem meg, hogy támogassa ügyünket. Jó magyar
szokásként természetesen megígérték, azonban szavazni már nem ígéretükhöz híven
szavaztak. Azt hallottuk már, hogy a Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport nem javasolta
a tábla visszahelyezését, de tudhatjuk - e mi indokolta a Munkacsoport részéről a levételét,
mit takar a szakmailag kifejezés, mert hallható volt már a nem szakmai indok is. Arról nem is
beszélve, hogy a munkacsoport tagjai kiskunmajsai lakosként, ha nem is napi
rendszerességgel, de sűrűn megfordulhatnak az utcánkban az elmúlt 6 évben, akkor
szakmailag nem vetődött fel bennük a probléma csak most? Július óta várjuk a megoldást,
majd érkezett egy levél, hogy kérésünket elutasították, és további megoldásról vagy az ígért
tárgyalásról nem esett szó ebben a levélben. Úgy érezzük, hogy tiltakozásunknak itt még nem
lehet vége. Keressük a további lehetőséget. Tisztelt Polgármester úr kérdezem, mikor lesz
élhető, ha nem is Kiskunmajsa, de legalább nekünk a Szélmalomsor utca? Mi a Testület
megoldása erre a problémára?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Szémalomsorral kapcsolatos felvetés több soron járt mind a Közrendbiztonsági
Munkacsoportnál, mind a Testület előtt is. Teljességgel megértem az Önök utcájának a
problémáját, de nekünk városvezetőknek globálisan kell kezelni ezt a kérdést. A keresztirányú
forgalomban, a Félegyháza, Halas, Vadkert vagy a Szeged felől érkezők részére
tulajdonképpen 2-3 út biztosít lehetőséget vagy a főútvonal vagy a Petőfi utca vagy a
Szélmalomsor. Tökéletes megoldást nehéz hozni ebben a kérdésben, csak valamilyen
kompromisszumos megoldást. Ha azt mondom, hogy kitiltjuk a Szélmalomsorról, akkor
fokozódik a terhelése, mind a központnak, mind a Petőfi utcának. A Petőfi utcának a szakma
által is bizonyítottan sokkal rosszabb a teherviselési mutató, az épületek is sokkal közelebb
vannak az úthoz, ha végigmegy egy kamion ott valóban érzik azt, ha minden kátyúba
belemegy. Úgy gondolom, hogy egy olyan kompromisszumos megoldást kell találni, hogy a
következő időszakban a városfejlesztési tervek között szerepel a város azon részeinek a
csatornázása, ahol ez problémát jelent, és ilyen szempontból a Szélmalomsor is szerepel
ebben. A csatornázással együtt javasolni fogom, hogy a kövesút egyik oldalán kiemelt
szegéllyel egy járdát vigyünk végig, ezáltal is biztosítva a lehetőséget a gyalogosoknak. Ha
keresztül megyünk az országon sok olyan helyet találunk, ahol ettől még sokkal nagyobb
forgalmú utakat végigvittek városi peremkerületeken és különböző növényzettel vagy zajfogó
fallal próbálták levédeni. Itt is lakók komforthelyzetét növelvén, vagy egy dekoratív fallal
vagy egy növényzettel még tovább lehetne növelni a biztonságérzetet. Ha három útra osztjuk
szét ezt a kamionforgalmat, én azt gondolom, hogy úgy vagyunk igazságosak, ha elosztjuk,
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Mert, ha most itt volna egy Petőfi utcai képviselő, akkor ő is ugyanúgy joggal felállhatna,
hogy ne engedjük a Petőfi utcára se a forgalmat. Azon az úton az olajosok jártak jellemzően a
kezdeti időszakban, a szakma azt mondja, hogy az egy komoly teherbírású út. Kérem a
Szélmalomsoriakat, hogy valamilyen kompromisszumos megoldást találjunk ki.
Bera József lakos
Szélmalomsorról csak annyit, hogy homokkal fel volt szórva, feltárcsázták, tettek bele
cementet és aszfaltot húztak rá. Ez csak személygépkocsiknak készült. Olajosok ott sose
jártak.
Szeretném, ha egyenként mindenki elmondaná, hogy mit tett a körzetéért.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Erre majd megteremtjük a lakossági fórumokat.
Bera József lakos
Vízszolgáltatóhoz lenne kérésem, hogy legalább 2 havonta kapjon a Csendes közi társasház
számlát. Volt egy csőtörésünk, majdnem 1 millió forintos vízkárunk lett, részletfizetést
engedélyeztek. De levélben kértük, ha lehetne két havonta kapjunk számlát, hogy tudjuk,
hogy van - e még csőtörés.
Alföldvíz Zrt. munkatársa
A társasház nem kap számlát?
Bera József lakos
Kapunk, de félévente. Most kértük a két havi számlát.
Alföldvíz Zrt. munkatársa
Ez normál lakott társasház? Nem lehet, hogy a fogyasztók rendszeresen kapják a
részszámlákat, csak a féléves elszámoló számlával van gondjuk?
Bera József lakos
A két óra közötti különbséget nem kapjuk.
Alföldvíz Zrt. munkatársa
A közszolgáltatásra nézve jogszabályok határozzák meg, hogy milyen módon, milyen
feltételekkel működhet a számlázás. Most a jogszabályi rendelkezések szerint félévente kell a
fogyasztónál leolvasást végezni, és egyébként pedig a fogyasztó választhatja azt a megoldást
az üzletszabályzatunk szerint is, hogy havonta Önök megnézik a mérőórát és bediktálják a
mérőállást és e szerint fogunk Önöknek számlázni. Ha Önök nem havonta diktálják a
fogyasztást ebben az esetben pedig az történik, hogy az adott időszakra vonatkozó átalány
díjat számlázza a szolgáltató és évente két alkalommal minden egyes fogyasztási helyre
kimegy a szolgáltató munkatársa és ott helyben egy fogyasztási helyi ellenőrzés illetve egy
leolvasás is történik. Nem azt tudjuk megcsinálni, hogy számlázunk már két havonta, hanem
azt tudjuk csinálni, hogyha Önök úgy kívánják, hogy minden egyes hónapban azt a
fogyasztást fizessék pontosan, amely ténylegesen is fogyasztásra került, akkor, ha bediktálják
a fogyasztást, ennek több fajta módja is van, akkor mi azt az adatot fogjuk számlázni, amit
Önök megadnak és félévente ugyanúgy leolvasás lesz, ha eltérés van akkor hozzáigazítjuk az
akkori leolvasás értékéhez.
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Bera József lakos
Nem a befizetésekkel van a gond, hanem a két óra közötti különbség lenne nekünk a lényeg.
Alföldvíz Zrt. munkatársa
Önök a különbözetet szeretnék akkor. Sok olyan hely van, ahol jelentkeznek különbözetek.
Ezeket csak akkor tudjuk megszüntetni, vagy nyomára találni, hogyha együttműködünk a
társasházzal. Ilyen megoldások jöhetnek szóba, hogy egyeztetünk a társasház közös
képviselőjével és ő minden egyes hónapban igyekszik leolvasni a mellékmérők adatait, még
abban is partnerek vagyunk, ha jelentős Önöknél a különbség, akkor vállaljuk azt, hogy egy
adott időszakot, mondjuk 4-5 hónapos időszakot közösen olvassunk le minden egyes
mellékmérős helyen és próbáljuk nyomára akadni annak, hogy mi lehet az oka. Még azt is
vállaljuk, hogy egy helyszíni bejárást a közös képviselővel, ahol a társasház belső hálózatát is
igyekszünk végigtekinteni. Nekünk is az az érdekünk, hogy panaszmentes legyen az
elszámolás, ezért én azt tudom felajánlani, hogy a meghallgatás végén megkapom Öntől az
adatokat, akkor egyeztetünk abban, hogy hogyan tudunk segíteni a különbözet tisztázásában.
Bera József lakos
A társasházban 8 család van és csupán 2 kuka telik meg, és 9-et fizetünk. Miért fizetünk olyan
szolgáltatásért, amit nem végeznek el?
Szabó Gábor Kunság-Halas Nonprofit Kft. termelési vezetője
Meg kell vizsgálni a társasháznak a szerződését, ami az FBH-NP Kft-vel megkötetett. Én úgy
gondolom, hogy lehet módosítani a szerződést. Társasházaknál lakásokhoz mérten van a
hulladékképződés aránya. Most Önöknek van 6 db 120 liter kukája az lakások számához van
igazítva, az hogy Önöknél most jóval kevesebb hulladék keletkezik, ez még nem megoldott a
hulladékgazdálkodásban, hogy magát a mennyiséget mérjük és az alapján számlázzunk.
Elkérném az adataikat, és utána járok ennek az ügynek.
Valentovics István lakos
Közrend és a Közbiztonsági Munkacsoportnak valamint a közlekedési szakembernek
címezném. Képzeljék el azt, hogy beülnek egy buszba és bemennek a Liszt Ferenc utcába, ha
balra fordulnak a Csontos Károly utcában találják magukat, ahonnan tehergépkocsival
behajtani tilos. Innen nem lehet behajtani tehergépkocsival, de busszal ki lehet jönni. Ha
jobbra fordulnak, akkor a Petőfi utcán találják magukat, Félegyháza felé 5 tonnával lehet a
Petőfi utcára, kifelé 20 tonnával. Ezt kellett volna a munkacsoportnak elsőként megoldani
szerintem. A másik, hogy kitettek egy táblát a Polgármesteri Hivatalhoz, hogy nem lehet
kerékpározni. Valamikor gyermekkoromban úgy tanultam, hogy a járda a gyalogosoké, mi
történne, akkor, ha leszállna a kerékpárról és végigtolná előtte. Két órakor jönnek a diákok, le
se szállnak a zebrán a kerékpárról, és tovább mennek a Hivatal előtt. A zebrán csak akkor van
a kerékpárosnak elsőbbsége, ha leszáll és tolja. Jó lenne, ha tájékoztatnák az embereket, hogy
a járdán csak tolni lehet a kerékpárt.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmünket ezekre az anomáliákra. Ki fogjuk vizsgálni.
A Művelődési Ház és Hivatal közötti járdaszakasszal kapcsolatban, már foglalkoztunk és
foglalkozunk is. Jelenleg is van kihelyezve tábla, figyelmeztetéssel, hogy helyes és hogy nem.

41

Abonyi Henrik lakos
A hatályos polgárjogi szabályok értelmében az én korábbi politikai tevékenységemet, akár a
képviselői, akár az alpolgármesteri tevékenységemet illetően természetesen az idők
végezetéig lehet kritizálni, erre a jogszabály lehetőséget ad, nekem kötelességem ezt tűrni. A
személyemre vonatkozóan már nem ez vonatkozik. Tisztelettel kérem, hogy ami a
személyemet érinti, azon a területen engem legyenek szívesek békén hagyni. Nem vagyok
közszereplő, vállalkozó vagyok, tisztességesen végzem a tevékenységemet a jogszabályoknak
megfelelően, ugyanazt az adóösszeget vallom be a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak, mint akár
itt Kiskunmajsán, amikor a helyi adókat kell bevallani.
