Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
5/I/2014.
Jegyzőkönyv
Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 23. (szerda)
16 00 órai kezdettel, a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében megtartott
üléséről.
Jelen vannak Önkormányzat részéről:
Faludi Tamás polgármester, Fogl András alpolgármester, Abonyi Henrik, Dósai Imre, Farkas
Zoltán, Lendér Julianna, Nyerges Benjamin, Szikora Tibor és Terbe Zoltán képviselők (9 fő,
81,81 %).
Mózer Gyula és Szikora Lajosné képviselők jelezték később érkezésüket.
Jelen vannak továbbá:
Dr. Tárai Éva jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, Gulyás Jánosné, dr. Dobrán
Zsuzsanna és Fehér László osztályvezetők, Béres László és Nyergesné Rafaj Erika bizottsági
referensek, Szalontai Mária könyvvizsgáló, Dr. Máté Szabolcs ügyvéd, Bari István a
Motorland Zrt. képviseletében és dr. Garas Mónika háziorvos.
Faludi Tamás polgármester
Köszöntöm a megjelenteket Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi 5. képviselőtestületi ülésén. Külön köszöntöm meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 8 fővel határozatképes, az ülést megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítésére javasolom Szikora Tibor és Dósai Imre képviselőket, aki egyetért
a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kérem kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta.
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Faludi Tamás polgármester
A kiküldött meghívó napirendi pontjaira vonatkozóan módosító javaslatom van. Két napirendi
pont levételét kérem, az első: a 18./-ként jelölt „Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok
Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete támogatására céltartalékba helyezett összeg
felhasználásnak jóváhagyásáról” szóló napirendet, a másik pedig a 29./ napirendként felvett
„A Római Katolikus Egyházközség és Kiskunmajsa Városi Önkormányzat között 1998.
július 01. napján kötött megállapodás felmondásáról” szóló napirendet a bizottságok kérése
alapján. Valamint három napirend felvételét kérem, 36./ napirendként a Városszépítő
Egyesület Kiskunmajsa támogatási kérelmét, 37./ napirendként kérem a Civilek a
Játszóterekért Egyesület támogatási kérelmét és 38./ napirendként Kiskunmajsa egyes
városrészeinek gyógyhellyé nyilvánításáról szóló előterjesztést.
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Kérem a jelenlévőket, a napirendekkel kapcsolatban tegyék meg észrevételeiket.
Lendér Julianna képviselő
Azt szeretném kérdezni, hogy most megint kaptunk egy jó pár olyan előterjesztést, amit én a
bizottsági üléseken még csak mutatóban sem láttam. Ha jól emlékszem, korábban arról volt
szó, hogy ilyen kiosztós anyagokkal nem nagyon fogunk találkozni. Ha egy vagy kettő lenne,
azt mondanám rendben, de itt annyi anyagot látok, hogy azt sem tudom, hogy miről kell majd
döntenem. Ezekkel az ad-hoc jellegű anyagokkal mit fogunk kezdeni? Hogyan fogunk
testületileg dönteni róla? Mert én nem fogok.
Faludi Tamás polgármester
Minden olyan, amiben tegnap a bizottsági üléseken észrevételre került sor, vagy módosítás
volt, a módosított előterjesztések lettek most kiosztva. Tehát például a bizottsági ülésen
elhangzott Farkas Zoltán képviselő úrtól, hogy az előterjesztésben nincs vastagon szedve a
változás, emeljük azokat ki, mert valóban nem volt kiemelve, ez megtörtént, ez lett kiosztva.
Tehát semmi új nincs, csupán azok a módosítások, amelyekre vonatkozóan a bizottsági ülésen
észrevétel történt.
Dósai Imre képviselő
Polgármester úr azt mondja, hogy semmi új nincs. Itt három napirendnél van az a megjelölés,
hogy új napirend. Ez a 36., 37., 38-as, csak a pontosság kedvéért. Egyébként a hozzászólásom
ügyrendi jellegű. Minden képviselő nagypénteken kapta meg ezt a nagy heti nagy csomagot.
Miért volt ez annyira fontos, hogy a mai napon tárgyaljon a testület és hogy a képviselők a
nagypénteken megkapott csomagot, nagyszombaton, húsvét vasárnapján, húsvét hétfőjén
kellett volna, hogy átnézzék ezt a közel negyven napirendet. Nem beszélve arról, hogy a
napirendi pontok között még mielőtt nem javasolta Polgármester úr, hogy vegyük le, szerepelt
a Katolikus Egyházmegyével kötött szerződés tárgyalása is. Tapintatlan így ütemezni a
testületi üléseket. Arra szeretném kérni Polgármester urat, hogy a vallási érzékenységekre
sokkal nagyobb figyelmet fordítson, és ne várja el, hogy nagypénteken, nagyszombaton,
húsvét vasárnap, húsvét hétfőn ezt a rengeteg anyagot alaposan, a testületi üléshez méltóan át
tudják nézni a képviselő-testület tagjai. Ez majdnem, hogy lehetetlen, hiszen kedden már
bizottsági ülések voltak és oda már felkészülten kellett volna menni.
Nyerges Benjamin képviselő
Most akkor szeretném tudni Polgármester úr, fehéren-feketén mondja meg nekünk, van új
napirend vagy nincs. Lendér Julianna képviselő asszonynak adott válaszában tagadta az új
napirendi pontok létezését, pusztán ez előzőek kiegészítését erősítette Farkas Zoltánra nézve
és az igenlő bólogatását várva. Úgy látom, vannak új napirendi pontok, amelyeknek az
előkészítése, feldolgozása, megismerése részünkről lehetetlen volt.
/Szikora Lajosné megérkezett, a jelenlévők létszáma 10 fő./
Faludi Tamás polgármester
Azzal kezdtem, hogy kettőt kérek levenni napirendről az eredeti meghívóhoz képest és az a
három napirend, amit most kérek felvenni, teljesen egyértelmű, hogy új napirendi pontok. De
mivel a meghívóban is úgy van írva, hogy új napirendi pontok, szerintem ez teljesen
egyértelmű. De hogyha nem teszem hozzá, hogy új napirend, mivel most kérem felvenni,
magától értetődik, hogy ez minden esetben új napirendet jelent. Mindhárom új napirend olyan
kérdés, ami úgy gondolom, hogy nem olyan horderejű, aminek ne lett volna elég a tegnapi
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bizottsági ülésen való megtárgyalása. Annyi kérésem van még, hogy szeretném a 4./ napirendi
pontot elsőként tárgyalni, hogy Szalontai Mária könyvvizsgáló asszony meghívott
vendégünkre tekintettel. Ezt követően kérem, hogy 2./ napirendi pontként tárgyaljuk a
meghívóban szereplő 20-as napirendet mivel dr. Máté Szabolcs ügyvéd úr szintén vidékről
érkezett, és 3./ napirendként kérem, hogy dr. Garas Mónika háziorvos kérelmét tárgyaljuk.
Amennyiben nincs több észrevétel, kérem, aki az elhangzottakkal összhangban a napirendi
pontokkal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
tartózkodás nélkül, 5 ellenszavazattal – a napirendi pontokat nem fogadta el.
Faludi Tamás polgármester 5 perc szünetet rendel el.
Szünet után
Farkas Zoltán képviselő
Nem lehet cél, hogy a testület működése megbénuljon, ettől függetlenül azt gondolom olyan
dolgok hangzottak el, amelyek jogosak. Régen kértük azt egyrészt, hogy a bizottsági ülések
ne közvetlenül a testületi ülés előtt legyenek. Kérésünk nem került meghallgatásra. Most is
ennek a következményét látjuk. Tegnap ott voltam az Oktatási Bizottsági ülésen elsőtől az
utolsó percig. A Pénzügyi Bizottságon nem tudtam ott lenni, ezért nyilván nem tudtam
tájékozódni az itt lévő anyagokból. Most 30 oldalas papíranyagot kaptunk, amit nem biztos,
hogy mindet el kell olvasnunk, de én szeretném tudni, hogy mennyit kell elolvasnom belőle.
Van olyan képviselő, aki anyagot sem hoz, úgy is jó neki, én minden anyagot el szoktam
olvasni és szerettem volna ezt is elolvasni. Ezért zavar ez bennünket, hogy ilyen kiosztós
anyagok alapján kell működni, dönteni. Azután esetleg, hogy ha olyan döntés születik a
kiosztós anyag alapján, amire a város nagy része felháborodik, mint például itt most a fáknak
a kivágása az épület mellett, akkor az a válasz, hogy megszavaztátok, benne volt az anyagban.
Igen, a kiosztós anyagban benne volt, amit nem tudom, hogy lehetne most tanulmányozni,
szünetben kellene megnézni, vagy úgy hogy közben megy az ülés, úgy kellene elolvasni. Ezt
kellene belátni, hogy így alapvetően nem lehet kellő felelősséggel működtetni a testületet, és
ezt kellene meghallgatni. Kérem Polgármester urat, tegye fel még egyszer szavazásra a
napirendet és menjünk tovább.
/Terbe Zoltán képviselő távozott, a jelenlévők létszáma 9 fő./
Faludi Tamás polgármester szavazásra teszi a testületi ülés folytatását.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – a képviselő-testületi ülést folytatja.
Faludi Tamás polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, az elhangzott
módosításokkal együtt.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett – a napirendet elfogadja.

Napirend
1. .…/2014. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2013.
évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Faludi Tamás polgármester
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester
2. Motoros ingatlanhasznosítási szerződések felmondása
3. Dr. Garas Mónika háziorvos önkormányzati rendelő használata iránti kérelme
4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
5. ..../2014. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 32/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Faludi Tamás polgármester
6. …./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (V.8.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Faludi Tamás polgármester
Hatósági Osztály előterjesztése
Előadó: Dr. Dobrán Zsuzsanna bizottsági referens
7. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat elbírálása
Hatósági Osztály előterjesztése
Előadó: Béres László bizottsági referens
8. Katonáné Tombácz Krisztina Éva kérelme
Pénzügyi Osztály előterjesztései
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
9. A 2013. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
10. A 2013. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz
átadások elszámolása azon támogatottak esetében, akik a 2014. évi támogatási keretekre
nem nyújtottak be pályázatot
11. A 2013. évi zárómérleg és a 2014. évi rendező/nyitómérleg eltérésének indoklása
12. 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés
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Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester
13. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat adósságának 2014. évi átvállalása
14. Intézményi Szakmai Napok támogatása
15. Bodoglári Falunap és Traktoros fesztivál támogatása
16. Majsa Napok rendezvény programterve
17. Városi Majális rendezvény támogatása
18. Kiskunmajsa Város Polgárőrsége kérelme
19. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásának módosítása
20. Városgazdálkodási Intézmény játszóterek üzemeltetéshez, jégeső elhárító rendszer
működésével kapcsolatos kérelme
21. Előterjesztés a 2013. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló
22. Üzemeltetési szerződés megkötése a SZIGÜ Pest Megyei Temetkezési
Részvénytársasággal
23. A Bácskainfó 2001 Bt. ajánlatának kiegészítése
24. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2013. évi működéséről
25. Térfigyelő kamera pályázat
26. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének álláshely bővítéssel
kapcsolatos kérelme
27. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási lehetőségről
28. Csólyospálos Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó
értékesítési ajánlata
29. Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház álláshely
bővítéssel kapcsolatos kérelme
30. Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi
ellátásáról
31. A HUNOR SE Asztalitenisz Szakosztályának kérelme Sportcsarnok ingyenes
igénybevételére
32. Beszámoló a Projektiroda 2013. évi működéséről
33. Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
34. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
35. Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház Alapító
Okiratának módosítása
36. Városszépítő Egyesület (VEK) támogatási kérelme
37. Civilek a Játszóterekért Egyesület támogatási kérelme
38. Kiskunmajsa egyes városrészeinek gyógyhellyé nyilvánítása
39. ...../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről
szóló 6/2014.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
40. Egyebek
41. Javaslat Kiskunmajsa városban működő szavazókörök Szavazatszámláló Bizottság
póttagjainak megválasztására /Zárt ülés!/
Előadó: dr. Tárai Éva jegyző
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1./ N a p i r e n d
.…/2014. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Faludi Tamás polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
Kérdezem Könyvvizsgáló asszonyt, van-e kiegészíteni valója az írásos jelentéssel
kapcsolatban.
/Terbe Zoltán képviselő visszajött, a jelenlévők létszáma 10 fő/
Szalontai Mária könyvvizsgáló
Nem kívánom kiegészíteni az általam leírtakat, köszönöm.
Faludi Tamás polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal,
kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének végrehajtásáról a 11/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletet
elfogadta, melyet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmaz.
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

2./ N a p i r e n d
Motoros ingatlanhasznosítási szerződések felmondása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
Bari István úr a Motorland Zrt. képviseletében hozzászólási jegyet nyújtott be. Kérem, aki
egyetért Bari úr hozzászólásával, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a hozzászólást megszavazta.
Bari István Motorland Zrt. képviselője
Nagyon rövid szeretnék lenni. Amennyiben kérik, indoklom is, kegyeleti okokból kérem,
hogy a mai képviselő-testületi ülés vegye le napirendjéről a motoros ingatlanhasznosítási
szerződések tárgyalását. Tegnap meghalt édesanyám, a bizottsági ülésen nem tudtam részt
venni, érveimet nem tudtam kifejteni. Annyit szeretnék csak mondani és kérni, hogy mielőtt
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megalapozott döntést hozna a képviselő-testület, ahhoz igen sok kérdés hozzájárul. A város
közös érdeke figyelembe vételével tárgyaljuk meg az egész Motorland projekt múltját,
esetleges jövőjét. Az ellen sem tiltakozunk, ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy felmondja
a szerződést. A mi értelmezésünk szerint komoly jogi és egyéb kérdéseket vet fel az egész
projekttel kapcsolatos döntés előkészítetlensége, ezért kérem, hogy halasszák el ezen
napirendi pont tárgyalását.
Lendér Julianna képviselő
Köszönöm a szót Polgármester úr. Igazából én úgy gondolom, hogy amit itt Bari úr az előbb
elmondott, talán erre való tekintettel lehetne egy másik időpontra kitűzni ennek a napirendi
pontnak a tárgyalását, mert elég sok kérdés felmerült bennem is, amit én úgy gondolok, hogy
ilyen állapotban nem biztos, hogy reálisan meg fog tudni nekem válaszolni Bari úr, vagy
pedig nyugodtan. Én úgy gondolom, hogy ez most egy humánus dolog lenne részünkről ennek
a napirendi pontnak az elhalasztása.
Faludi Tamás polgármester
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a mai napon lekerüljön napirendről a motoros
ingatlanhasznosítási szerződésekről szóló napirend, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással – a javaslatot elfogadta.
Faludi Tamás polgármester
Még egy szavazást kérek arra vonatkozóan, hogy ezt a napirendet nem lehet tovább húzni
sokáig, ezért azt kérem, hogy május 15-ig egy rendkívüli ülésen az erről szóló végső
döntéseket meg kell hozni. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
88/2014. (IV. 23.) határozat
Motoros ingatlanhasznosítási szerződések felmondása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Motoros ingatlanhasznosítási
szerződésekről szóló napirendet levette napirendjéről azzal, hogy május 15-ig a napirend
újratárgyalásra kerül.
Felelős: Faludi Tamás polgármester, dr. Tárai Éva jegyző
Határidő: 2014. május 15.

3./ N a p i r e n d
Dr. Garas Mónika háziorvos önkormányzati rendelő használata iránti kérelme
/Írásos előterjesztés mellékelve./
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Faludi Tamás polgármester
Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs észrevétel, a
határozati javaslatot, aki el tudja fogadni, kérem, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
89/2014. (IV. 23.) határozat
Dr. Garas Mónika háziorvos önkormányzati rendelő használata iránti kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Szakorvosi Rendelőintézetet
üzemeltető Nonprofit Kft hasznosítás tárgyában tett befogadásról szóló döntése esetén hozzájárul, hogy Dr. Garas Mónika (GarBa Med Egészségügyi Szolgáltató Kft.) háziorvosi
tevékenységét a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. által üzemeltetett
Szakorvosi Rendelőintézet 114. számú helyiségében folytathassa ugyanolyan feltételekkel,
mint a többi, a Rendelőintézetben elhelyezett háziorvos, amennyiben a funkcióváltáshoz a
Katasztrófavédelem, és az ÁNTSZ a szakhatósági hozzájárulást megadja.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, az
előterjesztés mellékletét képező területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi
tevékenység ellátásra vonatkozó szerződés módosításának aláírására, valamint a Kígyós
Hold utca 10. szám alatti ingatlan külterületi rendelőként történő térítésmentes használatára
vonatkozó, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv rendelkezéseinek megfelelő
tartalommal elkészülő megállapodás aláírására.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. április 23.

4./ N a p i r e n d
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
A 98/2013. sz. határozat végrehajtására egy újabb határidő módosítást szeretnék kérni 2014.
június 30-ig. A 28/2014. határozatot a bizottsági ülésen kértük levenni napirendről és a
testületi ülés napirendjéről is lekerült. Kérem, szíveskedjenek ezen határozat végrehajtására is
határidő módosítást engedélyezni 2014. május 30-ig, a rendkívüli ülésre visszakerülhet.
Dósai Imre képviselő
Amit utoljára említett, hogy a tegnapi nap folyamán a bizottsági ülés napirendjéről levételre
került. Az üdülőtulajdonosok képviselői készültek a bizottsági ülésre. Gondolom, hogy nem
az ő kérésük volt a napirendről való levétel, mi volt a napirendről való levételnek az oka?

9
Faludi Tamás polgármester
Olyan kérdések merültek fel, még a bizottsági ülés előtt, amelyek alapján közösen kértük
levenni napirendről. Ilyenek voltak például tervezési és kivitelezési kérdések a kerékpárút
kivilágításával kapcsolatban a tárgyalások folytatódnak. Amennyiben nincs több észrevétel, a
határozati javaslat elfogadását kérem - a határidő módosításokkal együtt -, aki el tudja
fogadni, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.
90/2014. (IV. 23.) határozat
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Határozat
-

-

51/2013. (II.27.) határozat
Közbeszerzési tanácsadó megbízásáról
261/2013. (X. 16.) határozat
Petőfi tér környezet rendezés
281/2013. (XI. 27.) határozat
Felföldi Irén Zsuzsanna haszonbérleti szerződés felmondása
320/2013. (XII.19.) határozat
Fő u. 76. sz. ingatlanrész hasznosítása
331/2013. (XII.19.) határozat
Térfigyelő kamerák üzemeltetése
332/2013. (XII.19.) határozat
Csúszásgátló anyagról döntés
5/2014. (I. 16.) határozat
„GÁZÉPSZERKER” Kft. területvásárlási kérelme az ipari parkban
13/2014. (I. 16.) határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat adósságának 2014. évi átvállalása
17/2014. (II. 07.) határozat
Térfigyelő kamerák felszereléséhez kapcsolódó többletköltség
18/2014. (II. 26.) határozat
Motoros Ingatlanhasznosítási szerződések felülvizsgálata
19/2014. (II. 26.) határozat
Motoros Ingatlanhasznosítási szerződések felülvizsgálata
21/2014.(II.26.) határozat
Kiskunmajsa Város Településszerkezeti tervének módosítása
22/2014. (II. 26.) határozat
Simonyi Katalin lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
23/2014. (II. 26.) határozat
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház muzeális
intézményi feladatainak támogatására pályázat beadása
24/2014. (II.26.) határozat
Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat keret emelése és kiírása
32/2014. (II.26.) határozat
Menetrend módosítás
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-

-

-

33/2014. (II.26.) határozat
Hunor Vadásztársaság 0339/5. hrsz.-ú területvásárlása
34/2014. határozat
Első világháborús emlékmű helyreállítása
36/2014. (II. 26.) határozat
Kiskunmajsa egyes városrészeinek gyógyhellyé nyilvánítása
37/2014. (II.26.) határozat
Fő u. 76.sz. ingatlanrész hasznosítása
38/2014. (II. 26.) határozat
Víziközművek üzemeltetése
39/2014. (II.26.) határozat
A Köztársaság téri játszótér üzemeltetése
42/2014. (II. 26.) határozat
2014. évi működési hozzájárulás megállapítása a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás működéséhez
43/2014. (II. 26.) határozat
„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási
megállapodás felülvizsgálata tárgyában
44/2014. (II. 26.) határozat
Majsa Alapítvány kérelme
45/2014. (II. 26.) határozat
Tradicionális sportegyesületek, Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális
rendezvény, kiadványok támogatása, Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások,
egyéni sportolók, egyéb civil szervezetek támogatására elkülönített keretösszeg
felosztása
47/2014. (II. 26.) határozat
Városszépítő Egyesület rendezvény támogatási kérelme
49/2014. (II. 26.) határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat –nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó
szerződéseinek módosítása
50/2014. (II. 26.) határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat, mint eladó, valamint a „GÁZÉPSZERKER” Kft.
mint vevő között létrejött ingatlan adásvételi szerződés módosítása
53/2014. (II. 26.) határozat
A HUNOR SE Asztalitenisz Szakosztályának kérelme Sportcsarnok ingyenes
igénybevételére
54/2014. (II. 26.) határozat
A központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásának finanszírozásához szükséges döntés
55/2014. (II. 26.) határozat
A központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásához szükséges helyiség bérleti szerződés
56/2014. (II. 26.) határozat
A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezés
véleményezése
57/2014. (II. 26.) határozat
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató
Intézménye ágazati pótlék támogatása
59/2014. (II. 26.) határozat

11

-

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. kérelme személygépkocsi
beszerzés ÁFÁ-jának támogatására, támogatási összeg megelőlegezésére
60/2014. (II. 26.) határozat
Gáz-Dízel Kft. kérelme
61/2014. (II. 26.) határozat
Fészek Színjátszó Egyesület kérelme
63/2014. (II. 26.) határozat
A Kiskunok Vidékéért Egyesület HACS-ként való működési szándékáról
64/2014. (II. 26.) határozat
Szank Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészre vonatkozó
értékesítési ajánlata
65/2014. (II. 26.) határozat
VAKÁCIÓ Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadása
66/2014. (II. 26.) határozat
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsőde gyógypedagógiai pótlék
kérelme
67/2014. (II. 26.) határozat
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsőde pótelőirányzat kérelme
68/2014. (II. 26.) határozat
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal létszámigénye
71/2014. (II. 26.) határozat
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
76/2014. (III.20.) határozat
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
közművelődési érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatos kérelme
77/2014. (III. 20.) határozat
Gyermeknap és Nyárköszöntő Fesztivál

- Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 98/2013. (V.08.) határozat,- a
a Cseke és Cseke Kft. vételi ajánlata - esetében határidő módosítást fogadott el 2014.
június 30-ig.
- Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2014. (II.26.) határozat,a Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete
támogatási kérelme - esetében határidő módosítást fogadott el 2014. május 30-ig.

5./ N a p i r e n d
..../2014. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 32/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Faludi Tamás polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
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Faludi Tamás polgármester
Tájékoztatom Képviselőtársaimat, hogy az Egészségügyi, Szociális Bizottság 5 igen, 1
tartózkodással, az Oktatási Bizottság 5 igen, 1 tartózkodással támogatta az előterjesztést.
Kérdezem a megjelenteket, van-e kérdés, észrevétel?
Dósai Imre képviselő
Általánosságban szeretném mondani Polgármester úr, hogy az Ön által előterjesztett
előterjesztések, rendeletek számomra az eddigiekben azt bizonyították, kiemelkedően a
telekadó előterjesztése, hogy nem minden esetben egyezik a testület képviselőinek szándéka
az elfogadott rendelet tartalmával. Lásd a telekadó is 2012-ben 5,2 millió forintos összeg volt
és 23 millió forintra emelkedett. Kizárt és a testületi ülésen nem is volt olyan képviselő, aki
feltette volna a kezét, hogy a szándékával egyezően történt volna egy ilyen rendeletmódosítás.
Úgy hogy én a továbbiakban – mivel nem vagyok meggyőződve arról, hogy a szándékokban
minden esetben egyetért-e az előterjesztő, az előterjesztés és a képviselők – én tartózkodni
fogok a Polgármesteri előterjesztések támogatásától.
Faludi Tamás polgármester
A leghatározottabban szeretném visszautasítani Képviselőtársam jelenlegi hozzászólását.
Abszolút értem benne a rosszindulatú megjegyzését. Közlöm Képviselőtársammal, hogy a
következő napirend is egy rendelet lesz, ott is kérem, hogy mondja el ugyanezt és azt is
kérem, hogy minden esetben innentől kezdve a ciklus végéig minden rendelet tervezet
módosításnál legyen szíves említse meg ezt a bizonyos adórendelet módosítást, amit ha
tetszik, ha nem, Ön is elfogadott. Nem kiosztós anyag volt, nem nagypénteken osztottuk ki az
anyagot. Volt ideje bőven Képviselőtársamnak, mint érintett is, aki egyébként, mint adóalanya
is volt és arra nem vette a fáradságot, hogy mint adóalany megnézze azt, hogy miről
szavazott. Azt azért szeretném Öntől visszautasítani.
Másodszor: a Polgármester előterjesztése a magasabb törvény módosításáról szól, mint ahogy
ez is el lett mondva a bizottsági ülésen. Tehát nem a Polgármesterrel kell egyetérteni a
rendeletmódosításban, hanem Magyarország Parlamentje és Kormánya által meghozott
törvényt kell beletenni a rendeletünkbe. De ez elhangzott azon a bizonyos bizottsági ülésen is,
ahol több minden elhangzott. Tehát amennyiben Ön tartózkodik, vagy nem ért egyet, akkor ne
azt mondja, hogy a Polgármester rendeletmódosításával nem ért egyet, hanem azt tessék
mondani, hogy Magyarország törvényével, Magyarország Kormánya által hozott törvény
módosításával nem ért egyet, mert ez így korrekt és így helyes. Ez az előterjesztés a törvényi
módosítást emeli kötelezően a helyi rendeletünkbe.
Dósai Imre képviselő
Épp ezt szeretném elkerülni, hogy aztán rá legyen mindenkire kenve a felelősség, csak arra
nem, akit éppen érint. Tehát ezért, nem a törvények ellen, hanem az olyan előterjesztéseinél
fogok tartózkodni, mert nem szeretnék még egyszer olyan hibába esni, hogy Ön rám is
mutogathasson, hogy én miattam is 5,2 millióról 23 millió forintra emelkedett egyik évről a
másikra a telekadó terhe a kiskunmajsai vállalkozóknak. Ez nem magyarázható kizárólagosan
a törvényi változásokkal. Az előterjesztésben akkor is az volt a hivatkozás, hogy törvényi
változásokat vezetünk át csak a rendeletünkön, és hogy a vállalkozókra ez semmiféle terhelő
hatással nem fog jelentkezni. Ezért nem tudom elfogadni az Ön előterjesztéseit.
Faludi Tamás polgármester
Körülbelül 28 előterjesztésem lesz. Akkor már most szeretném akár a jegyzőkönyvbe is
mondani, hogy a 28 előterjesztésnél 1 tartózkodás biztosan lesz. Nem kívánok ezen
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vitatkozni. Akkor, amikor az Önök ciklusában Dósai Imre alpolgármester és Terbe Zoltán
polgármesterként és az akkori képviselő-testület elfogadta az építményadót, egyetlen
csettintéssel, egy előterjesztéssel, nem voltak akkor ennyire kétségbe esve és az építmény adó
nem 60 vállalkozást érintett, hanem több száz vállalkozót. Akkor nem tiltakoztak, szó nélkül
bevezették, az sem volt kötelező. Ez a képviselő-testület azt az adót 50 %-kal csökkentette.
Majd ezt is tessék elmondani mindig, hogy én, Dósai Imre akkor alpolgármesterként
előterjesztettük és megszavaztuk az építményadót, amit most ez az önkormányzat csökkentett.
Van-e egyéb észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a rendelet módosításával,
kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással – A pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 32/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
12/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletet elfogadta, melyet a jegyzőkönyv 2. számú
melléklete tartalmaz.