Birtalan Róbert rendőr százados
Válaszolnék a kerékpározással kapcsolatosan a gyalogátkelőhelyen és közvetlen
környezetében. Válaszommal együtt Kiskunmajsa lakosságát is szeretném megszólítani. A
mai nap folyamán jártam körbe a gyalogátkelőhelyeket és pont ezeket vizsgáltuk felül, hogy
hova lehetne még kihelyezni a többi tábla mellé, még egy táblát, amelyeket a rendőrség
készített és jelenleg a Rendőrőrsön vannak. Ez előzőleg már egyeztetve lett a Közbiztonsági
és Köztrendi Munkacsoporttal. Úgy látjuk, hogy Arany János Iskola elé lenne alkalmas ez a
tábla. Ugyanakkor elmondom, a Rendőrség részéről folyamatosan rálátunk és nézzük,
figyelmeztetjük a kerékpárosokat, de arra a pontra jutottunk, hogy a figyelmeztetés helyett
súlyosabb szankciókat kell alkalmazzunk, hiszen a figyelmeztetés nem elég. Figyelmeztetünk
hetente 50 embert, hogy szálljon le a kerékpárról, de nem elegendő sem a rendőr egyenruha
jelenléte, mert elmegy mellette és semminek nézi, akár a rendőrt is, de ha az állampolgár szól
neki, még vissza is szól az állampolgárnak. Ilyen a világ, de ugyanakkor mi itt vagyunk,
figyelmezetünk és, ha kell súlyosabban fel fogunk lépni a kerékpárosok ellen. Bízunk benne,
hosszú távon, akár a Polgármesteri Hivatal körül, vagy mellette lesz egy alkalmas hely, ahol a
kerékpárosok tényleg végig tudnak menni a piactól egészen a Fő utcáig. A
gyalogátkelőhelyeken pedig itt vagyunk, hiszen Önök is láthatják minden reggel kötelezően a
rendőrök ott vannak, tízből kilencszer biztos, ha esetleg egyszer nincsenek ott, akkor
valószínű fontosabb feladatuk van, és 2-3 rendőr van szolgálatban reggel. De ott vagyunk és
vigyázzuk a közbiztonságot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Jelen vannak Vörös Attila és Bera Tamás közterület felügyelők. Az elmúlt időszakban Vörös
Attila volt egyedül közterület felügyelő, most már ketten látják el ezt a feladatot. Ők is
szívesen állnak rendelkezésükre.
Bera József lakos
A félegyházi úton a járdát teljesen elfoglalják a kiülők, meg a Fő utcán is. Ezeket nem lehetne
eltűntetni?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Mindkét területtel foglalkozunk. A központi rész egy főtér felújítási rekonstrukciós
műveletnek lesz a része. Nem gondolom azt, hogy egy vendéglátóhelyet ellehetetlenítsünk
azzal, hogy teljesen betiltsuk a kiülési lehetőséget. Azt, hogy a kilátás biztosítva legyen oda és
vissza, azzal foglalkozni kell. A volt Majsa Gyöngye helyét a Félegyházi Malom Kft. bérli és
egy kenyérboltot fognak üzemeltetni, friss pékáruval, szendvicsekkel. Ennek is lesz egy kis
vendéglátós része, és jelezték is, hogy szeretnének majd kiülőt. Egy koncepció mentén,
egységesítve a kiülő részeket tervezzük meg, ami majd beilleszkedik a Főtér felújítási
koncepcióba. Félegyházi úton a gyógyhely minősítés kapcsán egy nagyobb pályázatra lesz
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lehetőség, aminek egyik részéből egy sétányt szeretnénk kialakítani az Üdülőfalu és a város
között, és terveink szerint ez a sétány teljesen bejönne a Malom épületéig. Ennek a projektnek
a kivitelezése és tervein belül úgy gondolom, hogy találunk egy hosszú távú megoldást.
Mindkét bérlővel egyeztetni fogunk.
Bera József lakos
Kiserdőben elég sok fa ki lett vágva, és abban vannak olyan fák, amelyeket kizárt dolog, hogy
a szél döntötte ki. Mért kellett azoknak eltűnni? Az Önkormányzat eladta ezt a fát? Mért nem
lehetet összegyűjteni, és aki rászorul annak szétosztani?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A nagy mennyiségű fa eladásra került, valamennyi bekerült az intézményhez. Az akácfák
egészségügyi vágás miatt kerültek kivágásra. Az egész művelet az Önkormányzat
megbízásából, Virág Pál erdész felügyelete alatt történt. Most elindult egy 5 hektáros erdő
ritkítása az Üdülőfalun kívül, ahonnan több száz mázsa tűzifának való fát várunk, ami majd
kiosztásra kerül a rászorulók között.
Wiedner László lakos
A Fő utcán főleg péntekenként, meg kellene nézni a gépjármű forgalmat. Nem hiszem, hogy
nem lehetne valamelyik oldalon elengedni a kerékpárosokat is.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Tervekben van egy várost átívelő kerékpárút kivitelezése, ami észak-dél irányban végigmenne
a településnek, ennek keressük a helyét. A Fő utcán ebben a formában nehéz kerékpárutat
kialakítani, viszont a Csontos Károly utca az alkalmas lehet rá.
Csipak Mária lakos
Az idősebb kerékpárosok, akik nehezen kerékpároznak, nehezen tudnak átmenni a zebrán, ha
fel tudnának ülni a kerékpárra nagyon jó lenne. Félegyházi úton lehet csak lemenni a piac
felé, ahol óriási forgalom van. Nagyon kellene egy elkerülő út. A városban nagyon sokan
beszélik a Buszmegálló áthelyezését. Arról kaphatnánk egy kis felvilágosítást, mert a térképen
nem mindenki tud eligazodni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kiskunmajsát valamikor 200-300 éve alapították, és akkor még mások voltak a közlekedési
szabályok, feltételek és tervezetek. Ezekből az időkből kell most gazdálkodnunk és nyilván
erre a felfokozott forgalomra és gépjármű állományra ugyanezek a négyzetméterek,
szélességek adják meg a lehetőséget. A város tehermentesítésére egy elkerülő út biztosítana jó
lehetőséget, ami a Félegyházi útról indulna, felfűzné az Ipari parkot a Kömpöci, Szegedi utat
végig a Halasi úton, vagy déli elkerülővel, ami egy régi városrendezési tervben is szerepelne,
ezzel folyamatosan foglalkozunk. Egyrészt, ha az Ipari parkba szeretnénk minél nagyobb
életet, akkor annak két irányból is betápot kellene biztosítani. Majsa szerencsés helyzetben
van az autópálya közelsége illetően. Folyamatosan keressük a lehetőségeket, hogy támogatást
szerezzünk rá.
A jövőbeni felújítási terveink között szerepel a Főtér felújítás. A Főteret érintően szerves
részét képezi a buszmegálló és annak a mostani elhelyezkedése. Ehhez kapcsolódik egy másik
pont, hogy jelenleg a Fő út a központban van. A közúthoz tartozó úton nem lehet semminemű
forgalomlassító eszközt elhelyezni, értem ez alatt a fekvő rendőrt, kiemelt járdatestet. Ahhoz,
hogy ilyet el tudjunk helyezni, ahhoz városinak kell lennie az útnak, ezért a Főtér felújítással
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párhuzamosan van egy tárgyalássorozatunk, miszerint a közutat elcserélnénk a Rákóczi
utcára, ezzel a Rákóczi utca válna közúttá és ezáltal a központot jobban lehetne
tehermentesíteni. A buszmegálló városrendezési esztétikai szempontból, már elavult. Ezért
keresnénk neki egy másik lehetőséget, ami szintén egy kompromisszumos megoldás lenne,
hogy mégis városközpontban legyen, de ne is a legközpontibb részen, hanem egy szép teret
adjunk neki. Van egy lehetőség, több százmillió forintot rákölthetünk a városközpont
rehabilitációjára, e kereteken belül foglakoznunk kell a buszmegálló áthelyezésével. Valóban
szó volt már olyan elképzelésről miszerint a buszmegállót áthelyeznénk a park túlsó végébe a
lottózóhoz, attól befelé egy körforgalmas jelleggel, amikor érkezik a busz akkor a Parókia
melletti úton kanyarodik be és a Park Bisztrót megkerülve fordul vissza merőlegesen az Iskola
utcára. Helyszíni bejárás során a templom közelsége valóban problémás lehet, de még
semmilyen döntés sem született a buszmegálló ilyen irányú áthelyezésével kapcsolatban.
Amikor kidolgozottá válik, akkor mindenképpen szeretnénk ezt a döntést társadalmasítani.
Bera József lakos
Tanyagondnokok munkáját is illene megköszönni, mert sok mindent elvégeznek, ami nem a
feladatkörükhöz kapcsolódik.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Mi is köszönjük a Tanyagondnokok a munkáját. És mindazokét, akik valamilyen önkéntes
közért való tevékenységet folytatnak. Majsán igen komoly civil élet van.
Lány Benjámin lakos
A Hulladékudvar nyitva tartásának megváltozása vélemény szerint igen negatívan érinti a
lakosságot. Lekorlátozták heti 3 alkalomra fél napra. Szombaton nyitva tartási napjuk volt,
vittem szemetet és szabadság miatt zárva volt, háromszor fél napig van nyitva és akkor is
szabadságon vannak, ezt azért illene megoldani. Csak 1 köbméter anyagot vesznek át, de ha
kivisz az ember 10 zsák falevelet az 1,5 köbméter, ha nincs összepréselve, szerintem ez se
helyes, hogy ennyire le akarják szabályozni.
A Kultúrház melletti kerékpárút esetében, szerintem elég széles terület van arra, hogy
kijelöljenek egy 1,5 méteres sávot, amire ráfestik, hogy kerékpárút és nyugodtan mehetne
mindenki. Minden nap 4-5 autó itt áll a Kultúrház mellett, holott ott van a behajtani tilos tábla.
SPAR előtt a mozgáskorlátozott parkolóban beállnak és nem azok, akiknek erre jogosultságuk
van.
Buszmegálló kérdésében nem csak egy fórumot kellene majd tartani.
Szabó Gábor Kunság-Halas Nonprofit Kft. termelési vezetője
Tapasztalataim szerint Kiskunhalason a csökkentett nyitva tartás jól működik. Tudomásom
szerint az Önkormányzat vizsgálja ezt a kérdést. Nem, mint Kunság-Halas Nonprofit Kft.
döntöttünk a nyitva - tartásával kapcsolatban, hanem a Közszolgáltató. A két kukás
rendszerrel a háztartásokban képződő hulladékok nagy részét elszállítjuk, illetve a
Hulladékudvar heti 3 fél napot nyitva van, oda is be lehet szállítani. A zöldhulladék kérdésben
egyeztetések alapján lesz lehetőség évente több alkalommal is egy gyűjtőjáratot szervezni, ez
alkalmanként csekély díjemelkedéssel járna.
Bera József lakos
Szám szerint hány pályázatot adott be az Önkormányzat?
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több olyan operatív program indul és fut, amelyekre, majd az Önkormányzat tud pályázni.
Most íródott ki a GINOP-os pályázat. Ami a legnagyobb volument fogja adni, az a megyei
keretes pályázati csomag, ezt már több etapban ígérték, hogy megjelennek, a város
korszerűsítési feladatainak ellátására. Jelenleg a Gimnázium felújításos pályázat fut, illetve
több kisebb. A Hungarikum pályázatot most akarjuk beadni.
Csipak Mária lakos
Jó lenne, ha ősszel is lenne egy hulladékgyűjtés, úgy, mint tavasszal.
A központban a nyilvános WC nincs nyitva reggel, ez sok embernek probléma, illetve az
átutazóknak is.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Nagy problémának tartjuk mi is a nyilvános WC kérdését. Az elmúlt hetekben jelezte a
buszmegálló üzemeltetője, hogy szeretné visszaadni, és nem kívánja tovább üzemeltetni. Az
Önkormányzatnak rövid időn belül megoldást kell találnia az üzemeltetésre és ezzel együtt a
nyilvános WC nyitva tartásának figyelembevételével.
Kiss Ernő Levente
Tajóban a Fő utcában, Vasút utcában a tavasszal a gallyak le lettek vágva, betolva más
portájára. Ez mióta szokás? Tajó Bodoglárról kapja vizet, állítólag ami átjön, az nincs arzén
mentesítve. A lakosoknak nem lehetne kedvezményt adni?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Városgazdálkodási Intézmény vezetőjét meg fogom keresni ez ügyben. Az ivóvíz program
most lett befejezve, amiben érintett Bodoglár is. Ígéret van, hogy a program befejezésével
Tajó is minőségileg jobb vizet fog kapni. Erről most korrekt tájékoztatásom nincs, hogy hol
tart ez az ügy.
Faludi Tamás képviselő
A Szakellátó, mint pályázat, 2006-ban dőlt el, akkor indult az első 7 éves ciklus. Kiskunmajsa
Város Önkormányzatának nem sok köze volt hozzá, hogy ez a pályázat kiírásra került, ezt
nem mi kértük, ezt a Kormányzat tette az első 7 éves ciklusba. Kiskunmajsának csupán annyi
dolga volt, hogy be kellett adni ezt a pályázatot. Terbe Zoltán ciklusa alatt kellett megépíteni.
A Hulladékudvar esete nagy szívfájdalmam elmondtam, mikor tárgyaltam róla. Én azt
szeretném, ha az Önkormányzat újra napirendre tűzné és vizsgálná, leülnénk Kiskunhalassal
tárgyalni, mert közösen kell fellépni, mi Önkormányzatok vagyunk a Kft. Ez elfogadhatatlan,
főleg, most, hogy az Önkormányzat megerősítette a rendeletét, amiben kötelezzük a
lakosokat, hogy a kövesút széléig mindenkinek kötelező karban tartani a közterületet, és
örömmel meg is csinálja mindenki, de akkor adjuk már meg a lehetőséget, hogy bármikor ki
tudjuk vinni a füvet. Legyen folyamatosan nyitva.
Pályázatokkal kapcsolatban mondjuk el, hogy ezen az egy pályázaton kívül, ami most volt,
még sok pályázatot beadott az Önkormányzat, sajnos egyetlen egy sem nyert.
Gyuris László képviselő
Köszönöm Bera Józsefnek, hogy felvetette a Tanyagondnokok munkáját. Mivel 10 évvel
ezelőtt az akkori polgármesterrel, Faludi Tamással együtt hoztuk létre a tanyagondnoki
szolgálatot, szívügyem volt ez, akkor is, és azóta is. Amikor egy nagyobb feladat elé néztem,
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átadtam a stafétát kollégámnak, és így ért véget 10 év után tanyagondnoki szolgálatom.
Sajnos mindig elmaradt a tanyagondnokok munkájának értékelése. Tudom, hogy milyen
munkát végeznek, és milyen körülmények között dolgoznak. Most, mint Képviselő én is
megköszönöm a munkájukat, igazán nagyszerű munkát végeznek. Ezért voltam felháborodva,
hogy Szikora Tibor volt kollégámnak a bizottsági helyét elvették, ahelyett, hogy
megköszönnék a munkáját.
Említette, hogy a körzetünkért mit tettünk. Mint független képviselő, ez meg is látszik
körzetemben. A dűlő útkarbantartásokat el tudtuk végezni az Önkormányzattal és az ott
levőkkel együtt, és ez, azóta is működik. Belterületen minden igényt, amit eddig beadtam
egyetlen egy nem talált meghallgatásra. Az elmúlt egy évben polgármester úr kérte a
Képviselőket, hogy adják be az igényeket, én úgy gondoltam, hogy ha beadom a körzetem
igényeit akkor ezzel megmutatom, hogy mire van ott szükség, ezzel elindul egy
együttműködés, sajnos nem így történt. Belterületen semmit nem tudok felmutatni, amit az
Önkormányzat el tudott volna végezni. Ezért hívom a körzetem lakosságát, hogy közösen
alakítsunk egy Civil Szervezetet és közösen lépjünk fel a körzet ügyeiért. 15 éve dolgozom
civil szervezetekkel, rendkívül jól és hatékonyan működnek, és az az előnye, hogy ki tudják
kerülni a politikát. Az Alvégért Egyesületet megalapítva úgy gondolom, hogy jó dolgokat
fogunk tudni megvalósítani, akkor is, ha az Önkormányzat segít ebben, vagy nem. Van egy
lehetőség, ami a belvíz elvezetésében segíthet. Van egy kettőszáz milliós keret, bízom benne,
mivel Czombos Csaba és Szikora Tibor Képviselő urak is azon a területen vannak, hogy az
alvégben ebből a keretből az esővíz elvezetésre fog jutni pénz és támogatni fogják ezt a
lehetőséget.
Számomra különös az, amikor egy parkolót kell építeni Kiskunmajsán, akkor kötelezik az
üzlet tulajdonosait, hogy építsenek parkolót, akkor az Önkormányzat jó nagy pénzt kér ezért a
parkoló építésért, vagy ki kell helyezni egy reklámtáblát, szintén komoly pénzt kell fizetni,
most pedig büntetünk, mert most ez a terület nem a miénk. Magam nem támogatom ezt.
Sokkal jobb és korrektebb, a várossal együttműködő döntést kellene ebben hozni.
Horváthné Vastag Anna lakos
Olvastam, hogy változás várható a vízmű szolgáltató cég tekintetében. Szeretném
megkérdezni, hogy mi igaz ebből?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szó volt arról, hogy a víziközmű szolgáltatóval a város kezdeményezi, hogy a mostani
szolgáltatótól leváljunk és visszakerüljünk arra a helyre, amiben tulajdonrészünk is van. A
Kiskun Víz, aki a Halas Víznek jogutód társasága, építette ki a Kiskunmajsai hálózatot és
több éven keresztül ő volt az üzemeltetője. Az elmúlt 2-3 évben történt változások miatt
Kiskunmajsa elkerült először Kistelekre, majd egy nagy összevonás miatt Békéscsabai
Központú víziközmű szolgáltatóhoz. Az elmúlt év végén is volt ezzel kapcsolatban tárgyalás,
de akkor már elindultak a folyamatok, azt követően ismét tárgyaltunk, hogy hogyan tudna
Kiskunmajsa visszakerülni. A múlt ülésen a Képviselő-testület hozott egy olyan döntést, mely
szerint kezdeményezzük a közös megegyezéssel történő szerződés felmondást, és hogy
visszakerüljünk a Kiskun Vízhez.
Azt gondolom, hogy egyik Képviselő sem tudja megerősíteni, hogy a körzetekben valamilyen
differenciálást tennénk, hogy kinek a körzetében végzünk felújítási munkát. Vagy a város az
első, és nem körzetesítjük a várost, hanem a problémákat városi szinten nézzük. Elindítottunk
egy olyan folyamatot, hogy a város peremterületein lévő zöld területek, amihez már 10-20 éve
nem volt hozzányúlva, egy közfoglalkoztatási program keretében próbáltuk átvizsgálni azokat
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a területeket, hogy a jövőben géppel, kulturált állapotban tarthatók lehessenek ezek a
területek. Azt gondolom, hogy ez a folyamat az összes körzetet érinti.
Ahhoz, hogy szépen tudjon fejlődni város konstruktívan dolgozni kell, mindenki által.
Deményi Ernő képviselő
Nem vagyok körzet képviselő, listáról kerültem a Testületbe. Én úgy gondolom, hogy én azon
kevés emberek közé tartozom, aki nem értékeli a saját munkáját, én ezt Önökre bízom, mert
így a helyes. Nem kell megmagyarázni semmit sem, ha a lakosság megelégedésére végzi
valaki a dolgát, az valamilyen módon egy pozitívumban vissza fog köszönni, úgy gondolom.
Tekintettel arra, hogy nincs körzetem, mégis megadom a lehetőséget mindenki számára,
minden hónap első szerdáján a Művelődési Központban fogadóórát tartok. Nem ez az
egyetlen fórum Kiskunmajsán a közmeghallgatás, amelyet jogszabály ír elő, hogy egy évben
egyszer meg kell tartania a Képviselő-testületnek. Nem csak itt kell elmondani a problémákat,
a fogadóórákon is lehet. Mindig jó néven veszem, ha ötletekkel, véleményekkel próbálják az
én munkámat irányítani. A tanyagondnokság egy szociális alapszolgáltatás, jogszabály írja
elő, ugyanilyen munkát végez a Járási Hivatal minden kormánytisztviselője, a köztisztviselők
és a közalkalmazottak. Én mindenkinek megköszönöm, aki a közszférában dolgozik, mert
higgyék el nekem, mindenki Kiskunmajsa Város, és a Járási Hivatal főleg a Járás lakosságáért
dolgozik és tesz.
Csipak Mária lakos
Szeretném megköszönni Polgármester úr és közvetlen munkatársai, és a Képviselő-testület
munkáját. Látszik az igyekezet és a városszépítés is elkezdődött.
Szikora Tibor képviselő úr
A körzetemben történtek földút felújítások. Ezeken kívül a körzet igényeimet beadtam
decemberben. Abból szeretném kérni, hogy állítsunk össze egy sorrendet, és kérjük meg
Béres László osztályvezető urat, hogy árazza be és nézzük meg a helyszíneket, és nézzük,
meg, hogy ezek közül, mit tudunk ebből megvalósítani.
Offenmüllerné Bozó Krisztina buszmegálló üzemeltetője
A buszmegállót egy Kft. vezeti, én vagyok az ügyvezetője. Szeretném elmondani, hogy idén
jeleztem az Önkormányzatnak, hogy a buszmegálló fenntartását nem tudom vállalni, mert
napi 16 órát kell bent lenni, az árbevétel 20.000-25.000,- Ft-ot tesz ki havonta, ebből a
bevételből nem lehet a rezsit kigazdálkodni. Tavaly alkalmazottat is kellett felvennem a 16
óra miatt, de képtelenség kitermelni a fizetését ebből az összegből. Ezért fordultam az
Önkormányzathoz segítségért, és felajánlottam a visszaadást is természetesen.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Amennyiben nincs több kérdés, köszönöm szépen, hogy eljöttek, és meghallgattak bennünket.
20.15-kor a közmeghallgatást bezárom.