6./ N a p i r e n d
…./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (V.8.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Faludi Tamás polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
Rendelet tervezetünket az Oktatási Bizottság 6 igen szavazattal támogatta. Kérem a
megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom. Kérem,
aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással – Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (V.8.) önkormányzati rendelet módosítását a
13/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelettel elfogadta, melyet a jegyzőkönyv 3. számú
melléklete tartalmaz.
Hatósági Osztály előterjesztése
7./ N a p i r e n d
A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat elbírálása
Előadó: Dr. Dobrán Zsuzsanna bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
Az előterjesztést az Oktatási Bizottság 6 igen szavazattal támogatta. Kérem a megjelenteket,
tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom a határozati javaslatot.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
91/2014. (IV. 23.) határozat
A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat elbírálása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2008. (IX.10.) számú Terbe
Sándor tanulmányi ösztöndíjról szóló rendelete alapján összesen 300.000 Ft egyösszegű,
vissza nem térítendő támogatást biztosít az alább részletezett pályázóknak, a költségvetésben
ezen jogcímre elkülönített keretösszeg terhére:
Középiskolai tanulók részére pályázónként 20.460,- Ft-ot:
1. Halász Anna Dominika (6120 Kkmajsa, Petőfi tér 1. 3/3a. szám alatti lakhelyű tanuló),
2. Ábrahám-Fúrús András (6120 Kkmajsa, Kálvária utca 13. szám alatti lakhelyű tanuló),
3. Péter-Szabó Erik (6120 Kkmajsa, Jókai M. utca 1/A. szám alatti lakhelyű tanuló),
4. Patyi Enikő (6120 Kkmajsa, Őr utca 39. szám alatti lakhelyű tanuló),
Főiskolai, egyetemi hallgatók részére pályázónként 27.280,-Ft-ot:
5. Juhász Krisztina (6120 Kkmajsa, Zárda utca 52. szám alatti lakhelyű hallgató),
6. Hunyadi Sándor (6120 Kkmajsa, Köztársaság tér 6. szám alatti lakhelyű hallgató),
7. Sipos-Szabó Anett (6120 Kkmajsa, Erdei F. utca 2. szám alatti lakhelyű hallgató),
8. Szikora Tímea (6120 Kkmajsa, Széktósor 28. szám alatti lakhelyű hallgató),
9. Horváth Nikoletta (6120 Kkmajsa, Marispuszta 112. szám alatti lakhelyű hallgató),
10. Tápai Péter (6120 Kkmajsa, Losonci utca 3. szám alatti lakhelyű hallgató),
11. Péter-Szabó Zsanett (6120 Kkmajsa, Jókai M. utca 1/A. szám alatti lakhelyű hallgató),
12. Lódri Szabina (6120 Kkmajsa, Szabadság utca 4. szám alatti lakhelyű hallgató)
Felelős: Faludi Tamás polgármester
dr. Dobrán Zsuzsanna oktatási referens
Határidő: 2014. április 23.
Hatósági Osztály előterjesztése
8./ N a p i r e n d
Katonáné Tombácz Krisztina Éva kérelme
Előadó: Béres László bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
A határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal támogatta. Kérem a
megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom a
határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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92/2014. (IV. 23.) határozat
Katonáné Tombácz Krisztina Éva kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Régiposta u. 7. szám
alatti ingatlan előtti villanyoszlopra közvilágítási lámpa felszerelését Katonáné Tombácz
Krisztina Éva kérelme alapján.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. április 30. a kiértesítésre
Pénzügyi Osztály előterjesztései

9./ N a p i r e n d
A 2013. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
A határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta.
Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom
a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.
93/2014. (IV. 23.) határozat
A 2013. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi maradványokat az 1.
számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2013 önkormányzati rendelete
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 16 §-ában foglaltak alapján a
költségvetési szervek kötelezettségvállalással terhelt maradványa feletti részt elvonja,
melynek összege 33.240,0 eFt.
A 2013. évi kiutalatlan állami támogatás összege 1.806,0 eFt, az önkormányzat
pénzmaradvány helyesbítése 6.489,0 eFt, mely a maradványt növeli.
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde IPR pályázatának sikertelen elbírálása esetén az
1.880,0 eFt kötelezettségvállalás fedezetét az önkormányzat az elvont pénzmaradványból
biztosítja.
Fentiek alapján a Képviselő-testület a Városgazdálkodási Intézménytől elvont 1.109,0 eFt
nem lakóingatlan bérbeadásból származó maradványt a céltartalékba helyezi a Felhalmozási
és felújítási alapba, 31.651,0 eFt-tal az önkormányzat céltartalékán az önkormányzati,
intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keretösszeget növeli, 1.880,0
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eFt-ot céltartalékba helyez a Városi Óvoda, Bölcsőde IPR pályázata esetleges
utófinanszírozására, befizetési kötelezettségre a dologi előirányzatot 406,0 eFt-tal megemeli,
az önkormányzat 6.489,0 eFt-os pénzmaradvány helyesbítését általános tartalékba helyezi.
Az intézmény alulfinanszírozás 11.791,0 eFt-os kiadási megtakarítását általános tartalékba
helyezi.
Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre
Határidő: azonnal

10./ N a p i r e n d
A 2013. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások,
pénzeszköz átadások elszámolása azon támogatottak esetében, akik a 2014. évi
támogatási keretekre nem nyújtottak be pályázatot
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
A határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal támogatta. Kérem a
megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom a
határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
94/2014. (IV. 23.) határozat
A 2013. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz
átadások elszámolása azon támogatottak esetében, akik a 2014. évi támogatási keretekre
nem nyújtottak be pályázatot
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
által 2013. évben céljelleggel támogatott sportegyesületek, civil szervezetek, magánszemélyek
támogatásának elszámolásáról - kivéve melyek elszámolása a 2014. február 26-i Képviselőtestületi ülésen bemutatásra került - készült jelentést az előterjesztésben foglaltak alapján
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft-t a 8,9
eFt többletutalás visszafizetésére.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Korszerűbb Baleseti Ellátásért
Alapítvány 100,0 eFt-os visszafizetésével, valamint a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. 8,9 eFt-os visszafizetésével, összesen 108,9 eFt-tal a 2014. évi költségvetés
általános tartalékát megemeli.
Felelős: Faludi Tamás polgármester az érintett Kft. kiértesítésére, Serbán György igazgató a
többlettámogatás visszautalására, Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési rendeleten
történő átvezetésre
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Határidő: azonnal, 2014. május 31., azonnal

11./ N a p i r e n d
A 2013. évi zárómérleg és a 2014. évi rendező/nyitómérleg eltérésének indoklása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
A határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal támogatta. Kérem a
megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom a
határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
95/2014. (IV. 23.) határozat
A 2013. évi zárómérleg és a 2014. évi rendező/nyitómérleg eltérésének indoklása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező
2013. december 31-i zárómérleget, valamint a 2014. január 1-jei rendező/nyitó mérleget
tudomásul veszi, tekintettel arra, hogy az a 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet az
államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló
törvény figyelembe vételével került összeállításra az államháztartás számviteléről szóló
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre történő
áttéréshez.
Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető
Határidő: azonnal

12./ N a p i r e n d
2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
A határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal támogatta. Kérem a
megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom a
határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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96/2014. (IV. 23.) határozat
2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30-tól 2014. augusztus
29- ig terjedő időre (44 munkanapon) – biztosítja a szociális nyári gyermekétkeztetést, s az
ezzel kapcsolatos pályázat benyújtására a polgármestert felhatalmazza.
Amennyiben az elnyert támogatás összege az igényeltnél kevesebb, Kiskunmajsa Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy milyen mértékű önerőt biztosít az
étkeztetéshez, vagy az elnyert támogatási összeg erejéig kívánja csak biztosítani az ellátást.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. május 7.
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
13./ N a p i r e n d
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat adósságának 2014. évi átvállalása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
A határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal támogatta. Kérem a
megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom a
határozati javaslatokat. Először az első határozati javaslatot teszem fel szavazásra, kérem, aki
egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.
97/2014. (IV. 23.) határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat adósságának 2014. évi átvállalása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi
adósságkonszolidációja miatt a tárgyévi költségvetésben felszabaduló tőketörlesztések és
járulékos költségek 34.702.000.-Ft-os összegét céltartalékba helyezi Pályázatok önereje
jogcímen, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület rendelkezik.
Felelős: Faludi Tamás polgármester a rendeleten történő átvezetésre
Határidő: azonnal
Faludi Tamás polgármester a 2. határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

19

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.
98/2014. (IV. 23.) határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat adósságának 2014. évi átvállalása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 29/A. § alapján az
önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségeinek várható összegét „e Ft-ban” az alábbiak szerint fogadja el a 2015-2017.
költségvetési évekre, módosítva 72/2014.(II.26.) határozatát:
Megnevezés

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési
kötelezettség a tárgyévet követő három évben
2015. év
2016. év
2017. év
Helyi adóból származó
367 500
367 500
367 500
bevétel
Az
önkormányzati
13 614
13 614
13 614
vagyon
és
az
önkormányzatot
megillető vagyoni értékű
jog értékesítéséből és
hasznosításából
származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj
és hozambevétel
Tárgyi
eszköz
és
immateriális
jószág,
részvény,
részesedés,
vállalat értékesítéséből
vagy
privatizációból
származó bevétel
Bírság,
pótlék
és
2 700
2 700
2 700
díjbevétel
Kezességvállalással
kapcsolatos megtérülés
Saját
bevételek
összesen
Saját bevételek 50%-a
Hitel, kölcsön felvétele,
átvállalása a folyósítás
napjától a végtörlesztés
napjáig,
és
annak
aktuális tőketartozása
Hitelviszonyt

383 814

383 814

383 814

191 907
0

191 907
0

191 907
0

20
megtestesítő értékpapír
forgalomba hozatala a
forgalomba
hozatal
napjától
a
beváltás
napjáig,
kamatozó
értékpapír esetén annak
névértéke,
egyéb
értékpapír esetén annak
vételára
Váltó kibocsátása a
kibocsátás napjától a
beváltás napjáig, és
annak a váltóval kiváltott
kötelezettséggel
megegyező,
kamatot
nem tartalmazó értéke
Pénzügyi
lízing
lízingbevevői
félként
történő megkötése a
lízing futamideje alatt, és
a
lízingszerződésben
kikötött
tőkerész
hátralévő összege
A
visszavásárlási
kötelezettség kikötésével
megkötött
adásvételi
szerződés eladói félként
történő megkötése –
ideértve a valódi penziós
és
óvadéki
repóügyleteket is- a
visszavásárlásig, és a
kikötött visszavásárlási
ár
Szerződésben
kapott,
legalább
365
nap
időtartamú
halasztott
fizetés, részletfizetés és a
még ki nem fizetett
ellenérték
Hitelintézetek
által,
származékos műveletek
különbözeteként
az
Államadósság
kezelő
Központ
Zrt-nél
elhelyezett
fedezeti
betétek és azok összege
Előző
év(ek)ben
keletkezett
tárgyévet
terhelő
fizetési

0

0

0
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kötelezettség
Hitel, kölcsön felvétele,
átvállalása a folyósítás
napjától a végtörlesztés
napjáig,
és
annak
aktuális tőketartozása
Hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír
forgalomba hozatala a
forgalomba
hozatal
napjától
a
beváltás
napjáig,
kamatozó
értékpapír esetén annak
névértéke,
egyéb
értékpapír esetén annak
vételára
Váltó kibocsátása a
kibocsátás napjától a
beváltás napjáig, és
annak a váltóval kiváltott
kötelezettséggel
megegyező,
kamatot
nem tartalmazó értéke
Pénzügyi
lízing
lízingbevevői
félként
történő megkötése a
lízing futamideje alatt, és
a
lízingszerződésben
kikötött
tőkerész
hátralévő összege
A
visszavásárlási
kötelezettség kikötésével
megkötött
adásvételi
szerződés eladói félként
történő megkötése –
ideértve a valódi penziós
és
óvadéki
repóügyleteket is- a
visszavásárlásig, és a
kikötött visszavásárlási
ár
Szerződésben
kapott,
legalább
365
nap
időtartamú
halasztott
fizetés, részletfizetés és a
még ki nem fizetett
ellenérték
Hitelintézetek
által,
származékos műveletek
különbözeteként
az
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Államadósság
kezelő
Központ
Zrt-nél
elhelyezett
fedezeti
betétek és azok összege
Tárgyévben keletkezett,
illetve
keletkező,
tárgyévet
terhelő
fizetési kötelezettség
Fizetési
kötelezettség
összesen
Saját bevételek 50%-a
csökkentve az összes
fizetési kötelezettséggel