/S z ü n e t u t á n./
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30./N a p i r e n d
Az 5405. jelű országos közút nyomvonal áthelyezésének vizsgálata a Fő
utcáról a Rákóczi utcára
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az Önkormányzat tervei között szerepel a központ felújítása, ehhez a Fő utcát el kell cserélni
a Rákóczi utcára. A Rákóczi utcán teherbírási próbát kell végezni. A munka becsült költsége
20 millió forint, most bruttó 177.800,- Ft-ot kellene megszavazni az útvizsgálatra.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő
A kérdésem a Településfejlesztési Bizottság elnökéhez, van-e már konkrét tervünk a központ
felújítására?
Koncz Jenő képviselő
Nincs.
Faludi Tamás képviselő
Ha nincs konkrét tervünk, akkor miért kell megszavazni a pénzt azért, hogy fúrjanak néhány
lyukat. Készítse elő a bizottság, hogyan kívánjuk felújítani a városközpontot. Konkrét terv
legyen. Legyen egy elképzelés, hogy ennek körülbelül milyen költsége van. Az is szerepeljen
benne, hogy mi a terv a buszmegállóval, mert ez is érdekli a lakosokat, hogy miért kell átvinni
a buszmegállót. Hivatkozunk a felújításra, de azt még senki nem tudja, hogy mit akarunk.
Nem lehetne sorban haladni?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ez a döntés megsegítéséhez van.
Faludi Tamás képviselő
Ez nem segíti, mert akkor segítené ha meglenne a többségi döntés arról, hogy át akarom
helyezni a forgalmat a Rákóczi utcára. Erről most nincs szavazás, hogy valóban ezt akarjuk.
Ki fizeti ki a húsz millió forintot? A Közútkezelő vagy az Önkormányzat? Már most azt
mondom, hogy húsz millió forint, amikor azt se tudom, hogy mit akarok csinálni a
városközpontban. Először mondjam meg, hogy mit akarok csinálni, és ahhoz rendeljük hozzá
a döntéseinket.
Koncz Jenő képviselő
A sorrendnek fordítottnak kell lennie. Meg szeretném kérdezni, hogy van –e képviselő úrnak
elképzelése, hogy egy ilyen tervet mennyiért csinálnak? Ha az az út nem megfelelő, akkor
igazán kár 1-2 millió forintot kidobni azért, hogy készüljön egy előterv.
Deményi Ernő képviselő
Most már tényleg le kell tenni az asztalra valamit, és azt meg kell osztani a város
lakosságával.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, –
ellenszavazat nélkül – és 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta.
357/2015.(XI.26.) határozat
Az 5405. jelű országos közút nyomvonal áthelyezésének vizsgálata a Fő
utcáról a Rákóczi utcára
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete bruttó 177.800,- forintot biztosít
Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére a Rákóczi u. teherbírásának és
pályaszerkezetének vizsgálatára, melynek fedezete az általános tartalék.
Határidő: 2015. 12. 31., azonnal
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Gulyás Jánosné osztályvezető a
költségvetési rendeleten történő átvezetésért
31./N a p i r e n d
Döntés a gyógyhelyfejlesztési stratégia elkészítéséről
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Szekeres Béla alpolgármester urat, ismertesse az előterjesztést.
Szekeres Béla alpolgármester
Szükségünk van egy komplex gyógyhely stratégiára, ami alapja lesz a GINOP pályázatnak, és
ehhez szakemberek segítségét kell igénybe vennünk. A gondolati szinten lévő fejlesztési
elképzeléseket meg kell vizsgáltatni, hogy támogathatóak-e. A képviselőktől is várjuk az
ötleteket, hogy mit vegyünk be a stratégiába.
Faludi Tamás képviselő
Dönteni kell 10 millió forintról úgy, hogy fogalmam sincs mit kellene ebből csinálni. Ne
akkor várjuk az ötleteket, amikor meg kell szavazni a pénzt. Hol van az Üdülőtulajdonosok
Egyesületének szakvéleménye? Meg lett-e kérdezve az Egyesület, hogy mit javasolnának,
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta-e? Ha a Testület megszavazza, akkor én is javasolnék egy
céget hogy kérjünk árajánlatot tőle. Alpolgármester úrnak semmilyen felelőssége nincs,
felelőssége a képviselőnek van, aki megszavazza, akkor hadd ragaszkodjak ahhoz, hogy a
szakma véleményét halljam, mielőtt szavazok.
Fülöp Zoltán képviselő
Amikor a gyógyhelyminősítés elindult, ki lett-e kérve a szakma véleménye? Lehetnek
akármilyen ötletek, ha nincs stratégia, amibe beépítsük. A gyógyhely pályázatban úgy tud
Kiskunmajsa részt venni, ha gyógyhelyminősítéssel rendelkezik, és gyógyhelyfejlesztési
stratégiával rendelkezik.
Szekeres Béla alpolgármester
Faludi Tamás képviselő urat szeretném megnyugtatni, az ITS is úgy épült fel, hogy kötelező
jelleggel vannak szakmai egyeztetések, ugyanúgy a gyógyhelystratégiának is része a
társadalmasítás, civil szervezetek, önkormányzat és vállalkozók bevonásával készül,
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kiegészülve szakmai emberekkel. Mindent elkövetünk, hogy a lehető legolcsóbban készüljön
el a stratégia, amely az elkövetkező éveket fogja meghatározni.
Faludi Tamás képviselő
Nem lehet összehasonlítani a gyógyhelyminősítést és egy ilyen koncepciót. A gyógyhelyet
nagyon komoly szakmai stáb állította össze, amiben része volt a kiskunmajsai idegenforgalmi
szereplőknek, például Szikora Gyula elnök vezérigazgató úr folyamatosan részt vett a
trágyalásokon.
Gyuris László képviselő
A Tourinform Iroda nem tudná megcsinálni a stratégiát?
Szekeres Béla alpolgármester
Speciális csapatmunka kell hozzá, a Tourinform Irodának teljesen más az elfoglaltsága.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen és 1 nem szavazattal,
–1 tartózkodás mellett -, az alábbi határozatot hozta.
358/2015(XI.26.) határozat
Döntés a gyógyhelyfejlesztési stratégia elkészítéséről
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő–testülete egyetért azzal, hogy GINOP7.1.3 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” pályázati kiírás előkészítése
érdekében Kiskunmajsa Város Önkormányzata megrendelje a gyógyhelyfejlesztési
stratégiát legfeljebb bruttó 9.525.000 forint értékben.
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a legfeljebb bruttó
9.525.000 forint értékű gyógyhelyfejlesztési stratégia pénzügyi fedezetét Kiskunmajsa
Város Önkormányzata céltartalékán elkülönített Beruházási, Felújítási Alap terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gyógyhelyfejlesztési stratégia
elkészítésére vonatkozó szerződés aláírására.
Határidő: a szerződés megkötésére 2015. december 31. költségvetésen történő
átvezetése azonnal,
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester a szerződés aláírására, a stratégia
elkészíttetésére, Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési rendeleten történő
átvezetésre
32./N a p i r e n d
Vízkárelhárítási terv felülvizsgálata
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A sikeres vízkárelhárítási feladatellátás megköveteli, hogy a védekezésre kötelezetteknél a
gyakorlatban használható, aktuális tervek álljanak rendelkezésre. Kiskunmajsa
vízkárelhárítási terve 2000-ben készült „Belvízvédelmi terv”-ként dokumentálva, amely
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felülvizsgálatát az Alsó- Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság előírta, a tervek kiegészítését és
aktualizálását javasolta.
A dokumentáció elkészítésére három ajánlatok érkezett
A legkedvezőbb ajánlatot Bába János magántervező tette.
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.
359/2015.(XI.26.) határozat
Vízkárelhárítási terv felülvizsgálata
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Kiskunmajsa vízkárelhárítási
tervének elkészítésével Bába János (6724 Szeged, Árvíz u. 6/A. II.5.) tervezőt bízza meg. A
terv elkészítéséhez 685.000,- forintot (alanyi ÁFA mentes) biztosít Kiskunmajsa Város
Önkormányzata részére, melynek fedezete Kiskunmajsa Város Önkormányzata általános
tartaléka.
Felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. 12. 31., azonnal
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Gulyás Jánosné osztályvezető a
költségvetési rendeleten történő átvezetésért

33./N a p i r e n d
Kötelező villamossági felülvizsgálatok az Önkormányzati intézményeknél
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az önkormányzati fenntartású közintézmények kötelezően elvégezendő 2015 évben esedékes
villamos felülvizsgálatokra árajánlat lett bekérve. Az árajánlat alapján a munka költsége
bruttó165.100 Ft.
A közintézmények fenntartása 2013 januárjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
kötelessége volt és minden évben a lejárt felülvizsgálatokat el kellett volna végeztetnie.
Ezek a felülvizsgálatok elmaradtak, így ezekre a lejárt felülvizsgálatokra is kértünk
árajánlatot. Ennek a költsége bruttó 221.679,- forint az alábbi bontásban.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő
Ez egy olyan előterjesztés, amihez nincs kérdés. Három árajánlat lett bekérve, nem
keretösszegről szavazunk.
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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360/2015.(XI.26.) határozat
Kötelező villamossági felülvizsgálatok az Önkormányzati intézményeknél
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a kötelező villamossági
felülvizsgálatok elvégzésére bruttó 386.800,- forintot biztosít az alábbi bontásban:
Városgazdálkodási Intézmény részére:
348.700,-Ft.
Konecsni György Kult.Központ részére:
25.400,-Ft
Polgármesteri Hivatal részére:
12.700,-Ft.
Fenti összegek fedezete az általános tartalék.
Határidő: 2015. 12. 31., azonnal
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester Gulyás Jánosné osztályvezető a
költségvetési rendeleten történő átvezetésért
34./N a p i r e n d
Kiskunmajsa Fő u. 79. sz. ingatlan vizesblokk felújítása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Kiskunmajsa Fő u.79. sz. alatti ingatlanba költöző Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális
Szolgáltató Intézmény vezetője jelezte, hogy a vizesblokk felújításra szorul.
Az épületben lévő 3 db WC-ből kettő rendszeresen eldugul és a kihívott szakember sem
tudta elhárítani a dugulást. A szennyvíz elvezető rendszer működőképes, így valószínűleg a
csészék vízkövesedése okozza a problémát. A bebetonozott csészék sérülés nélkül nem
szerelhetők ki, így cseréjük szükséges. A bekért árajánlat alapján a csere és a szükséges
javítás költsége bruttó 55.600,-Ft.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, –
ellenszavazat tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
361/2015.(XI.26.) határozat
Kiskunmajsa Fő u. 79. sz. ingatlan vizesblokk felújítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunmajsa Város
Önkormányzata részére bruttó 55.600,- forintot biztosít a Fő u. 79. szám alatti ingatlan
vizesblokkjának felújítására, melynek fedezete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának
általános tartaléka.
Határidő: 2015. december 15., azonnal,
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Gulyás Jánosné osztályvezető a
költségvetési rendeleten történő átvezetésre
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35./N a p i r e n d
Városgazdálkodási Intézmény részére keretösszeg elkülönítése
gépvásárlásra
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Városgazdálkodási Intézmény vásárolna a város belterületének és az Üdülőfalu
területeinek rendezésére egy platós kisteher autót, ami alkalmas kőműves munkák
kiszolgálására beleérte a térkövezés anyagainak a mozgatását is, illetve a külterületen folyó
munkálatoknál a gépek és munkások szállítását pl. útszéli utak mentén a gallyak felnyesése
esetlegesen fakivágás esetén.