0

0

0

0

0

0

191 907

191 907

191 907

Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: folyamatos

14./ N a p i r e n d
Intézményi Szakmai Napok támogatása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom
a határozati javaslatot. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.
99/2014. (IV. 23.) határozat
Intézményi Szakmai Napok támogatása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ágazati ünnepnapok
megszervezésére 198,3 fő részére az alábbiak szerinti bontásban fejenként 1.000.- Ft, azaz
összesen 198.300.-Ft anyagi támogatást biztosít:
Városi Óvoda és Bölcsőde
Konecsni György Kulturális Központ
Városi Könyvtár
Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Intézmény
Városgazdálkodási Intézmény – Védőnők
Alapellátásban résztvevő orvosok és asszisztensek
Nonprofit Kft-nél alkalmazásban állók – Eü-i szakdolgozók
Nonprofit Kft-nél alkalmazásban állók – Projektiroda

61.000.-Ft
16.500.-Ft
6.000.-Ft
40.000.-Ft
10.200.-Ft
7.000 Ft
22.000.-Ft
21.100.-Ft
3.000.-Ft
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Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Intézmény
Összesen:

11.500.-Ft
198.300 Ft

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére fenti hozzájárulás a
saját költségvetésükbe kerül biztosításra.
A Városgazdálkodási Intézménynél foglalkoztatott védőnők, az alapellátásban résztvevő
orvosok és asszisztensek, valamint a Nonprofit Kft-nél alkalmazásban állók hozzájárulása az
Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény részére kerül átadásra megállapodás
ellenében, elszámolási kötelezettséggel.
A Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény részére biztosított előirányzat
a Többcélú Kistérségi Társulás, mint fenntartó részére kerül átadásra megállapodás ellenében,
elszámolási kötelezettséggel.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ágazati napok városi szintű
ünnepségének megszervezésére további 130.000.- Ft-ot biztosít, melyből 70.000.-Ft a Városi
Óvoda és Bölcsőde költségvetésébe kerülne lebontásra a városi szintű Pedagógus Nap,
60.000.-Ft pedig az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény részére kerülne
átadásra megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel a városi szintű Semmelweis
Nap megrendezésére.
A mindösszesen 328.300.- Ft-os támogatás fedezete a céltartalékon önkormányzati,
intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keretösszeg.
Felelős: Faludi Tamás polgármester az érintettek értesítésére, a központi rendezvények
szervezőjének kijelölésére
Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre
Határidő: folyamatos, azonnal

15./ N a p i r e n d
Bodoglári Falunap és Traktoros fesztivál támogatása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta a határozati javaslatot.
Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket.
Szikora Tibor képviselő
A traktoros fesztivált és a falunapot az idén is meg szeretné rendezni a Bodoglári Traktoros
Sportegyesület, de ezt nemcsak a bodogláriakért rendezzük, hanem Kiskunmajsáért is. Ezt az
egyesület saját erőből nem tudná megrendezni. Azért nincs most program az előterjesztéshez,
mert a kardinális kérdésekben a tavalyi programot visszük végig, és attól függ, hogy mennyi
lesz a költségvetésünk, annak függvényében tudjuk a programot színesíteni. A rendezvényen
hasonlóan a tavalyihoz, lesz traktoros felvonulás, traktoros verseny, falunapi rendezvények,
gyermekprogramok. A rendezvénynek most nincs annyi támogatója, mint tavaly volt. Kérem
a testületet, hogy ha úgy gondolják, hogy ez tényleg Kiskunmajsáról is szól, akkor
támogassák a rendezvényt.
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Faludi Tamás polgármester
Ez nem lehet kérdés, hogy Kiskunmajsáról szól-e, hiszen Kiskunmajsa. Amennyiben nincs
több észrevétel kérdés, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással – nem hozott döntést.
Faludi Tamás polgármester
Ez a döntés azt jelenti, hogy ebben az évben nem lesz Bodoglári Falunap és Traktoros
Fesztivál. Kicsit szégyellem drága Képviselőtársaim.
Dósai Imre képviselő
Hogy ez a szégyellet mégse következzen be, az a javaslatom, hogy mégis kerüljön
megrendezésre egy módosított összeggel. 450 eFt-ot javaslok a traktoros fesztiválra.
Faludi Tamás polgármester
Nem akarok vitába szállni Képviselőtársaimmal, de lehet azt csinálni, hogy adjunk
valamennyit és rendezzék meg ennyiből, azonban mindenki tudja, hogy ennyiből nem lehet
megrendezni. Olyan rendezvényt, amit a traktoros egyesület tavaly megrendezett, 450 eFt
támogatással nem lehet megcsinálni. Ott voltam az egyesület ülésén, amikor ezt a napirendet
tárgyalták és tudom, hogy a 750 eFt mellé még nagyon sok mindent mellé kell nekik tenni.
Lendér Julianna képviselő
Nekem nem a rendezvénnyel van problémám. Akkor, amikor egyesületek részére próbálunk
meg kiosztani úgy támogatásokat, hogy tényleg mindig fillérezünk és pályázni is kell, és
tényleg minden egyebet megtesznek az egyesületek, vagy a civilszervezetek. Most én ezt a
750 eFt-ot nem tartom etikusnak, ezért tartózkodtam és tartózkodni is fogok.
Faludi Tamás polgármester
Itt egyetlen egy a probléma, hogy amit Ön mond, az most nem helytálló. Nem tudom, hogy itt
volt-e azon a testületi ülésen, amikor a képviselő-testület minden keretösszeget megemelt az
ez évi költségvetésben. Tehát minden civilszervezet kivétel nélkül megkapta, vagy többet
kapott, mint tavaly. Elszámolási kötelezettséggel, minden civil-, és sportszervezet megkapta a
nagyon komoly összegű támogatást. Ezért nem értem azt, amit Képviselő asszony mond, ez
egyáltalán nem helytálló. Pont ez a költségvetés volt az, ami elismerte a civilszervezeteknek
azt a munkáját, amit hosszú évek óta folytattak Kiskunmajsáért. Ezért nem tartom
helyénvalónak, hogy egy ilyen horderejű kiskunmajsai rendezvénynek csak ennyit adunk.
Nyerges Benjamin képviselő
Egyetlen kérdésem van. Valóban többet adott a Városi Önkormányzat a civilszervezeteknek,
de akkor miért nincs egy bodoglári civilszervezet, amely élére állna ennek, amely
hasonlóképpen előretervezve a programot, beadott volna egy pályázatot az önkormányzat
részére. Akkor láttuk volna azt, hogy mire adunk minden egyes forintot és arról elszámolást is
kérnénk. Így azonban Képviselő úr előhozakodik azzal, hogy „Hát tudják milyen szép volt
tavaly, idén is kérünk szépen 750 eFt-ot. Ez így nem megy, közpénzről van szó. Minden
egyes forinttal el kell tudni számolni.
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Faludi Tamás polgármester
Ebben is lehet igazság, amit Képviselőtársam mond, de már ez a képviselő-testület ebben a
néhány hónapban is már döntött pályázaton kívül. Úgy gondolom, hogy ilyen rendezvényt
nem biztos, hogy a pályázatok közé kell szorítani, mert ez másik kategória. Tehát ez nem a
civilszervezetnek a működési költsége, nagyon sok egyesületünk a pályázataiban a
működésére kér, egy-egy rendezvényre kértek, de zömében inkább működési költség. Itt nem
működési költségről van szó, ez egy óriási rendezvény.
Szikora Tibor képviselő
Valóban igazat mondott Nyerges Benjamin képviselőtársam, hogy a civilszervezetek előre
megtervezve adják be az igényeiket. Ezt a rendezvényt a bodoglári traktorosok, mostmár a
Traktoros Egyesület, évek óta teszi színvonalasabbá ezt a rendezvényt. Ez a rendezvény
Kiskunmajsa város rendezvénye. Az egyesület ebben a rendezvényben nagy szerepet vállalt.
A rendezvényt azért nem adta be pályázatként az egyesület, mert 750 eFt-ot, vagy akár 2 MFtot is, ha a rendezvénynek meg van előre tervezve a költségvetése, ha megfelelő színvonalat
szeretnének, akár 2 MFt-os költségvetésre is be lehet állítani. Tehát ezt a rendezvényt biztosan
nem tudta volna a keretből a testület támogatni. Azért nem is kértük a keretet, mert akkor
elvettük volna a másik civilszervezettől a lehetőséget. Azt gondolom, ha Kiskunmajsa úgy
érzi és szerintem a Majsaiak úgy érzik, hogy ez a rendezvény sikeres és szeretnének részt
venni, akkor a testületnek ezt támogatnia kell.
Faludi Tamás polgármester öt perc szünetet rendel el.
Szünet után.
/Nyerges Benjamin képviselő távozott, Mózer Gyula képviselő megérkezett, a jelenlévők
létszáma 10 fő./
Faludi Tamás polgármester
A Bodoglári Falunap és Traktoros Fesztivál vitáján elhangzott egy 450 eFt-os módosító
indítvány, amit a magam részéről nem támogatok és kérem Képviselőtársaimat is, hogy ne
támogassák, hanem folytassuk a vitát. Kérem, aki egyetért a 450 eFt-os módosító
indítvánnyal, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 2
ellenszavazattal nélkül, 4 tartózkodással – a módosító indítványt nem fogadta el.
Faludi Tamás polgármester
Felteszem újra az eredeti határozati javaslatot, de először azt fogom megszavaztatni, hogy
folytassuk a vitát.
Dósai Imre képviselő
Az eredeti határozati javaslatról már szavazott a testület. Volt utána egy módosító javaslat,
arról is most szavazott a testület. Egyiket sem fogadta el. Ahogy az előbb beharangozta, hogy
az eredetit fel fogja tenni szavazásra, nem nagyon értem az alapját.
/Lendér Julianna távozott, a jelenlévők létszáma 9 fő/
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Faludi Tamás polgármester
De jeleztem Képviselőtársamnak, csak azért, hogy nehogy az ügyrendet megsértsük,
természetesen előtte szavazásra teszem azt, hogy kérem, folytassuk a vitát. Tehát, kérem, aki
egyetért azzal, hogy újratárgyaljuk a Bodoglári Falunap és Traktoros Fesztiválról szóló
előterjesztést, kézfeltartással szavazzon.
/Lendér Julianna visszajött, a jelenlévők létszáma 10 fő/
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 3
ellenszavazattal, 1 tartózkodással – a napirendet újratárgyalja a képviselő-testület.
Faludi Tamás polgármester
Továbbra is azt kérem Képviselőtársaimtól, hogy ismerjék el azt, hogy Kiskunmajsa város
életében nagy jelentőségű ez a rendezvény, ezt a tavalyi és tavaly előtti év is bebizonyította,
éppen ezért kérdezem, hogy még van-e kérdése Képviselőtársaimnak?
Dósai Imre képviselő
Polgármester úr, még egyszer elmondanám az érveimet. Semmi bajunk a traktoros
rendezvénnyel, sőt egy elég jól szervezett, színvonalas rendezvény jött össze. A probléma az,
amit részben már elmondott Nyerges Benjamin képviselőtársam, hogy nincs előre tervezett
költségvetése egy ilyen rendezvénynek. Nem tudja, hogy milyen mértékig tervezhet, itt van
most április 23-a és június 21-én kerül megrendezésre. Most derül ki, hogy mekkora
támogatást tud biztosítani az önkormányzat. A szervezések már ilyenkor el kellett, hogy
kezdődjenek, a költségvetés már meg kell, hogy legyen. Ezt én nagyon későinek tartom, ezen
kívül nem ez az igazi mód. A civilszervezetekre direkt az idén előre hoztuk a pályázati kiírást,
hogy minél hamarabb a rendelkezésükre bocsássuk a támogatási összeget, és a civil
szervezetek be is adták a támogatási igényüket. A Traktoros Egyesület nem ebből a keretből
tervezte kiegészíteni a költségvetési igényét, hanem külön kérelmet nyújtott be az
önkormányzathoz. A másik probléma az, hogy egyre több fesztivál van, de a munkahelyek
meg fogynak, legalább is nem szaporodnak. Nem hiszem, hogy Kiskunmajsának ebben az
irányba kellene fordulni, hogy gyereknapot pluszban, majálist rendezünk pluszban, a Majsa
Napok kétmilliós támogatását mostmár hétmillió fölé tudtuk tornázni, a Traktoros Fesztivál
tavaly már egymillió Ft fölötti igénnyel jelentkezett, most 750 eFt. Egy kicsit azt mondom,
hogy nem a sípra kellene a gőzt engedni, hanem a tényleges munkára, aminek látszata van,
aminek olyan következménye van, hogy lehet adókedvezményeket adni a vállalkozóknak és
lehet inspirálni arra, hogy fejlesztéseket valósítsanak meg, ami mindannyiunk hasznára lenne.
Ezt én túlzott mértékű fesztiválozásnak tartom, ami nincs arányban. Az idei költségvetéssel
lehet, hogy arányban van, de soha nem volt az önkormányzatnak ekkora általános tartaléka,
céltartaléka, mozgatható pénzösszege. Ez köszönhető Kiskunmajsa lakosságának is, aki az
LTP-ben összekuporgatta számunkra ezt a megtakarítást, illetve az államadósság
átvállalásának.
Faludi Tamás polgármester
Tisztelt Képviselőtársam, örülök, hogy ismét egy politikai beszédet sikerült összehozni egy
falunap és egy traktoros előterjesztésből. Úgy gondolom, hogy nem kellene párhuzamot
állítani a munkahelyteremtéssel. Egyet kell eldönteni, Ön most ezt mondja, egyébként meg
mások azt mondják, hogy nagyon-nagyon kevés rendezvény van Kiskunmajsa életében. Volt,
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aki azt mondta, hogy kultúra sincs Majsán, mert Szegedre kell menni színházba. Úgy
gondolom, rendkívül komoly kulturális élet folyik Kiskunmajsán, mondhatom talán azt is,
hogy messze környéken talán vezető szerepet is játszik Kiskunmajsa. Köszönet ezért a
művelődési központnak és a programszervezőknek és köszönet az összes kulturális
szervezetünknek, akik ezeknek a szervezésében tevékenyen részt vesznek. Ezek közül az
egyik a Traktoros Egyesület, aki szintén egy olyan programot szervez, ami már hírnevet
hozott Kiskunmajsának. El kell dönteni. Akarunk rendezvényeket, vagy nem akarunk
rendezvényeket. Azt kérem, hogy ezt mondja ki a képviselő-testület, a következő bizottsági
ülésen a bizottságok tárgyalják meg, hogy nem kellenek nekünk olyan rendezvények, amit az
önkormányzatnak finanszírozni kell, olyan rendezvényeket a Képviselő-testület nem támogat.
Ilyen ugye nincs. Ha programot akarunk, akkor ahhoz pénzt kell biztosítani. Lehet
párhuzamot vonni, hogy ehelyett mit lehetne. Egyéb kérdés van-e?
Szikora Tibor képviselő
Egyébként munkahelyteremtő szándéka is van a rendezvénynek, mert a toborzó irodát is ki
szeretnénk hívni, tehát akinek kedve van esetleg hivatásos katonai szolgálatot vállalni, ott
megismerkedhet a feltételeiről.
Dósai Imre képviselő
Polgármester úr, most a traktoros fesztiválra helyezte a hangsúlyt, igaz, hogy most ez a
napirendi pont, de direkt felsoroltam az összes többi tervezett és már elfogadott rendezvényt,
aminek az össz. költségvetése a 10 millió Ft-ot is meghaladja, én erre helyeztem a hangsúlyt.
Sokallom Kiskunmajsának és ráadásul ezek nem olyan rendezvények, mint ami az Ön által
előterjesztett városfejlesztési programban is szerepel, hogy az idegenforgalmi jelentőségét
növeljük a városnak és az ilyen jellegű fejlesztéseket növeljük. Ezek a rendezvények sajnos
nem hoznak kellő idegenforgalmi érdeklődést. Ha olyan programokat fejlesztenénk, aminek
idegenforgalmi jelentősége is van, akkor mindezt nem mondtam volna el.
Faludi Tamás polgármester
Ez olyan vita, ami teljesen fölösleges, hiszen nekem teljesen más a véleményem. Nem azért,
mert természetes és nem azért, mert Dósai Imrével kell beszélgetnem vagy vitáznom, hanem
azért, mert nagyon határozottan más a véleményem. Ha egy traktor fesztivál, ahol nem tudom,
Képviselőtársam ott volt-e, mert én ott voltam az elejétől és láttam, hogy merről érkeztek
például autók. Nemcsak Kiskunmajsa felől jöttek ki a majsaiak, hanem Soltvadkert felől is
álltak sorban, hogy be bírjanak állni a parkolóba. Tehát igenis igen komoly idegenforgalmi
jelentősége van ennek a rendezvénynek. Nagyon komoly idegenforgalmi jelentősége van a
már a huszonéve megrendezésre kerülő Majsa Napi programoknak és nagyon komoly
idegenforgalmi jelentősége lehet mindannak, amiből majd hagyományt lehet teremteni. Ilyen
jelentősége van, volt és remélem lesz a fogathajtó versenyeknek, hiszen nem kevés megyéből
jöttek a fogatok és a vendégek. Sajnálom, hogy most nem került megrendezésre, ezért
próbálunk egy következő napirendi pontban valami majálisos programot szervezni. Egyéb
kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, a határozati javaslat elfogadását ajánlom, kérem,
aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
/Terbe Zoltán távozott, a jelenlévők létszáma 9 fő./
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
ellenszavazattal nélkül, 3 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.
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100/2014. (IV. 23.) határozat
Bodoglári Falunap és Traktoros fesztivál támogatása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bodoglári Falunap és Traktoros
fesztivál rendezvényre 750.000.-Ft-ot biztosít a céltartalékon tervezett Városi rendezvényekre
elkülönített keretösszeg terhére.
A működési célú pénzeszköz átadása a Bodoglári Traktoros Egyesület részére megállapodás
ellenében, elszámolási kötelezettséggel történik.
Felelős : Faludi Tamás polgármester a megállapodás aláírására, Gulyás Jánosné osztályvezető
a rendeleten történő átvezetésre
Határidő: 2014. május 31., azonnal

16./ N a p i r e n d
Majsa Napok rendezvény programterve
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, a határozati javaslat
elfogadását ajánlom. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
ellenszavazattal nélkül, 3 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.
101/2014. (IV. 23.) határozat
Majsa Napok rendezvény programterve
Határozat
(1)
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Konecsni György
Kulturális Központot a XXI. Főtéri Sokadalom – Majsa Napok rendezvény megszervezésével.
(2)
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a XXI. Főtéri Sokadalom
keretében Majsa Napok rendezvény lebonyolításra 4.000.000 Ft-os intézményfinanszírozást
biztosít a Konecsni György Kulturális Központnak, amennyiben a 80/2014.(III.20.) számú
határozattal jóváhagyott rendezvény pályázat nem kerül támogatásra.
(3)
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete fenti határozatának utolsó
bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy nem
nyertes pályázat esetén az 1.497.000.-Ft-os önerőt a Főtéri Sokadalom –Majsa Napok
rendezvény
lebonyolításához
a
Konecsni
György
Kulturális
Központ
intézményfinanszírozására használja fel.
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(4)
A fennmaradó 2.503.000 Ft-os intézményfinanszírozás fedezete az Önkormányzat
céltartalékán városi rendezvényekre elkülönített keret.
Felelős: Faludi Tamás polgármester az intézmény értesítésére, Tóth Viktor a Konecsni
György Kulturális Központ igazgatója a rendezvény lebonyolítására, Gulyás Jánosné
osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre
Határidő: a pályázat elutasítást követően azonnal, folyamatos a rendezvénnyel való pénzügyi
elszámolásig, azonnal

17./ N a p i r e n d
Városi Majális rendezvény támogatása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
A Pénzügyi Bizottság 3 igen és 1 tartózkodással elfogadta a D./ határozati javaslatot, ezt
kérem Képviselőtársaimtól is. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket.
Farkas Zoltán képviselő
Igaza van Polgármester úrnak, nem értünk egyet, mert szükség van a város életében
rendezvényekre, de csak az a város tud abból igazán profitálni, amelyik előre átgondoltan egy
koncepció részeként az idegenforgalmi szereplőkkel egyeztetve kezeli azokat a
rendezvényeket. Nekem semmi bajom a Traktoros Fesztivállal, egy nagyon jó rendezvény.
Nekem csak annyi az észrevételem, hogy nincs mellette költségvetés. Szerintem az országban
nincs olyan önkormányzat, amelyik elfogad ilyen támogatást anélkül, hogy ne kérje az illető
szervezetet, hogy nyújtson be költségvetést. Ugyanakkor most itt van egy újabb majális.
Lehet, hogy ez fogja megváltani Kiskunmajsa kulturális életét, én nem bízom annyira benne.
Szerintem azt kellett volna, hogy eldöntse a város, hogy van-e pénz ilyen rendezvényekre, ha
igen, akkor összehívni az érdekelt feleket, megbeszélni, hogy mi a legjobb. Most itt letett
elénk valamit, akkor ezek szerint Szűcs Judit és Csepregi Éva fog 306 eFt-ért fellépni, meg
Forgács Gábor 180 eFt-ért, hát ez nagyon komoly színvonal és kultúra Kiskunmajsán.
Szerintem sokkal fontosabb dolgokra is lehetne ezt a pénzt fordítani, jó régóta már nem
mondtam, de most újra elkezdem. Hogyha például a Félegyházi út nem úgy nézne ki, mint
egy kopasz csutak, ha lennének fák a Félegyházi úton ebből a pénzből, azt is meg lehetett
volna oldani. Annak idején, amikor ezt javasoltam, nem fogadta el a testület, én ezt
pénzforrásnak tartom, ami a választások évében lehet, hogy bizonyos majsai polgároknak jól
jön, de szerintem nem szolgálja sem a város kulturális életét, sem pedig az idegenforgalmát.
/Terbe Zoltán képviselő visszajött, a jelenlévők létszáma 10 fő/
Faludi Tamás polgármester
Ha olvasta Képviselőtársam a Kunsági Hírlapot, hivatkozok rá, pontosan azt írta le az újság,
hogy reméli, hogy ebből a majálisból hagyomány lesz. Tehát itt van egy ellenvélemény, ami
azt reméli, amit mi remélünk, hogy ebből valóban lehet egy hagyományt teremteni és nem a
kiserdőben lesz, hanem a piactéren, hiszen arról is beszéltünk, hogyha már van egy gyönyörű
lefedett piacunk, ki lehet használni ilyen rendezvényekre. Egyébként pedig emlékezzenek rá
Képviselőtársaim, amikor a fogathajtó versenyek voltak, ahhoz is mindig komoly összeggel
járultunk hozzá. Hogy Szűcs Judit lesz-e, vagy Forgács Gábor, sajnos ez nem biztos. Igazgató
úr ezeket a programokat állította össze. Amikor a programokat összeállította, ezek az előadók
még szabadok voltak, de hogy ma szabadok-e, azt nem tudjuk. Ha a Képviselő-testület ezt
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elfogadja, hogy ez a majális legyen megszervezve, idő van rá, azonnal meghirdetjük, várunk
majd akkor minden kedves majsait, de a műsorváltoztatás jogát Igazgató úr fenntartja, mert
lehet, akkor már ezek az előadók már nem lesznek szabadok, akkor viszont a C./-ből, vagy az
A./-ból kell majd választani mást. Lényeg, hogy milyen összeget biztosít a Képviselő-testület.
Az sem biztos, hogy mind fel lesz használva.
Dósai Imre képviselő
Az előbb azt mondta Polgármester úr, hogy van Majsán kultúra. Nagyon igaza van Farkas
Zoltán képviselő úrnak, hogy ez a majsai kultúra. Egyedül a Mayossa néptánc együttes
árválkodik a D./ tervezetben, aki képviseli ezen a majális rendezvényen a majsai kultúrát. A
kérdésem, hogy lehet-e tudni, hogy mikor van ez a rendezvény? Mert nincs az
előterjesztésben még egy dátum sem, hogy mikorra tervezi Polgármester úr. A másik, hogy
mit jelent az, hogy a városi majális rendezvényt a gyermeknap és a nyárköszöntő fesztivál
program kiegészítéseként támogatja. Ez egy szervezésű rendezvény? Egy összevont összeg
lesz majd ennek a támogatása? Mit jelent az, hogy kiegészítő rendezvény?
Faludi Tamás polgármester
Ami leírásra került, hogy a gyermeknap és a nyárköszöntő fesztivál program kiegészítése a
városi majális rendezvény elnevezéssel, Igazgató úr így fogalmazta meg, így írta le. A
gyermeknap és a nyárköszöntő fesztivál május 30-31. és június 1-jén lesz. Akkorra
szervezzük, de erről már beszéltünk testületi ülésen is. Így fogalmazta Igazgató úr, hogy egy
előrendezvény, egy majális. Nem tudok erre Önnek mást mondani. Egyébként pedig, hogy
van kultúra Kiskunmajsán és ezt így megfogalmazni, hogy ebből csak a Mayossa néptánc
együttes az, aki itt árválkodik… megint, ezt a mondatot Képviselőtársam úgy csavarja ki,
hogyha én azt mondom Kiskunmajsán, hogy ilyen rendezvényeken mindig csak a
kiskunmajsaiak lépjenek fel, az sem tud működni. Mert egy Fészek színjátszó csodálatos
előadásokat tud tartani, de nem évente sok alkalommal. A fúvósaink nem tudnak részt venni,
mert ők már máshová ígérkeztek, óvodásaink kérték, hogy most őket hagyjuk ki ebből, mert
ők is inkább játszani szeretnének. Megkerestünk sok mindenkit, de úgy gondolom, hogy nincs
ezzel semmi baj, ha Csiga-duó például eljön, szórakoztatja a gyerekeket. Tehát Képviselő úr,
legyen majális, vagy ne legyen? A majális: május 1.
Dósai Imre képviselő
A másik kérdésem még, hogy 854.584.- Ft és 854.600.- Ft. Nem lehetne ezt egy összegként
meghatározni. Most a D./ határozati javaslatban benne lesz 16.- Ft-os eltéréssel. Nem lehetne
felkerekíteni és 854.600.- Ft-ot kérni? Ezt csak kérdésként teszem fel.
Faludi Tamás polgármester
Természetesen fel lesz kerekítve. Csak még nem jutottam odáig, hogy tudjam mondani a
végső összeget.
Dósai Imre képviselő
A következő kérdésem Jegyző asszony felé irányul. A beszerzési szabályzat szerint ajánlat
kérés köteles-e ez a 854.600.- Ft, vagy nem?
Dr. Tárai Éva jegyző
800 ezer nettónál van kötelezettség ajánlat kérésre, ez pedig bruttó.
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Faludi Tamás polgármester
Tisztelt Képviselőtársaim, legyen-e majális, ha a válasz az rá, hogy igen, akkor van egy
854.600.- Ft, ami nem biztos, hogy mind felhasználásra kerül? Vagy várom a módosító
indítványokat. Amennyiben nincs módosító indítvány, akkor az eredeti határozatot teszem fel
szavazásra. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 4
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
102/2014. (IV. 23.) határozat
Városi Majális rendezvény támogatása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Konecsni György Kulturális
Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház által rendezett „Városi Majális” rendezvényt a
„Gyermeknap és Nyárköszöntő Fesztivált” program kiegészítéseként támogatja.
A rendezvényszervezésre 854.600.- Ft-ot biztosít, melynek fedezete az önkormányzat
céltartalékán városi rendezvényekre elkülönített keretösszeg.
Felelős: Faludi Tamás polgármester az intézmény kiértesítésére, Gulyás Jánosné pénzügyi
osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre
Határidő: 2014. április 30., azonnal