Kérném a Képviselő-testületet, hogy kertösszeg jelleggel biztosítson 1.600.000,- Ft-ot
gépvásárlásra.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Nyerges B en já mi n k ép vi sel ő
Lát om , ho g y Fal ud i Tam ás kép vi sel őnek a keret össz e g probl ém ás . Ha
val am i keret össz e ge t i gén yel , akkor ez a gépv ásárl ás absz ol út .
Fal u d i T amás k ép vi sel őn
Ez nem így működik. Meg lennék lepve, ha polgármester úr nem tudná, hogy melyik autót
kívánja megvenni. Én úgy jönnék ide, hogy már tudnánk, hogy melyik autót kívánjuk
megvenni, és mellé tennék még másik kettőt.
Szekeres Béla alpolgármester
Szerintem, így nem lehet autót vásárolni. Itt tényleg keretösszegben kell gondolkodni és
javasolnám, hogy legyen felemelve a beszerzési határ, hogy ne kelljen az időt húzni, ha van
egy jó vételi ajánlat.
Fal u d i T amás k ép vi sel ő
Most éppen dicsértem a polgármester urat, meg sem fordult a fejemben hogy bármivel
gyanúsítottam volna. Önnek még politikai felelőssége sincs, könnyen diktálja nekünk, hogy
emeljük meg a beszerzési keretet.
Gyuris László képviselő
Nem lehetne elhalasztani az autóvásárlást a tél végére, amikor beindulnak a munkák, mert
addig úgy sem lesz hasznosítva az eszköz.
Fal u d i T amás k ép vi sel ő
Ez nem a Városgazdálkodási Intézmény vezetőjének feladata lenne?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
De igen, csak segítek neki.
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen és 1 nem
szavazattal, –tartózkodás nélkül - alábbi határozatot hozta.
362/2015(XI.26.) határozat
Városgazdálkodási Intézmény részére keretösszeg elkülönítése gépvásárlásra
Határozat
(1) Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 1.600.000.-Ft-os keretösszeget
biztosít Városgazdálkodási Intézmény részére gépvásárlásra, melynek fedezete Kiskunmajsa
Város Önkormányzat általános tartaléka.
(2) Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Lantos György
igazgatót az árajánlatok bekérésére és a legkedvezőbb ajánlattevővel kötelezettségvállalási
dokumentumok aláírására.
Határidő: 2015. december 31., azonnal,
Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a 2015. évi költségvetési rendeleten
történő átvezetésre, illetve Lantos György igazgató a kötelezettségvállalási
dokumentumok aláírására

36./N a p i r e n d
Közfoglalkoztatással kapcsolatos többletkiadások fedezetének biztosítása a
Városgazdálkodási Intézmény részére
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Rávai Mónika alpolgármester asszonyt, ismertesse az előterjesztést.
Rávai Mónika alpolgármester
A Városgazdálkodási Intézmény az önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül
a legnagyobb számban alkalmaz munkavállalókat a közfoglalkoztatási programok keretében.
A pályázatok, melyekben részt vesz 100%-os támogatási intenzitásúak, önerő biztosítására
nem volt szükség.
Az alkalmazás során azonban jelentős a munkavállalók betegszabadsága, melyet a
Munkaügyi Központ finanszíroz ugyan, de ennek 27%-os járulékfizetési kötelezettségéből,
csak 13,5%-ot támogat, hasonlóan a közfoglalkoztatási bér után fizetendő járulékhoz. Ennek
kapcsán az intézménynek 89.100.-Ft-os többletköltsége keletkezett.
A táppénz a Munkaügyi Központ által egyáltalán nem kerül finanszírozásra, melynek
nagyságrendje 42.000.-Ft.
Az intézmény közfoglalkoztatással kapcsolatban felmerült többletköltsége 175.208,-Ft.
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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363/2015.(XI.26.) határozat
Közfoglalkoztatással kapcsolatos többletkiadások fedezetének biztosítása a
Városgazdálkodási Intézmény részére
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Intézmény
részére a közfoglalkoztatással kapcsolatban felmerült többletkiadások miatt –
betegszabadság járuléktöbblet, táppénz, foglalkozás egészségügyi vizsgálat- 175.200.-Ft-ot
biztosít, melynek fedezete az önkormányzat céltartalékán az önkormányzat által irányított
költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, működési többlet kiadásira elkülönített keret.
Határidő: 2015. november 30., azonnal,
Felelős: Ábrahám Fúrús András polgármester az intézmény értesítésére, Gulyás
Jánosné osztályvezető a 2015. évi költségvetési rendelet tervezeten történő
átvezetésre
37./N a p i r e n d
Kerékpártárolók készítéséhez keretösszeg biztosítása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kiskunmajsa Város Önkormányzata felé lakossági igényként többször megfogalmazódott,
hogy a város területén nem megoldott a kerékpárok elhelyezése, különösen a közintézmények
előtt és egyéb, a lakosság napi alapvető szükségleteit kielégítő épületek előtt.
Ezen probléma folyamatos megszüntetése, megoldása érdekében javaslom, hogy az
Önkormányzat biztosítson egy 200.000.-Ft-os keretösszeget ezen tárolók elkészítéséhez
szükséges anyagok beszerzésére a Városgazdálkodási Intézmény részére. Körülbelül 130-150
darab kerékpárállást lehet kialakítani.
A kerékpártárolók elkészítésére a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók
igénybevételével kerülne sor.
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.
364/2015.(XI.26.) határozat
Kerékpártárolók készítéséhez keretösszeg biztosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Intézmény
részére kerékpártárolók készítéséhez szükséges anyagok beszerzésére keretjelleggel 200.000.Ft-ot biztosít Kiskunmajsa Város Önkormányzata általános tartaléka terhére.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
kerékpártárolók elkészítése a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók
igénybevételével valósul meg.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester az intézmény értesítésére, Lantos György
intézményvezető a kerékpártárolók elkészíttetésére, Gulyás Jánosné osztályvezető a
költségvetési rendeleten történő átvezetésre
Határidő: azonnal, 2015. december 31., azonnal
38./N a p i r e n d
Játszótéri eszközök felülvizsgálata alapján elvégzendő munkálatok költsége
a Városi Óvoda és Bölcsődénél
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Nyerges Képviselő urat, ismertesse az előterjesztést.
Nyerges Benjámin képviselő
Helyesebb a megfogalmazás, ha óvodai udvari játszóeszközökről beszélünk. Az
intézményvezető az Önkormányzathoz fordult, mivel az udvari játékok állaga leromlott,
javításra, cserére vagy bontásra szorul. A játszóeszközök 80 %-a fából van, egy részét még
javítani lehet, másik részét azonnal le kellett szerelni. A leszerelés megtörtént, a javításra
134.700,- Ft-ra van szükség. Hamarosan előterjesztés készül a kieső játszóelemek pótlására is.
Törekedni fogunk, arra hogy olyan mobil eszközök legyenek, amelyek átvihetők egy másik
helyszínre, de most a javításon van a hangsúly.
Fal u d i T amás k ép vi sel ő
Döntöttünk már az új óvoda építéséről? Nem kellene eldöntenünk, hogy hová építjük hány
csoportos lesz stb. Meghallgattuk az óvónők, szülők véleményét? Beszélünk, beszélünk, de
döntés még semmiről nincs.
Szekeres Béla alpolgármester
Nem tudjuk, hogy mennyi lesz az a pénz, ami rendelkezésre fog állni. Valószínűleg a
tervezési szakasz akkor indul, amikor megjelennek a pályázatok. Valószínűleg moduláris
rendszerű épületről kell gondolkodni, ami lehetővé teszi, hogy továbbépíthető legyen az
óvoda. Most a tervezési szakasz előkészítésénél tartunk. Ha a pénzösszeget megtudjuk, akkor
tudunk erről részletesen beszélni.
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.
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365/2015.(XI.26.) határozat
Játszótéri eszközök felülvizsgálata alapján elvégzendő munkálatok költsége a
Városi Óvoda és Bölcsődénél
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A Városi Óvoda és Bölcsőde
részére 137.400.-Ft-ot biztosít a játszóeszközök javítási költségeire a játszótéri eszközök
biztonságosságáról készített feljegyzés végrehajtására, melynek fedezete Kiskunmajsa Város
Önkormányzata céltartalékán az önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját
bevétel kieséseire, működési többlet kiadásaira elkülönített keret.
Felelős: Rávai Mónika alpolgármester az intézményvezető értesítésére, Erdélyi Ferencné
intézményvezető a javítások elvégeztetésére, Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési
rendeleten történő átvezetésre
Határidő: 2015. november 30., 2015. december 31., azonnal

39./N a p i r e n d
Kültéri tároló, kiállítóhely kialakítása a Múzeumnál
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Hősök tere 3. szám alatti épületnél a volt Majsa Gyöngye új bérlője az átalakítási
munkálatok megkezdését megelőzően kinyilvánította, hogy az épület belső elrendezését nem
az eddig kialakított rend szerint képzeli el. A belső galéria és faszerkezete szükségtelenné
vált számára. Az új múzeum a mai napig küzd a tároló helyekkel, nem lett az építéskor
megfelelő mennyiségű fedett tároló kialakítva, ezért a kültéren elhelyezhető kiállítási
tárgyak áznak, folyamatosan romlik az állaguk. A galéria kis mértékű átalakításával egy
fedett színt lehet kialakítani. A Városgazdálkodási Intézmény szakemberei ki tudják alakítani
a kültéri tárolót és kiállító helyet.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő
Miért kellett lebontani a pervolát a Múzeum udvarában, akkor amikor annak felújítása
10.000,- Ft-ba került volna.
Szekeres Béla alpolgármester
A műszaki osztály szakembereivel megnézettük, és az a döntés született, hogy el kell bontani
mert életveszélyes.
Faludi Tamás képviselő
Szeretném tudni, hogy hol van a faanyag, mint városi vagyon.
Szekeres Béla alpolgármester
Tudomásom szerint a Városgazdálkodás szakemberei bontották el.
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Faludi Tamás képviselő
Erről a holnapi napon szeretnék kérni írásbeli tájékoztatót e-mailben. Az én információim
szerint, nem a Városgazdálkodás emberei bontották le és nem a Városgazdálkodás
telephelyére lett kiszállítva az anyag.
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.
366/2015.(XI.26.) határozat
Kültéri tároló, kiállítóhely kialakítása a Múzeumnál
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 277.600.-Ft-ot biztosít a
Konecsni György Kulturális Központ részére a Múzeum udvarán kialakítandó kültéri
tároló, kiállítóhely kialakításához szükséges anyagok beszerzésére Kiskunmajsa Város
Önkormányzata általános tartaléka terhére.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Hősök
tere 3. szám alatti épületben lebontott galéria a Múzeum udvarán kerül elhelyezésre.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
lebontott galéria kültéri tárolóvá, kiállítóhellyé történő átalakítását a Városgazdálkodási
Intézmény végzi el.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester az intézményvezetők értesítésére, Vadkerti
Rita megbízott igazgató az anyagok beszereztetésére, Lantos György intézményvezető a
munkálatok elvégeztetésére, Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési rendeleten történő
átvezettetésre
Határidő: 2015. november 30., 2015. december 4. 2015. december 31., azonnal

40./N a p i r e n d
Teremfoci labdarúgó bajnokság bérleti díj támogatása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Gulyás Jánosné osztályvezető asszonyt, ismertesse az előterjesztést.
Gulyás Jánosné osztályvezető
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évek óta rendszeresen támogatja
a teremfoci labdarúgó bajnokságot.
A 2015-ös költségvetési évre 201.600.-Ft-ot vállalt át a fizetendő bérleti díjból.
A szervezők arra kérik az Önkormányzatot, hogy az előző évhez hasonlóan a 2016-os
költségvetési évre az előző évihez hasonlóan 48 óra bérleti díj fizetéséhez járuljon hozzá.
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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.
367/2015.(XI.26.) határozat
Teremfoci labdarúgó bajnokság bérleti díj támogatása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 312.000.-Ft-ot biztosít a
teremlabdarúgó bajnokság bérleti díjára, hozzájárul annak megtervezéséhez és kifizetéséhez a
2016. évi költségvetése terhére.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerződés aláírására Kiskunmajsa Város Önkormányzat nevében legkésőbb 2015. december
31-ig a Városgazdálkodási Intézménnyel.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester a bérleti szerződés aláírására, Gulyás Jánosné
osztályvezető tervezésre
Határidő: 2015. december 31. a szerződés aláírására, 2016. február tervezésre
/Faludi Tamás a teremből távozott, jelen van 10 fő./
41./N a p i r e n d
Rendkívüli szociális támogatás igénylésének elszámolása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Rávai Mónika alpolgármester asszonyt, ismertesse az előterjesztést.
Rávai Mónika alpolgármester
A rendkívüli szociális támogatás a költségvetési törvény valamint a megjelent pályázati
kiírás alapján volt igényelhető. A pályázati kiírásra az év során legfeljebb két alkalommal
lehetett benyújtani.
2015. április 15-éig legfeljebb a 2015. március 1 – 2015. szeptember 30. közötti, és 2015.
augusztus 15-éig legfeljebb a 2015. március 1 – 2015. december időszakra.
Az igénylésben 2015. október 1. és december 31. közötti tervezett kiadásait kellett
szerepeltetni, melyek nagyságrendje 6.710.478.-Ft volt.
A belügyminiszter Támogató okirata alapján önkormányzatunk 2.635.849 Ft támogatásban
részesült a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a 18. életévet betöltött
tartósan beteg hozzátartozójának az ápolást, gondozást végző személy részére nyújtott
kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadásokhoz, a temetési költségek finanszírozásához.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata a fenti kiadások saját forrás terhére történő
megelőlegezése miatt a támogatás összegét céltartalékba helyezi a támogatott kiadások
tárgyév végéig bekövetkező esetleges növelése céljából.
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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.
368/2015.(XI.26.) határozat
Rendkívüli szociális támogatás igénylésének elszámolása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény III.4. pontjában szabályozott rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatás jogcímen – azon belül rendkívüli szociális
támogatásra – kapott 2.635.849.-Ft-ot (2.635,8 eFt) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez, a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolást,
gondozást végző személy részére nyújtott kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadásokhoz,
a temetési költségek finanszírozásához használja fel.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata a fenti kiadások saját forrás terhére történő
megelőlegezése miatt a támogatás összegét céltartalékba helyezi a támogatott kiadások
tárgyév végéig bekövetkező esetleges növelése céljából.
Felelős: Ábrahám Fúrús András polgármester a felhasználásért, Gulyás Jánosné
osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésért
Határidő: 2015. december 31., azonnal
42./N a p i r e n d
Normatíva lemondás, pótigénylés
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Rávai Mónika alpolgármester asszonyt, ismertesse az előterjesztést.
Rávai Mónika alpolgármester
Belügyminisztérium az Önkormányzat 2015. évi előirányzatait összességében 3.877.193.-Fttal csökkentette és 2.714.987.-Ft-tal megemelte.
A normatíva változás 1.162.206.-Ft-os csökkenésének fedezete az általános tartalék.
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.
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369/2015.(XI.26.) határozat
Normatíva lemondás, pótigénylés
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a normatíva lemondások és
pótigénylések nettó –az önkormányzattól elvonásra kerülő- - 1.162.200.-Ft-os összege
fedezetéül az általános tartalékot jelöli meg, tekintettel arra, hogy az intézmények feladat
ellátási kötelezettsége –az intézmény részére jóváhagyott kiadási előirányzat- nem csökkent.
Határidő: azonnal,
Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési rendeleten történő
átvezetésért
43./N a p i r e n d
Városi Könyvtár tűzjelző rendszerrel kapcsolatos pótelőirányzat kérelme
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Rávai Mónika Alpolgármester asszonyt, ismertesse az előterjesztést.
Rávai Mónika alpolgármester
A Városi Könyvtár 2005. április 1-jével határozatlan idejű szerződést kötött a Halas Pajzs
Kft-vel az intézmény biztonságtechnikai védelmére a rendőrséggel kötött együttműködési
megállapodás alapján.
Összesen 150.000,- Ft többletkötelezettség terheli az intézményt, ennek kéri a finanszírozását.
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.
370/2015.(XI.26.) határozat
Városi Könyvtár tűzjelző rendszerrel kapcsolatos pótelőirányzat kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár új
szolgáltatási szerződését a tűzjelző rendszer távfelügyeletre 2015. december 1-től tudomásul
veszi, s kötelezettséget vállal arra, hogy a 2016-os költségvetési évtől az évi 150.000 Ft-os
többletkötelezettség vállalás forrását az intézmény részére biztosítja.
Felelős: Győrffy Gabriella intézményvezető a szolgáltatási szerződés megkötésére, Gulyás
Jánosné osztályvezető tervezésre
Határidő: 2015. december 1. a szolgáltatási szerződés megkötésére, 2016. február
tervezésre
/Faludi Tamás képviselő úr visszajött, jelen van 11 fő./
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44./N a p i r e n d
Fűtő berendezések vizsgálata kapcsán megállapított hiányosságok pótlása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A munkálatok nagy része önerőből elvégezhető, esetleg a Városgazdálkodási Intézménytől
kérünk segítséget.
A kéményseprő-ipari közszolgáltatást végző vállalkozás ellenőrizte a kéményeket és fűtő
berendezéseket a Polgármesteri Hivatalban és felhívta a figyelmet a hiányosságokra.
Hiányzik 21 db 76-os füstcsőrózsa és 24 helyen szükséges 76-os bilinccsel
rögzíteni a füstcsövet. 6 db 76-os 90 fokos alu könyök cseréje mellett kellene még 3 fm 76-os
alu füstcső.
Egyéb anyagokkal együtt összesen bruttó 55.000,- forintos költség merül fel.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, –
ellenszavazat nélkül – és 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta.
371/2015.(XI.26.) határozat
Fűtő berendezések vizsgálata kapcsán megállapított hiányosságok pótlása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete bruttó 55.000,- forintot biztosít a
fűtőberendezések hiányosságainak kijavítására, melynek fedezete az általános tartalék.
Határidő: 2015. 12. 31.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
45./N a p i r e n d
Óvodai, bölcsődei gyermekélelmezéssel kapcsolatos térítési díj bevétel
kiesések
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Rávai Mónika Alpolgármester asszonyt, ismertesse az előterjesztést.
Rávai Mónika alpolgármester
Törvényi változásoknak köszönhetően az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés
kibővült.
Az Óvodánál 1.901.100,- Ft, a Bölcsődénél 239.100,- Ft bevételkiesés jelentkezik. Javaslom,
hogy 2015. szeptember 1-jétől 2.140.200 Ft intézményfinanszírozást biztosítsunk az
intézmény részére.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
372/2015.(XI.26.) határozat
Óvodai, bölcsődei gyermekélelmezéssel kapcsolatos térítési díj bevétel
kiesések
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Óvoda és Bölcsőde
részére a 2015. évi LXIII. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés
kiterjesztése érdekében történő módosításáról 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépett
rendelkezései alapján 2.140.200 Ft intézményfinanszírozást biztosít a 100%-os normatív
kedvezményben részesülők körének bővülése miatti étkezési térítési díj bevételek kiesése
miatt, melynek fedezete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának általános tartaléka.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester az intézmény értesítésére, Gulyás Jánosné
osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre
Határidő: azonnal, azonnal
46./N a p i r e n d
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde pótelőirányzat kérelme
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Nyerges Benjámin képviselő
A városi óvoda vezetője pótigényt nyújtott be váratlan kiadásai pótlására. Ilyen kiadás
például a konvektor javítás, mosógép csere, valamint tisztítószer vásárlásra is kér támogatást,
összesen 300.000,- Ft-ot.
Faludi Tamás képviselő
Javaslom, hogy 5.000.000,- Ft-ot szavazzunk eszköz beszerzésre, azért hogy tudják a
játékokat eszközöket pótolni. Kérem javaslatomról szavazzunk, hogy a jövő évi
költségvetésbe be lehessen építeni. A következő ülésre készüljön előterjesztés.
Nyerges Benjámin képviselő
Ez önálló képviselői indítvány lehet, egy önálló napirendi pontként. Az előbb említettem,
hogy a játékok pótlására készül előterjesztés, intézményvezető asszony jelezte, hogy a
csoportok belső ellátására és személtető anyag pótlására is össze fog állítani kérelmet. Várjuk
meg azt, nézzük meg, hogy mire adunk ki 5 millió forintot.
Faludi Tamás képviselő
Elfogadom, amit Nyerges képviselő-társam mondott, de viszont a következő ülésre kérjük be
legyen előterjesztés, hogy tervezhető legyen. Az összeget visszavontam, rábízom
Intézményvezető asszonyra.
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Nyerges Benjámin képviselő
Folyamatban van az árajánlatkérés.
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.
373/2015.(XI.26.) határozat
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde pótelőirányzat kérelme.
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Városi Óvoda és
Bölcsőde részére 300.000 Ft pótelőirányzatot biztosít tárgyieszköz beszerzésekre, tisztítószer
és egyéb készet beszerzésekre, karbantartásokra, kisjavításokra.
Az intézményfinanszírozás fedezete Kiskunmajsa város Önkormányzata általános tartaléka.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester az intézményvezető értesítésére, Gulyás
Jánosné osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre
Határidő: 2015. november 30., azonnal
47./N a p i r e n d
A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató
Intézmény vezetőjének megbízása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Deményi Ernő képviselő úrtól kérdezem, hogy kívánja-e zárt ülés keretében tárgyalni a
személyét érintő kérdést?
Deményi Ernő képviselő
Nyílt ülést kérek.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény 2016.
január 1-től működne Kiskunmajsán. Az új intézmény jogutódja lesz a Kiskunmajsai
Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális
Szolgáltató Intézménynek.