18./ N a p i r e n d
Kiskunmajsa Város Polgárőrsége kérelme
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
A Pénzügyi Bizottság 1 igen, 3 tartózkodással nem tett javaslatot, a B./ határozati javaslatra
pedig 4 igen szavazattal a B./ határozati javaslatot támogatja a bizottság, magam is ezt
támogatom. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, a B./
határozati javaslat elfogadását ajánlom, kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
103/2014. (IV. 23.) határozat
Kiskunmajsa Város Polgárőrsége kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 271/2013.(XI.12.) számú
határozatának 2.) pontját az alábbiak szerint módosítja, valamint kiegészül a 3.) ponttal:

32
2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján támogatásban részesülő Kiskunmajsa Város
Polgárőrsége Közhasznú Szervezet részére, az erre irányuló kérelme alapján éven túli lejáratú
kölcsönt biztosít előfinanszírozás céljából a nonprofit szervezet MVH támogatási határozat
szerinti fejlesztése megvalósításához 6.242.159.-Ft összegben (6.242.200).
A 2014. évi költségvetési rendeletben megtervezett 6.350.000.-Ft-os kölcsönnyújtás és
visszatérülés 107.841.-Ft-os (107.800) különbözetét Kiskunmajsa Város Polgárőrsége részére
banki átutalások költségére megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel biztosítja,
melynek fedezete az önkormányzat céltartalékán önkormányzati, intézményi bevétel
kiesésekre, működési kiadásokra biztosított keret.
3. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
kölcsönszerződés módosítására, illetve a végleges pénzeszköz átadási megállapodás
aláírására.
Felelős: Faludi Tamás polgármester a kölcsönszerződés módosítására, pénzeszköz átadási
megállapodás aláírására, Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési rendeleten történő
átvezetésre
Határidő: 2014. május 31., 2014. május 31., azonnal

19./ N a p i r e n d
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásának módosítása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal támogatta. Kérem a megjelenteket, tegyék meg
észrevételeiket. Amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom, kérem, aki egyetért, kézfeltartással
jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.
104/2014. (IV. 23.) határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásának módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Kiskunmajsa Városi
Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásának módosításához az előterjesztésben
részletezettek szerint, s elfogadja, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő szakmai
alaptevékenységet szolgáló kormányzati funkciók kerüljenek bejegyzésre a törzskönyvi
nyilvántartásba.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: azonnal
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20./ N a p i r e n d
Városgazdálkodási Intézmény játszóterek üzemeltetéshez, jégeső elhárító rendszer
működésével kapcsolatos kérelme
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal támogatta. Kérem a megjelenteket, tegyék meg
észrevételeiket. Amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom, kérem, aki egyetért, kézfeltartással
jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.
105/2014. (IV. 23.) határozat
Városgazdálkodási Intézmény játszóterek üzemeltetéshez, jégeső elhárító rendszer
működésével kapcsolatos kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Intézmény
részére 2014. május 1-től megbízási díjként az alábbiakat biztosítja, tárgyhót követő
kifizetéssel:
Játszóterek ellenőrzési, karbantartási feladataira 30.000.-Ft/hó
Jégelhárító rendszer készenléti feladataira
15.000.-Ft/hó.
A 2014. évi 391.500.-Ft-os pótelőirányzat fedezete az önkormányzat céltartalékán
önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keret.
Felelős: Faludi Tamás polgármester az intézmény értesítésére, Gulyás Jánosné osztályvezető
a költségvetési rendeleten történő átvezetésre, Lantos György igazgató a megbízási
szerződések megkötésére
Határidő: azonnal, azonnal, 2014. április 30.

21./ N a p i r e n d
Előterjesztés a 2013. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves
összefoglaló
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal támogatta az előterjesztésben foglaltakat. Kérem a
megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom, kérem,
aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.
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106/2014. (IV. 23.) határozat
Előterjesztés a 2013. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évről elkészített éves
összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. április 23.

22./ N a p i r e n d
Üzemeltetési szerződés megkötése a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft.-vel
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta. Kérem a megjelenteket,
tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom, kérem, aki egyetért,
kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.
107/2014. (IV. 23.) határozat
Üzemeltetési szerződés megkötése a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft.-vel
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a SZIGÜ
Temetőüzemeltető Kft.-vel kötendő Üzemeltetési Szerződés megkötéséhez.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Szerződés létrehozásához szükséges előkészítő
intézkedések megtételére, az eddig érvényben lévő szerződésben foglalt feltételekhez hasonló
alapon.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
dr. Dobrán Zsuzsanna
Határidő: 2014. április 23.
23./ N a p i r e n d
A Bácskainfó 2001 Bt. ajánlatának kiegészítése
/Írásos előterjesztés mellékelve./
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Faludi Tamás polgármester
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal támogatta. Kérem a megjelenteket, tegyék meg
észrevételeiket. Amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom, kérem, aki egyetért, kézfeltartással
jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.
108/2014. (IV. 23.) határozat
A Bácskainfó 2001 Bt. ajánlatának kiegészítése
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete további 40.700,- forintot biztosít a
Bácskainfo 2001. Bt. részére (Baja, Sirály u.10.) a 800 db hajtogatott formátumú és 20 db fali
műnyomó kiadvány ellenértékeként, valamint 34.300,- forintot a jogtiszta digitális térkép
megvásárlására a Térkép Kft-től, melyek fedezete a céltartalékon önkormányzati, intézményi
bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keret.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. június 30.

24./ N a p i r e n d
Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás 2013. évi működéséről
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta. Kérem a megjelenteket,
tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom, kérem, aki egyetért,
kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.
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109/2014. (IV. 23.) határozat
Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2013. évi működéséről
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről szóló beszámolót
elfogadta.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Faludi Tamás polgármester

25./ N a p i r e n d
Térfigyelő kamera pályázat
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal támogatta. Ez az a pályázat, ami Fogl András
alpolgármester úr fedezett fel, készített elő a Projekt Irodával és ez az, aminek a beadási
határideje a holnapi nap. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben
nincs, elfogadásra ajánlom, kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.
110/2014. (IV. 23.) határozat
Térfigyelő kamera pályázat
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be
17.017.788,-Ft összegre térfigyelő kamerák telepítésére a Belügyminiszter 28/2014. (IV.1.)
BM számú, a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról
szóló rendelete alapján 100 %-os támogatási intenzitás figyelembe vételével az
előterjesztésben felsorolt helyekre.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy az
üzemeltetéssel kapcsolatos költségeket a tényleges teljesítés alapján utólag biztosítja.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. december 31.
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26./ N a p i r e n d
A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének álláshely bővítéssel
kapcsolatos kérelme
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal támogatta, az Egészségügyi, Szociális Bizottság 5
igen szavazattal, 1 tartózkodással, támogatta. Kérem a megjelenteket, tegyék meg
észrevételeiket. Amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom, kérem, aki egyetért, kézfeltartással
jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.
111/2014. (IV. 23.) határozat
A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének álláshely bővítéssel
kapcsolatos kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa Városi Óvoda és
Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének álláshely-bővítéssel kapcsolatos kérelmében foglalt 1 fő
technikai dolgozói (takarító) álláshelyet 2014. május 1. napjától biztosítja.
A 2014. évre az előterjesztésben részletezettek szerint 1.300.300.-Ft-ot biztosít az
önkormányzat céltartalékán önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési
kiadások elkülönített keret terhére.
Felelős: Erdélyi Ferencné igazgató a kinevezésre
Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre
Határidő: 2014. május 1. azonnal

27./ N a p i r e n d
Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási lehetőségről
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
A Pénzügyi Bizottság a szakbizottság véleményének ismerete nélkül tartózkodott mind a négy
bizottsági tag, de a szakbizottság 3 igen, 3 tartózkodással nem tudott döntést hozni, így
Képviselőtársaimat kérdezem, hogy erről kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Kérem a
megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Aki egyetért a határozati javaslattal,
kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, 7 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.

38
112/2014. (IV. 23.) határozat
Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási lehetőségről
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a Magyar
Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: azonnal

28./ N a p i r e n d
Csólyospálos Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére
vonatkozó értékesítési ajánlata
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 1 tartózkodással, az Oktatási Bizottság 6 igennel támogatta az
előterjesztést. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom
az előterjesztésben foglaltakat, kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.
113/2014. (IV. 23.) határozat
Csólyospálos Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft.-ben lévő üzletrészére
vonatkozó értékesítési ajánlata
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Csólyospálos Község Önkormányzat
Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft-ben meglévő 75.000,- Ft névértékű, 2,5 %-os üzletrészét
nem kívánja megvásárolni.
Felelős: Faludi Tamás polgármester,
Határidő: 2014. április 23.

29./ N a p i r e n d
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház álláshely
bővítéssel kapcsolatos kérelme
/Írásos előterjesztés mellékelve./
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Faludi Tamás polgármester
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, az Oktatási Bizottság 6 igennel támogatta az
előterjesztést. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e?
Farkas Zoltán képviselő
Ez valóban a majsai kulturális élet fejlesztését szolgáló előterjesztés. Egyetlen egy
aggodalmam van csak az egésszel kapcsolatban. Nagyon jó lesz, ha lesz a művelődési háznak
technikusa, csak a technikája igen fogyatékos állapotban van. A városban vannak nagyon
komoly rendezvények, úgy szedik össze X kilométeres körzetből a szükséges technikát és
csak a csoda segít, hogy működjön is, mert előadások előtt innen-onnan több helyről szedik
össze, ráadásul, akik odaadják, érhető módon féltik is, mert minél többet használják ezeket a
technikai eszközöket, annál nagyobb az esélye annak, hogy tönkremenjenek. Javaslom, hogy
egészítsük ki a határozatot azzal, hogy kérjük meg az Igazgató urat, hogy nyújtson be egy
előterjesztést, hogy egy közepes, átlagos színvonalú, de mégis működőképes technika
mennyibe kerülne, amivel tényleg a színjátszó kör, amatőröknek, egyebeknek a rendezvényei
megfelelő színvonalon működni tudnának. Mert szerintem ez igazán szolgálná a város
kulturális életét. Javaslom, hogy egészítsük ki a határozatot, az Igazgató urat kérjük meg,
nyújtsa be ezen kérelmét.
Faludi Tamás polgármester
Teljesen egyetértek és köszönöm szépen Képviselőtársamnak a hozzászólását. Igazgató úr
egyébként már kért árajánlatokat is, tehát ez gyorsan a testület elé fog tudni kerülni. Egyéb
kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, a határozati javaslatot a kiegészítéssel
elfogadásra ajánlom. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
114/2014. (IV. 23. ) határozat
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház álláshely
bővítéssel kapcsolatos kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Konecsni György Kulturális
Központ 1 fő gazdasági álláshely és 1 fő hang- és fénytechnikus álláshelyet a kérelmében
foglaltakkal 2014. május 1. napjától biztosítja.
A 2014. évre az előterjesztésben részletezettek szerint 2.307.300,-Ft-ot biztosít az
önkormányzat céltartalékán önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési
kiadások elkülönített keret terhére.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízást ad Tóth Viktor Igazgató
úrnak, hogy tegyen előterjesztést a Képviselő-testület felé egy közepes, átlagos színvonalú,
de mégis működőképes technika árajánlat kérésére vonatkozóan, amelyekkel a művelődési
központ rendezvényei megfelelő színvonalon működni tudnak.
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Felelős: Tóth Viktor igazgató a kinevezésre
Gulyás Jánosné osztályvezető a tervezésre és a rendeleten történő átvezetésre
Határidő: 2014. május 1., 2015. február 28., azonnal
30./ N a p i r e n d
Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013.
évi ellátásáról
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, a határozati javaslat
elfogadását ajánlom. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

115/2014. (IV.23.) határozat
Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi
ellátásáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96. §. (6) bekezdése alapján a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: azonnal

31./ N a p i r e n d
A HUNOR SE Asztalitenisz Szakosztályának kérelme Sportcsarnok ingyenes
igénybevételére
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
Az Oktatási Bizottság 6 igen szavazattal támogatta. Kérem a megjelenteket, tegyék meg
észrevételeiket. Amennyiben nincs, a határozati javaslat elfogadását ajánlom. Kérem, aki
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–
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116/2014. (IV.23.) határozat
A HUNOR SE Asztalitenisz Szakosztályának kérelme Sportcsarnok ingyenes
igénybevételére
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2013. (I.17.) önkormányzati
határozat alapján a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal kötött ingyenes
vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint a HUNOR SE Asztalitenisz Szakosztálya
részére átengedi a Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és EGYMI Széchényi
Iskolájának Sportcsarnokát ingyenes használatra az önkormányzat részére biztosított évi 5
alkalom keretén belül, a 2014. június 7-8-i időpontokban.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Klebersberg
Intézményfenntartó Központ Kiskunmajsai Tankerületét, illetve a kérelmezőt.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. április 23.

32./ N a p i r e n d
Beszámoló a Projektiroda 2013. évi működéséről
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, a határozati javaslat
elfogadását ajánlom. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen
ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

117/2014. (IV.23.) határozat
Beszámoló a Projektiroda 2013. évi működéséről
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja a Projekt Iroda 2013. évi működéséről szóló beszámolót.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: azonnal

33./ N a p i r e n d
Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
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Faludi Tamás polgármester
Az Oktatási Bizottság 6 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot. Kérem a
megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, a határozati javaslat
elfogadását ajánlom. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

118/2014. (IV.23.) normatív határozat
Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
Határozat
1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 05. 01., hatállyal a
Városgazdálkodási Intézmény alapító okiratát jelen normatív határozat 1. sz. melléklete
szerint módosítja, és jóváhagyja jelen normatív határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 242/2013. sz.
határozat 2. számú mellékletekén jóváhagyott alapító okiratát.
2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézmény vezetőjét,
hogy gondoskodjon az alapító okirat módosításainak az alapdokumentumokon történő
átvezetéséről, illetve a költségvetési szervek módosító okiratának és egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratának 8 napon belül történő továbbításáról a törzsadattári nyilvántartás
céljából a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodája
részére, kapcsolódva a hiánypótlás teljesítéséhez.
Felelős: dr. Tárai Éva jegyző, Lantos György intézményvezető
Határidő: 2014. május 31.