Fenntartóváltás esetén a munkáltatóval fennálló közalkalmazotti jogviszonyok –beleértve az
intézményvezető jogviszonyát is – változatlanok maradnak. Nincs olyan előírás, mely
szerint fenntartóváltás esetén az intézmény vezetésére új pályázatot kellene kiírni.
Deményi Ernő képviselő
Szeretném bejelenteni személyes érintettségemet, és nem szeretnék részt venni a szavazásban
sem.
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Gyuris László képviselő
Jobban örültem volna, ha öt évre történik a kinevezés. Azért fogadom el mert ha pályázatot
írnánk ki akkor az késleltetné az intézmény beindítását.
Nyerges Benjámin képviselő
Mivel személyt érintő ügyben szavazunk, kérném a titkos szavazást.
Deményi Ernő képviselő
Itt tudomásul vételről beszélünk, mivel jogfolytonos az intézmény működése, ezért szerintem,
nem kell titkosan szavazni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Nyerges Benjámin képviselő úr visszavonta, nyíltan szavazunk.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – /Deményi Ernő képviselő nem vett részt a
szavazásban/ az alábbi határozatot hozta.
374/2015(XI.26.) határozat
A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény
vezetőjének megbízása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. §-a alapján tudomásul veszi, hogy a Kiskunmajsai
Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény intézményvezetői
(magasabb vezető) feladatait a jogelőd munkáltatónál kapott vezetői megbízás alapján 2016.
január 1-től a korábbi megbízás lejártáig, 2016. december 31-ig Deményi Ernő Kiskunmajsa,
Vak Bottyán u. 13. szám alatti lakos látja el.
Illetményét a korábban megállapított illetmény alapján az alábbiak szerint határozza meg:
garantált illetmény:
193.040,- Ft
összesen kerekítve:
193.000,- Ft
munkáltatói döntés:
104.000,- Ft
szociális ágazati pótlék
12.400,-Ft
magasabb vezetői pótlék: 60.000,- Ft
összesen:
369.400,- Ft.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
48./N a p i r e n d
Pályázatokkal kapcsolatos előkészítő költségek
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az óvoda fejlesztési pályázattal kapcsolatban az új óvoda tervezett helyszínén a
talajviszonyokat szükséges megvizsgálni, erre a feladatra szakembert kerestünk meg, aki
elkészítené a talajmechanikai szakvéleményt, melynek során kiderül, hogy az adott területen a
tervezési munka megkezdődhet, illetve az, hogy milyen feltételekkel kezdődhet meg. A
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vizsgált fúrási pontok darabja 60.000 Ft. Körülbelül 5-9 darab fúrási pontra lenne szükség.
A Konecsni György Kulturális Központ funkcionális bővítésének és felújításának tervezési
feladata során a megbízott tervező azzal a javaslattal fordult az önkormányzat felé, hogy az
építészeti felmérés során tapasztalt színházterem feletti acél rácsos tartószerkezet és a
ráfüggesztett álmennyezet állapota indokolja a statikai szakvélemény elkészítését, melynek
során kiderül, hogy a tovább tervezés során ezt a szerkezetet szükséges-e megerősíteni.
Ennek költsége várhatóan 200.000 Ft+ ÁFA.
Az előkészítő munkák bruttó 794.000,- Ft-ba kerülnek.
Faludi Tamás képviselő
Az előbb mondta el Alpolgármester úr, hogy nem tudjuk mennyi pénz lesz az óvodára, és
nincs még arról képviselő-testületi döntés, hogy óvodát építünk. Azt kérem, amíg nem
döntünk, addig ne fúrjunk.
Szekeres Béla alpolgármester
Nem az a kérdés hogy lesz-e új óvodára pénz, hanem az, hogy mennyi. Amikor a megyei
pályázatokról szavaztunk, akkor annak része volt az új óvoda építése. A feltérképezéséhez
szükség van a fúrásra, mert nem biztos hogy azon a környéken lehet óvodát építeni.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen és 1 nem szavazattal,
1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta.
375/2015.(XI.26.) határozat
Pályázatokkal kapcsolatos előkészítő költségek
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete bruttó 794.000,- forintot biztosít a
tervezett óvoda talajmechanikai vizsgálatára és a Konecsni György Kulturális Központ acél
rácsos tartószerkezetének statikai vizsgálatára, melynek fedezete az általános tartalék.
Határidő: 2015. 12. 31., a z o n n a l
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Gulyás Jánosné osztályvezető a
költségvetési rendeleten történő átvezetésért

49./N a p i r e n d
Komló 6167 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
kérésének visszavonása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
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Rávai Mónika alpolgármester
A VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft.-ben tulajdonos önkormányzatok által üzemeltetett
Sikondai Gyermek- és Ifjúsági Tábort ingyenes tulajdonba kérték a Magyar Államtól, amely
tulajdoni hányad 36,06 %.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i rendes
ülésén meghozta döntését arra vonatkozóan, hogy a VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kftben lévő 17%-os üzletrészét értékesíteni kívánja.
Az MNV Zrt. tájékoztatása alapján ahhoz, hogy a korábban beadott ingyenes tulajdonba
adásra vonatkozó kérelmet nem kívánja az Önkormányzat fenntartani, az szükséges, hogy
a 2013. december 19-i képviselő-testületi ülésen elfogadott, 326/2013. (XII.19.) számú
önkormányzati határozat visszavonása megtörténjen, majd részükre elküldésre kerüljön.
A határozati javaslat arról szól, hogy a 326/2013. (XII.19.) számú önkormányzati határozatát
jelen határozat elfogadásával, az előterjesztésben foglaltak alapján visszavonja.
Gyuris László képviselő
Jól értem hogy ingyen megkapnánk ezt a részt és nem akarjuk elfogadni?
Rávai Mónika alpolgármester
Nem biztos, hogy megkapnánk, az előterjesztés arról szól, hogy tárgyalják-e tovább az ügyet
az MNV Zrt-nél vagy sem.
Faludi Tamás képviselő
Egy ilyen fantasztikus vagyont meg tud kapni az Önkormányzat 36,06 % - ban, és ez nekünk
nem kell? Az előző önkormányzatok küzdöttek, hogy megszerezhessék. Ne vonjuk vissza a
döntést, üljünk le Kiskunhalassal tárgyalni, hogy mi az elképzelésük az üzemeltetésről,
tudunk-e partnerek lenni. Kérjük, és ha megkapjuk, örüljünk neki.
Rávai Mónika alpolgármester
Nyáron volt már Testület előtt a Vákáció Kft-ből történő kilépés előterjesztése, akkor azért
vettük le napirendről, hogy vizsgáljuk meg, hogy többségi tulajdont tudunk- e szerezni.
Lehet,hogy meg tudnánk ingyen szerezni,de nagyon sok pénzbe kerülne az, hogy olyan tábort
tudjunk üzemeltetni, amiből ne ráfizetésünk legyen. Vonjuk vissza a kérelmünket.
Nyerges Benjámin képviselő
Egyetértek Faludi Tamás képviselő úrral, hogy ez egy fantasztikus vagyon, mármint az, amit
ráköltöttünk a fenntartására, ugyanis évről évre a feneketlen kútba dobtuk a pénzt. Idegenek is
ugyanannyi pénzért vehettek részt, mint mi, aki üzemeltetők voltunk. Nincs értelme tovább
húzni, bizottsági ülésen azt is mondtam, hogy szálljunk ki, mert ez nagy ráfizetés.
Gyuris László képviselő
Teszek egy ígéretet, végigkövetem az ingatlan történetét, és amennyiben pár év múlva
értékesítésre kerül és kiderül, hogy komoly pénzektől fosztották meg a várost, ide fogom
hozni, ebben biztosak lehetnek.
Faludi Tamás képviselő
Nem is értem az indokokat és a magyarázatokat. Nyáron a Kft-ről döntöttünk, most vagyonról
beszélünk, amit ingyen megkapunk. Üljünk le Kiskunhalassal tárgyalni, milyen elképzeléseik
vannak az üzemeltetésre, mennyibe kerülne ez nekünk? Halas ragaszkodik hozzá, Majsának
miért nem éri meg? Úgy döntünk, hogy a másik tulajdonossal nem ülünk le tárgyalni.
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Rávai Mónika alpolgármester
Ami ingyen van, nem biztos, hogy a legolcsóbb, Ha a tulajdoni részesedéshez ragaszkodunk
és megszerezzük azt, akkor 15 évre vállalunk kötelezettséget. 15 évig nem tulajdoníthatjuk el.
Ha maradunk a Vakáció Kft-ben megszerezzük a tulajdoni részt, akkor minimum 16,5 millió
forintba kerülne. Javaslom Gyuris Képviselő úrnak, hogy ennek figyelembevételével figyelje,
hogy akinek a tulajdonába kerül, milyen szeretettel fogja gondozni a tárbort.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kötelező táborként kialakítani és működtetni.
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen és 4 nem szavazattal,
–tartózkodás nélkül -, az alábbi határozatot hozta.
376/2015(XI.26.) határozat
Komló 6167 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
kérésének visszavonása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 326/2013. (XII.19.) számú
önkormányzati határozatát jelen határozat elfogadásával, az előterjesztésben foglaltak alapján
visszavonja.
Határidő: 2015. 12. 31.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester

50./N a p i r e n d
Vízközmű Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrész értékesítése
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Rávai Mónika alpolgármester
Előző Képviselőtestületi ülésen döntött az Önkormányzat, hogy a Vízközmű Szolgáltató Kft.
gazdasági társaságban lévő 100.000,- Ft törzsbetétnek megfelelő üzletrészt névértéken
értékesíteni kívánja a Kft. tagjai számára.
Csólyospálos Község Önkormányzata szintén felajánlotta a Vízközmű Szolgáltató Kft-ben
lévő üzletrészét vásárlásra.
Továbbra sem javaslom a Vízközmű Szolgáltató Kft. gazdasági társaság tulajdonosainak
az üzletrészét megvásárolni, így Csólyospálos Község Önkormányzat üzletrészét sem.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen és 1 nem szavazattal,
– 1 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta.
377/2015.(XI.26.) határozat
Vízközmű Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrész értékesítése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nem kíván üzletrészt vásárolni a
Vízközmű Szolgáltató Kft. gazdasági társaság törzstőkéjéből.
Határidő: azonnal
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
51./N a p i r e n d
Arany János Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény intézményvezető helyettesi pályázatának véleményezése
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Megkérem Nyerges Benjámin képviselő urat, ismertesse az előterjesztést.
Nyerges Benjámin képviselő
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunmajsai Tankerülete azzal a kéréssel
kereste meg az Önkormányzatot, hogy véleményezze az Arany János Általános Iskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményvezető helyettesének
pályázatát. Az Ifjúságnevelési Bizottság rendkívüli ülésen véleményezte a pályázatot, és a
pályázó megbízásával egyetért.
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.
378/2015.(XI.26.) határozat
A Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény intézményvezető-helyettesi pályázatának véleményezése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Zsán-Klúcsóné Patyi Zsuzsanna,
Kiskunmajsa, Béke tér 7. szám alatti lakos pályázatának véleményezését követően, a
Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény intézményvezető-helyettesként való megbízásával egyetért.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: értelemszerűen
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52./N a p i r e n d
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (……)
önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló
5/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
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 42/2015. (XII.04.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv
5. sz. melléklete tartalmaz.