34./ N a p i r e n d
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
Az Oktatási Bizottság 6 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot. Kérem a
megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, a határozati javaslat
elfogadását ajánlom. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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119/2014. (IV.23.) normatív határozat
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Határozat
1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 05. 01. hatállyal a
Városgazdálkodási Intézmény alapító okiratát jelen normatív határozat 1. sz. melléklete
szerint módosítja, és jóváhagyja jelen normatív határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 15/2013. sz.
határozat 2. számú mellékletekén jóváhagyott alapító okiratát.
2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézmény vezetőjét,
hogy gondoskodjon az alapító okirat módosításainak az alapdokumentumokon történő
átvezetéséről, illetve a költségvetési szervek módosító okiratának és egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratának 8 napon belül történő továbbításáról a törzsadattári nyilvántartás
céljából a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodája
részére.
Felelős: dr. Tárai Éva jegyző
Határidő: 2014. május 31.

35./ N a p i r e n d
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház Alapító
Okiratának módosítása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
Az Oktatási Bizottság 6 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot. Kérem a
megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, a határozati javaslat
elfogadását ajánlom. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

120/2014. (IV.23.) normatív határozat
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház Alapító
Okiratának módosítása
Határozat
1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 1. hatállyal a
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház alapító okiratát
jelen normatív határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen normatív
határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát és ezzel
egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 54/2012. sz. határozat 2. számú mellékletekén
jóváhagyott alapító okiratát.
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2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézmény vezetőjét,
hogy gondoskodjon az alapító okirat módosításainak az alapdokumentumokon történő
átvezetéséről, illetve a költségvetési szervek 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.
Felelős: Faludi Tamás polgármester, Tóth Viktor intézményvezető
Határidő: 2014. április 23.