53./N a p i r e n d
Egyebek
Faludi Tamás képviselő
Koncz Jenő képviselő társamtól kérdezem Önök írták az egyik újságcikkben, amire Abonyi
Henrik úr is utalt, „Nem történhetett meg hogy önös politikai szándék miatt torpedózzanak
meg projektet, mint például Terbe Zoltán polgármestersége idején a milliárdos főtér
rehabilitáció csak azért, nehogy már az Ő nevéhez fűződjön. Mikor buktattam meg ezt a
projektet?
Koncz Jenő képviselő
Nem az az eset, amit személyre szabtak. Ez nem személyre szóló volt.
Faludi Tamás képviselő
Ha így nyilatkozik képviselő úr, akkor legyen szíves, ne írjanak ilyeneket, vagy tessék
megindokolni. Nyerges Benjámin képviselő-társam is meghallgatom milyen milliárdos főtér
rehabilitációt buktattam meg, és mikor?
Nincs rá válasz, köszönöm szépen.
Kérdezem, hogy hol tart a favágás?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Lantos György árajánlatokat kért be a favágásra. Vagy nagyon magas áron kaptunk
árajánlatot vagy nem találtunk szabad favágót.
Faludi Tamás képviselő
Kérem a Pénzügyi Bizottságot, hogy vizsgálja felül, amikor 185 m3 fekvő fa kivágásáról
döntöttünk. Miért történt az, hogy első körben nem a fekvő fák lettek kivágva, hanem mintegy
50 m3 álló akácfa. Kérnék erről egy vizsgálatot, hogyan fordulhatott elő, hogy nem a
határozatnak megfelelően lett végrehajtva. Kérem megvizsgálni azt is, hogy a Képviselő-
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testület úgy döntött, hogy az árajánlatok alapján 4.000,- forint +ÁFA, és az is ki lett mondva,
hogy Tóth Zoltán úr ajánlata lett elfogadva. Döbbenten tapasztaltam, hogy nem a
kiskunmajsai vállalkozó kapta meg a munkát, hanem egy kiskunhalasi 3.800 Ft+ÁFA
összegért úgy, hogy a Testület a 4.000 Ft+ÁFA ajánlatról döntött. Nem értem, hogy ez
hogyan történhetett, főleg úgy, hogy ezzel az Önkormányzat megint elvesztett egy
vállalkozót.
A Majsai Közlöny arról kell, hogy szóljon, hogy a lakosságot tájékoztassuk, az aktuális
kérdésekről. Az hogy létrejön egy koalíció az nem aktuális kérdés, hanem egyértelműen
politikai nyilatkozat, ami nem a Majsa Közlönybe való.
Polgármester úrtól kérném, hogy írásban válaszoljon arra hogy Terbe Zoltán eddig milyen
szerződéseket és milyen összegben kapott, vagy áll-e
valamilyen viszonyban az
Önkormányzattal?
Lány András három hónapja nem kapott választ levelére. A Bizottság vizsgálja ki, és
készüljön előterjesztés, hogy Lány András levelével kapcsolatban történt-e jogszabálysértés?
Nem tudom mi a sajtóreferens konkrét feladata, mert amióta a költségvetést megszavaztuk
egyetlenegy sajtótájékoztató nem volt? Írásban kérek választ a kérdésemre.
Polgármester úr a prezentációjában említette hogy az önkormányzatitv.hu interneten is
közvetíti az ülést, elfelejtette hozzátenni, hogy egyébként a helyi kábeltelevízió is közvetíti
interneten is.
Szeretném megemlíteni, hogy a 2000. lájkoló még mindég nem kapta meg az ajándékát.
Ma is született egy döntés, ahol nem a kiskunmajsai lett preferálva, hat képviselő nem a
kiskunmajsai pályázót választotta meg intézményvezetőnek. Nagyon szégyenteljes dolognak
tartom, hogy kiskunmajsai álláshelyre nem kiskunmajsait választunk.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Lány András levelének megválaszolását Leiz Sándor úr, a Közrend és Közbiztonsági
Munkacsoport tagja vállalta. A többi kérés megválaszolásra került a testületi ülésen.
Deményi Ernő képviselő
Az előző ülésen is kértem, most is kérem, hogy a Szent Imre utca végén lévő szegélyköveket
bontsák el, mert rendkívül balesetveszélyesek.
Szeretnék kérni a bizottságom nevében egy naprakész nyilvántartást a tűzifa készletről, és
javaslom Fülöp Zoltán elnök úr is, tegye ugyanezt az általános tartalékkal.
Béres László osztályvezető
A Szent Imre utca végén lévő szegélyköveket megnéztük, véleményem szerint egyáltalán nem
balesetveszélyes, az út szélétől 1,5-2 méterre helyezkedik el a szegély és azért lett kiépítve,
hogy a gépjárművek nem menjenek fel a zöld területre.
Rávai Mónika alpolgármester
A Városgazdálkodási Intézmény vezetője tájékoztatott, hogy 420 mázsa tűzifa volt az osztás
kezdetén, és az Üdülőfalu erdejéből kitermelt fa is szétosztásra kerül, ennek pontos
mennyiségét még nem tudjuk.
Fülöp Zoltán képviselő
Azt a feladatot kapta a Pénzügyi bizottság, hogy vizsgálja felül, hogy a fakivágásra
megszavazott összegnél nevesítve lett a vállalkozó. Azt kérem, hogy az előterjesztés felelőse
vizsgálja meg, mert a bizottság csak egy javaslattevő szerv.
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Továbbá nehezményezem, ha van egy zárt ülésen tárgyalt napirendi pont, akkor hogyan
folytatjuk a vitáját nyílt ülésen. Beszélünk a szavazati arányról, elmondjuk újra az érveinket.
Ha azt az intézményt terveznék fejleszteni, ahová a gyermekem jár, és a fejlesztését nem
támogatnám szavazatommal, akkor én is rendkívül szégyellném magam.
Az általános tartalékról az a véleményem hogy amennyire szeretnénk rá vigyázni, annyira
szórjuk. Lakatot tehetünk rá, és akkor a további fejlesztéseknek szabjuk gátját. Nem áll fönn
az a veszély, hogy már annyit elszavazunk az általános tartalékból, hogy az előző két döntésre
nem is volt meg a fedezet. Szívesen várok olyan javaslatot is, hogyan tudnánk hozzátenni, de
a város közvéleményét meg lehet nyugtatni, hogy számottevő tartalék áll a város
rendelkezésére.
Szikora Tibor képviselő
Azt szeretném tudni, hogy a bodoglári ivóvíz mikor lesz iható?
A képviselői körzet igényeimet összeírom, és Béres László úr beárazza, és a testület elé
hozom.
Faludi Tamás képviselő
Ha az előző Önkormányzat nem hagy itt 300 millió forint tartalékot, akkor tudhatná meg
képviselő-társam, hogy mit jelent gazdálkodni. Nem szabad csipegetni a pénzt, mert elfogy.
Amikor polgármester úr egy millió forintot adott a Majsa Napokra, akkor kellett volna ezt
elmondani. Kevés Önkormányzat mondhatja el, hogy ilyen tartalékkal tudott indulni.
SZMSZ-t el kellene olvasni, hogy a Pénzügyi bizottságnak milyen ellenőrzési kötelezettsége
van. Az ellenőrzésért az Ön bizottsága felel, és Ön, mint elnök.
Még tartoznak három bizottsági előterjesztéssel.
Meg kellene változtatni a társulási honlapon a Társulási Tanács összetételét. A honlapon még
Faludi Tamás a Társulás elnöke.
Deményi Ernő képviselő
A Szent Imre utca végén lévő szegélykövek elbontása lakossági kérés.
Gyuris László képviselő
A honlapon a Roma Önkormányzat elnöke még Kolompár Orbán. Ezt is aktualizálni kellene.
Szikora Tibor képviselő
Nagyon szép a szökőkútnál lévő karácsonyfa, ha ilyen irányba megy a díszítés nagyon szép
lesz Kiskunmajsa.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A karácsonyi díszkivilágítás folyamatban van, ennek egyik eleme a karácsonyfa. A
villanykarókra szerelhető díszek is felkerülnek, valamint a Bazársor és a Hivatal is ki lesz
világítva.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Két hónapon keresztül teszteltük az EDTR rendszert, és azt állapítottuk meg, hogy nagyon
sok plusz munkát jelent számunkra. Mekkora gondot jelentene, ha a régi rendszerre térnénk
vissza?
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Deményi Ernő képviselő
Egyetértek, sokkal kezelhetőbb mindkét fél számára.
Gyuris László képviselő
Én is támogatom, a régi rendszer jobban követhető.
Koncz Jenő képviselő
Nem értek vele egyet, mert aki megtanulta a kezelését, használatával nagy előnyökre talál.
Nagyon helytelen dolog lenne, ha hátralépnénk, inkább fejleszteni kellene. El tudom fogadni,
hogy a hivatalnak több a munkája de azt semmiképpen nem támogatom, hogy vonuljunk
vissza.
Fülöp Zoltán képviselő
Ha a Hivatal dolgozói azt szeretnék, hogy álljunk vissza a régi rendszerre akkor azt,
tudomásul veszem.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Az anyagot papír alapon változatlanul megkapják a képviselők. Egy anyag felrakása tizenöt
perc, de akár egy órát is igénybe vehet. Egy ember, egy hétig dolgozik az előterjesztések
feltöltésével.
Deményi Ernő képviselő
A rendszer használata semmi problémát nem okoz, viszont az tudni kell, hogy a lakosságot
tájékoztatni kell a hagyományos módon. Abban egyetértek, hogy elindultunk a fejlődés útján
és most ez visszalépésnek tűnik, de legyünk arra is tekintettel, hogy milyen szinten terheljük a
hivatalt.
Koncz Jenő képviselő
Ennek a rendszernek vannak további előnyei. Ha a képviselők tudják használni a facebookot,
akkor nem értem, hogy az EDTR-t miért nem tudják használni. Az SZMSZ-ben az szerepel,
hogy elektronikus úton kapjuk meg az anyagot.
Faludi Tamás képviselő
A régi rendszer sokkal egyszerűbben kezelhető, mint az EDTR. Én mindig a régi rendszerrel
dolgozom. Nem tudom, hogy kényszeríthetne a Képviselő-testület arra, hogy laptoppal járjak
az ülésre.
Szakács Ottó a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal rendszergazdája
Az EDTR valóban többletterhet jelent a Hivatal dolgozóinak. Ha van egy előterjesztés, amit
két bizottság és a testület tárgyal, akkor mind a három helyre fel kell vinni ugyanazt az
előterjesztést.
A használata sokkal egyszerűbb, könnyebben megtalálhatók az anyagok. A Képviselőtestületnek kell eldönteni, hogy szeretnék-e használni a rendszert.
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Fülöp Zoltán képviselő
A rendszer a jegyzőkönyvek elektronizálását is el tudja végezni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Hivatalon belül még konzultálunk, hogy mi lenne az optimális megoldás.

Több kérdés, hozzászólás nincs, megköszönöm a megjelenést, és a nyilvános ülést 22.45
órakor bezárom.

K. m. f.
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