36./ N a p i r e n d
Városszépítő Egyesület (VEK) támogatási kérelme
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot. Kérem a
megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket.
Dósai Imre képviselő
Mivel nem volt időnk ezt átolvasni, hiszen kiosztós anyag, arra kérem, legyen szíves
tájékoztassa a Képviselő-testületet ennek tartalmáról.
Faludi Tamás polgármester
Mint ahogy Képviselőtársaim tudják, a Városszépítő Egyesület beadott egy pályázatot a
központi főtér rehabilitációjára a Képviselő-testület jóváhagyásával, sőt mondhatnám, a
kérésére. Ennek a költsége 10 millió Ft, amit a LEADER pályázaton nyert az egyesület.
Akkor a Képviselő-testület úgy döntött, hogy ezt előlegezzük meg. Természetesen
megfinanszírozzuk, melyre vonatkozóan banki költségek merülnek fel az átutalásokkal
kapcsolatban, valamint a műszaki ellenőr költsége. Erre az egyesületnek nincs fedezete. Ezt
kéri a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy biztosítsuk az egyesület számára, mert nekik nem
áll rendelkezésére ez az összeg. Úgy gondolom, hogy ez abszolút méltányolható kérés. Erről
szól az előterjesztés.
Dósai Imre képviselő
Egy észrevételem van a főtér felújítási kezdeményezéssel kapcsolatban. Ez mindenképpen
dicséretes dolog, hogy egy egyesület hajlandó úgymond önmagát feláldozni a városi
érdekeknek és olyat felvállalni, ami városi feladat. Az előkészítés során azonban nem voltunk
teljes mértékben körültekintőek véleményem szerint, a lakossági visszajelzések alapján is,
mert bizonyára a képviselőkhöz is eljutottak azok a tiltakozások, hogy a főtér felújítással
kapcsolatban a fakivágások mennyire szíven ütöttek néhány embert és valóban ez a látvány,
ami most az átépítés alatt fogadja a majsaiakat és az ide érkezőket, ez több mint sokkoló. Ez is
egy rendkívüli ülésen került elénk. Igazából én kerestem a neten és nem találtam meg az
előterjesztést. Ezt már jeleztem Jegyző asszonynak is, hogy vannak olyan testületi anyagok,
amelyek kiosztósként kerülnek elénk és azok utána lemaradnak a netről. Például ezt is
Alpolgármester úrtól kérdeztem, hogy ez az előterjesztés hol található meg és ő küldte át
számomra. Célszerű lenne ezeket esetleg átnézni. Jelzem, hogy én ilyenkor utána megyek,
amikor ilyenbe botlok, de jó volna ezeket megelőzni, hogy automatikusan a kiosztós anyagok
is kerüljenek fel ugyanúgy előterjesztésként a netre, hogy az elérhető legyen. A testület
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rendkívüli ülésen elfogadta azt a vázlatos tervet, ami alapján a felújítás elénk került. Abban
nem voltak részletes tervek, sőt ha jól emlékszem, utána fordult a VEK még tervezési díj
támogatásért az önkormányzathoz és gyakorlatilag utána készültek el a főtérnek, illetve az
ehhez kapcsolódó területek felújításának a tervei. Ezeket a terveket aztán végképp nem láttuk
és kérdezem is Mózer képviselő urat, a VEK elnökét, hogy azok a tervek elkészültek-e, ha
igen, akkor ezt ki látta, vagy ki hagyta jóvá, hogy annak alapján már meg is kezdődtek a
felújítási tevékenységek. Ha már Elnök úrnál lesz a szó, akkor azt is kérem, hogy néhány
szóban tájékoztasson arról, hogy mi várható itt a főtéren. Lehet, hogy a zöldfelület szép lesz,
de most, hogy eltűntek a fák, elég romos állapotban vannak itt a főteret övező házak. Ez most
minden átutazónak szembe ötlővé vált, hogy megint 10-15 év kell, hogy takarjanak valamit a
fák, vagy netán a pucolás megelőzi az árnyékot, akkor hamarabb. Körülbelül mire lehet
számítani? Hallottam olyan véleményt, hogy a nyírfák azért lettek kivágva a főtérről, mert
tájidegen fa, de közben a Csontos Károly utcára talán nyírfa ültetése van tervezve. Erről
szeretnék egy kis tájékoztatást kapni.
Faludi Tamás polgármester
Természetesen mindjárt megadom a szót Mózer Gyula elnök úrnak. Engedtessék azért
megjegyeznem, hogy a kiosztós anyagot el kell olvasni. Ott volt a rajz, ott volt a konkrét
elképzelés. A képviselő-testület támogatta, elfogadta, biztosította a civilszervezetet és Ön
most amit elmondott, hogy most milyen kép… szeretném ezt kihangsúlyozni, hogy MOST.
Most úgy néz ki, ahogy kinéz. Ezt Ön negatívan állította be, hogy most milyen kép fogadja az
ide látogatót. Ne haragudjanak Képviselőtársaim, így lehet elvenni a kedvét olyan jóakaró és
tevékenykedő embereknek és szervezeteknek attól, hogy bármit tegyen. Csak kritikával illeti.
Mózer Gyula képviselő
Azt gondolom, hogy az a kérdés felvetés a városlakók részéről jogos, hogy mi történik itt a
város központjában. Képviselőtársaim részéről a kérdés, hogy itt merül fel nyílt ülésen, az
már elgondolkodtató, ugyanis ez a téma nem egyszer, hanem többször volt különböző oknál
fogva a testület előtt. Tavaly júniusban döntött az önkormányzat arról, hogy ennek a
LEADER pályázatnak a beadása kapcsán a Városszépítő Egyesülettel egyfajta
együttműködést köt, hiszen a területbérléssel kapcsolatban haszonbérleti szerződést kellett,
hogy kössön és azt gondolom, hogy pont Dósai Képviselőtársam, aki ma már el is mondta,
hogy mindennek utána jár és előre is utána szokott járni, az elmúlt egy évben bőven volt
lehetőség arra, hogy utána járjon. Ezen a júniusi testületi ülésen az anyag kiosztásra került, a
térkép is kiosztásra került. Ezután pont a fejlesztés indulásának a szellemében még többször
visszakerült az önkormányzat elé, az önkormányzat kölcsönszerződést kötött a VEK-kel,
nemcsak a VEK-kel, hanem ugyanígy ennek analógiájára a játszótérrel kapcsolatban is a
Civilek a Játszóterekért Egyesülettel. Azt gondolom, hogy a képviselőknek volt bőven arra
ideje, hogy erről tájékozódjon. Ebben az anyagban leírásra került, hogy a főtér felújításra
kerül, fakivágásról szólt az anyag és egy térkép is mellékelve volt ehhez. Tehát ezt a fajta
megkeresést itt, most nem tartom méltónak és helyénvalónak. A városlakók részéről pedig
folyamatosan zajlik a megkeresés. Azt gondolom, hogy mivel egy központi hely, mindenki
látja és első ránézésre valóban egy brutális beavatkozásnak tűnik a város szívében, különösen
azért mert tavasz van, ilyenkor legszebb a növényzet. Épp hogy kizöldültek a fák, és ezért
egyik napról a másikra azt láthatják az emberek, hogy hirtelen kivágásra került a fa, minden
növényzet, egy tarvágás történt és egy komplett felújításra került sor. Szeretnék mindenkit
megnyugtatni, hogy napokon belül folyamatosan változni fog a tér és napokon belül eléri azt
az állapotát, amit a tervekben meghatározott és jóváhagyott az önkormányzat annak idején.
Tehát jól fogalmaz Dósai Képviselőtársam, hogy többes szám első személyben beszél, de
akkor nem értem, hogy miért most így kérjük számon egymást.
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Lendér Julianna képviselő
Úgy gondolom, hogy itt nem a tér felújításával van problémánk. Sőt örülünk neki, hogy végre
valami megint megújul. Itt inkább én azt hiányolom és én is, amikor Majsára megérkeztem,
egyfolytában az emberekkel találom szemben magam. Amit hiányolunk itt egy látványterv,
amit ki lehetett volna tenni és innentől kezdve a kedélyek megnyugodtak volna már most és
nem adna találgatásokra okot. Félreértés ne essék, itt nem az van megkérdőjelezve, hogy az
egész kezdeményezésnek milyen a súlya és hogy mi az, ami tetszik, itt csupán szerintem van
egy érdeklődés, amire nem teljesen kaptak választ a lakosok.
Mózer Gyula képviselő
Hadd kérdezzem meg, hogy Képviselőtársam mit mond, amikor megkérdezik?
Lendér Julianna képviselő
Mire?
Mózer Gyula képviselő
Erre a kérdésre, hogy mi lesz itt. Hogy nem tudja, noha itt volt és megszavazta, vagy azóta
utána nézett, vagy nem nézett utána? Vagy ha nem sikerül és azt hallja éppen, hogy
felháborodás van a városban, akkor elhatárolódik tőle? Amikor meg majd olyan hangokat
hall, hogy tetszik, mert ilyenek is vannak, akkor majd azonosulni fog vele? Ezt szerintem
mindenkinek magában tisztázni kell.
Lendér Julianna képviselő
Amikor engem megkérdeznek, akkor természetesen a pozitív oldalát próbálom feltüntetni, de
ennek ellenére ez, ami itt van előttem, ez a térkép, ez nekem nem látványterv. Tehát ha ezt itt
megmutatnám bárkinek a kiskunmajsai lakosok között, aki tőlem érdeklődik, lehet, hogy
nézegetnék, hogy melyik bokrot és fát hol látják. Ilyen látványtervben nekem itt nincs részem.
Úgyhogy Képviselő úr, ne vegye sértésnek, nem annak szánom, de ez nekem nem látványterv.
Ennek ellenére, ha engem megkérdeznek, pozitív visszajelzést adok.
Mózer Gyula képviselő
Ezt nagyon szépen köszönjük! Ugyanezt szeretném kérni a többiektől is! Azt hiszem, akik itt
ülnek a Képviselő-testületben, nagyon sok pályázatot megéltek már, tudják a pályázatnak a
menetrendjét. Tudják azt, hogy elnyert pályázat esetén azon módosítani, főleg már a
kivitelezési szakaszban minimális lehetőség van. Ez nem egy hirtelen beadott és hirtelen
eldöntött pályázat, hanem egy évvel ezelőtt benyújtott pályázat. Különösen az itt ülőknek volt
lehetősége és lett volna lehetősége megkeresni ezzel kapcsolatban illetékeseket, az
önkormányzatot, hiszen itt is előttünk voltak a tervek. Ha valakinek ez nem volt egyértelmű,
lett volna erre lehetőség, de ugyanúgy lett volna lehetőség megkeresni a VEK-et. A
Városszépítő Egyesületet az elmúlt napokban keresték meg és most természetesen sokan
teszik ezt, hiszen jogosnak tűnik jelen állapotában az, hogy a megszokotthoz képest más
látvány fogadja az ide látogatókat és nem látják még, hogy mi lesz ebből. Ezért azt gondolom,
hogy ez kiválthat jogos indulatokat, de hamarosan el fog készülni a főtér felújítás.
Lendér Julianna képviselő
Még egyszer elmondom Képviselő úrnak, nem az ellen van kifogásunk, hogy ilyen most itt
történt, sőt örülünk neki, de nekem hiányzik és a kiskunmajsai lakosoknak is hiányzik egy
olyan látványterv, mint amikor a játszóterek kezdtek épülni, ott is azért kaptunk információt,
hogy valamit azért láthassunk.
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Dósai Imre képviselő
Nem számonkérés, Képviselő úr, félre ne értse! Ha úgy tetszik, telekadó módjára be is
vallom, hogy elsikkadt a figyelmem és utána pótoltam ezt a hiányosságot, illetve próbáltam
pótolni, de mint ahogy mondtam, nem találtam a neten sem ennek a részleteit, ennek a
testületi anyagát sem és nem ez volt igazából a kérdésem, mert ebből a rajzból túl sokat nem
lehetett kivenni, ez egy vázrajznak megfelelő. Azzal kezdtem, hogy minden tiszteletem egy
ilyen egyesületnek, aki felvállal önkormányzati feladat végrehajtását az önkormányzat
fejlesztése és segítése érdekében. Az volt a kérdés számomra, hogy a tervezésre is kértek
pénzt és én azt kérdeztem, hogy azt a tervet nem láttam. Most elbizonytalanodom, de
szerintem nem volt testület előtt, annak a tervnek mi lett a sorsa? Ki készíttette, az egyesület?
Hová lett, ki látta? Lehet-e látni? Mi ennek a sorsa? A másik kérdés, hogy az egyesület ennek
a pénzügyi bonyolítását hogyan végzi? Az egyesület is ajánlatkérésre kötelezett, vagy hogyan
választják ki a lebonyolítókat?
Faludi Tamás polgármester
Ne haragudjon Képviselő úr, de ezt most jó lenne befejezni, mert ez túlmegy már minden
határon.
Dósai Imre képviselő
Ha akar, nem válaszol rá. Közpénzről van szó.
Mózer Gyula képviselő
A projekt előkészítése, tervezése, benyújtása az önkormányzat által fenntartott Projekt
Irodának a kezelésében és felügyeletével, közreműködésével történt teljes mértékben minden
szabálynak megfelelően. Több árajánlat lett bekérve, az árajánlatokból lett kiválasztva már a
pályázat benyújtásakor a legkedvezőbb ajánlat. Azt gondolom, hogy ez nálunk nem merült fel
kérdésként, hogy ezt így kellett lebonyolítani. Előzőleg volt még Dósai úrnak egy kérdése,
hogy esetleg elmondanám-e, hogy a tér hogyan fog kinézni. Inkább azt javaslom - mert nem
gondolom, hogy ezt le tudom úgy írni, hogy képiesen megjelenjen -, hogy holnap délelőtt
menjünk ki, itt van a kivitelező és el tudja mondani teljes részletességgel, hogy mi hogy fog
kinézni, ugyanezt javaslom a kedves városlakóknak is. Hiába mondom itt el, nem tudom úgy
azt lefesteni, hogy ezt a mostani látványt hangulatban kárpótolja.
Fogl András alpolgármester
Szeretném leszögezni a hozzászólásom elején, hogy a kialakult vitának semmi köze a
napirendhez. Ettől függetlenül folytathatjuk ezt a vitát, jó értelemben mondom. Többször
elhangzott már 2013. június 4-jén tárgyalta a testület 8 képviselő jelenlétében, mind a 8
képviselő egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Szikora Lajosné, Abonyi Henrik akkori
alpolgármester és Terbe Zoltán volt polgármester nem volt jelen az ülésen. Nem hivatkoznék
arra, hogy ismertük, vagy nem ismertük, láttuk, vagy nem láttuk, mert amikor feltettük a
kezünket – és ez minden egyes napirendnél igaz – abban a pillanatban felelősséget is
vállaltunk a döntésünkért. Ezt a munkát több hónapos előkészítő munka előzte meg.
Javaslatunkra a VEK volt olyan szíves és ezt az elképzelést befogadta, hogy egyáltalán a
város főterének felújításával foglalkozzon nagyon egyszerű oknál fogva – csak emlékeztetni
szeretném Képviselőtársaimat, akkor úgy döntöttünk, hogy az önkormányzat a térfigyelő
kamera kiépítésére nyújtja be a pályázatot, viszont ugyanezen jogcímen belül lehetett csak
játszótérre, illetve zöldfelület felújítására, főtér felújítására pályázni, viszont az önkormányzat
akkor már nem adhatott be csak egy jogcímre pályázatot. Ezért született az az ötlet, hogy az
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akkori zöldfelületi koncepció elfogadása alapján és annak ismeretében egy több helyrajzi
számon megvalósítandó felújítást kezdeményezünk és ehhez a VEK-et kérjük fel partnernek.
El kell mondanom azt is, hogy a Mózer Gyula vezette egyesületnek akkor egyébként más
elképzelései voltak, de akceptálták a megkeresést, a szándékot és az ügy mellé álltak.
Hasonlóképpen játszódott le egyébként a játszótéri egyesülettel is a Béke téri játszótérrel
kapcsolatban. Ezt azért tartom fontosnak megemlíteni, mert nagyon sok kritika érte az előző
önkormányzatot akkor, hogy miért nem épülnek Kiskunmajsán játszóterek, mert például
Jászszentlászlóra, Csólyosra és Szankra kell elvinni a gyerekeket korszerű Európai Uniós
játszótérre játszani és akkor én minden egyes alkalommal azt mondtam, hogy azért egyrészt,
mert akkor az önkormányzatnak nem volt szabad forrása ezekre a beruházásokra, másodszor
pedig Kiskunmajsa város ezekre a pályázatokra nem is pályázhatott, hiszen a LEADER
kizárta akkor Kiskunmajsa várost és gyakorlatilag belterületére nem pályázhatott ezekre a
pályázatokra. Tavaly ezt felszabadították, nyilván az Uniós pénzügyi időszak kifutása okán,
hogy a források ne maradjanak bent, ne kelljen büntetéssel visszafizetni az Uniónak, nagyon
helyesen, Polgármester úr lobbizott az mellett, hogy például a kamera bekerüljön és
Kiskunmajsa is végre Uniós játszótereket építhessen. Ezek a források ebből vannak. Az egy
más kérdés, hogy az önkormányzat minden anyagi eszközzel, szervezéssel és ha kell kétkezi
munkájával segíti ezeknek a beruházásoknak a megvalósítását. Legyen az éppen a VEK-nek a
konkrét pályázata, vagy adott esetben majd a játszótér kiépítése. Ezeket a terveket Vörös
Tibor készítette, nem engedélyköteles tervek, de a tervdokumentáció teljes terjedelmében
rendelkezésre áll. Ez többször módosításra került és a Képviselőtársaim által látott
leegyszerűsített - csak egy térképet láttak nyilvánvalóan -, műszaki tartalommal került
benyújtásra a pályázat, amelyet 100 %-ban jóváhagytak és azon tulajdonképpen semmilyen
módosítást nem kellett végrehajtani. Nagyon sok vélemény eljut most Képviselőtársaimhoz,
hozzám is, én nap, mint nap kint vagyok az építési területen. Hozzá szeretném tenni, hogy –
bár kétségtelen, hogy ez a Hősök téri rész, a szökőkút része van fókuszban – ne felejtsük el
azt sem, hogy további két helyszínen folytak, illetve folynak még beruházások a VEK
pályázatához kapcsolódóan, a Csontos Károly utcai parkolókban, a növényzet telepítése
megtörtént, a faültetések megtörténtek, illetve a fűtelepítés is a következő héten meg fog
történni. Tehát amit akkor, és ahogy ígértünk is, nem önkormányzati támogatásból, hanem
ennek a pályázatnak a terhére valósítja meg a VEK az önkormányzat kérésére.
Hasonlóképpen – erről Képviselőtársaim megint csak tudhatnak – jelentős önkormányzati
plusz forrással ugyan, hiszen a díszburkolat kiépítését az önkormányzat finanszírozza a
COOP Áruház előtt is, és igenis lesznek fakivágások. Képviselőtársaim, én nem vagyok sem
kertész, sem kertépítő szakember, de még csak mezőgazdasági szakembernek sem mondanám
magam. Egy tény, én nem értek hozzá, viszont maximálisan elfogadom azoknak a
véleményét, akik ezekből diplomáztak és ezen a szakterületen dolgoztak hosszú évtizedek óta.
Ahogy mondtam, a terveket Vörös Tibor készítette, szorosan együttműködve Ancsa Lajos
kertépítővel. Az a koncepció, amit ők megfogalmaztak és papírra vetettek, azzal én
maximálisan egyet tudok érteni, miszerint, hogy ezt a teljesen más jellegű, évtizedekre
visszanyúló főteret próbáljuk megújítani, átláthatóvá, átjárhatóvá tenni, sétányokat alakítsunk
ki benne. Azt gondolom, hogy ez az elképzelés már megjelent a Petőfi tér megújítása kapcsán
a különböző sétányok, sétautak megvalósítása során, de a Petőfi szobor környékének a
rehabilitációja során is. Ahány emberrel találkozok, annyiféle vélemény van. Miért vágtuk ki
azt a fát, miért nem vágtuk ki az összes fát? Innentől kezdve én nem tudok döntést hozni, én is
csak azt tudom mondani, amit Mózer elnök úr, várjuk meg a jövő hét szerdát, reményeink
szerint addigra 100 %-ban kész a beruházás. Egy teljesen megújult, letisztított főteret fog
kapni Kiskunmajsa városa és még egyszer köszönve a civilszervezetnek és mindazoknak,
akiknek ebben benne van a munkája és Képviselőtársaimnak is, akik támogatták ezt az
elképzelést. Azt is szeretném mondani, hogy a terveink szerint folytatni szeretnénk ezt a
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beruházást olyan mértékben, amely a művelődési központ két oldalán található, jelen
pillanatban bagolyfészkeket érint – és tudom, hogy ebből megint nagy felháborodás lesz, mint
ahogy 14 évig elszórakozik Kiskunmajsa a varjúfészkekkel is, és aztán mégis van mindig
megoldás, egyszer s mindenkor el kell dönteni, város akarunk lenni, vagy falu akarunk
maradni még vagy 100 évig. Igen, ez ezzel jár. Akármerre járok az országban, azt látom, hogy
igen, óriási Uniós forrásokat nagyságrenddel nagyobbakat invesztálnak be városok,
települések, még nálunk kisebb falvak is azért, hogy megújuljanak, hogy vonzóbbá tegyék azt
a környezetet, amivel találkozik az ide látogató akár külföldi, vagy hazai turista. Ez is azt
gondolom, hogy egyfajta turizmusfejlesztés. Ezen lehet vitázni, hogy ezek a tervek jók vagy
nem jók, én nem értek hozzá, én elfogadom azt, amit a szakember mond, és én azt gondolom,
hogy nekünk sincs igazából felhatalmazásunk arra, hogy eldöntsük azt, hogy azt ne oda
rakjuk, ezt meg vegyük ki és akkor ez az egy fa pedig ott maradjon. Ma éppen azzal
találkoztam, hogy miért nem vágtuk ki az összes többi fát is itt a művelődési központ
környékén. Nyilvánvalóan most ezt a területet nem érinti ez a beruházás, mint ahogy számos
alkalommal elhangzott az is, hogy aki hűsölni akar, - elnézést kérek, szó szerint ezt mondták –
az szíveskedjen befáradni a parkba, hiszen ott vannak a 80 éves hatalmas fák, amit megint
csak egyesek szerint ki kellett volna vágni, mások szerint meg nem lehet kivágni. Mi a
kezdeményezést kell, hogy támogassuk maximálisan. A következő önkormányzatnak is
reménység szerint LEADER és egyéb más pályázati forrásokból lesz lehetősége ezeket a
térfelújításokat, zöldfelület felújításokat, beruházásokat folytatni és megvalósítani, de ez csak
akkor fog menni, ha ebben azonos véleményen fogunk tudni lenni, illetve a következő testület
és egy egységes városképet fogunk tudni kialakítani. Ez a városkép kialakítás, amit most
látunk, ami most folyamatban van, az önkormányzat által egyhangúlag elfogadott zöldfelületi
koncepció alapján történik.
Dósai Imre képviselő
Már csak az a kérdésem, hogy Alpolgármester úr által említett részletes terveket kitől lehet
kérni, hogy megkaphassa a testület?
Fogl András alpolgármester
Nyilván a terveket nem én készítettem, az Vörös Tibornak a szellemi terméke, de hiszen azt a
Városszépítő Egyesület számára készítette, így azt gondolom, hogy a Városszépítő
Egyesülethez kell fordulni a Képviselő úrnak, egyébként nem hiszem, hogy titkosak lennének,
normagyűjteményes számsorok vannak benne tulajdonképpen, hiszen az építési
normagyűjteményből kerültek kigyűjtésre az utolsó növényzettől kezdve a padig, a
szemetesig és még sorolhatnám a végtelenségig. Ez önmagában sokat nem fog mondani, ezek
a tervek természetesen a pályázati dokumentáció szerves részei is egyben.
Lendér Julianna képviselő
A mostani Alpolgármesteri hozzászóláshoz szeretnék kérdést intézni, ha megengedi. A zöld
koncepcióhoz kapcsolódóan ez igaz, hogy a napirendtől egy kicsit eltér, de én szeretném
tudni. Van-e valamilyen lehetőség arra, hogy tervbe vegyük a Botond utcán lévő víztorony
környékének a további zöld felületi rendezését? Ez most aktuális kérdés számomra, hogy
távlatban esetleg gondolkodhatunk-e benne.
Fogl András alpolgármester
Azt gondolom, hogy minden további nélkül. Annak a környezetnek a rehabilitációja is a
zöldfelületi koncepció részét képezi. Egyszerűen meg kell hozni, azokat a döntéseket, részben
pénzügyi és szakmai döntéseket, ami lehetővé teszi ezeknek a város számos pontján található
zöldfelületeknek a rehabilitációját, de ide értem alatta természetesen a fasoroknak a kiépítését
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és még sorolhatnám. Ez azt gondolom, alapvetően csak pénz kérdése. Az önkormányzat vagy
saját forrásból valósítja meg ezeket, vagy pedig hasonlóan a mostani projekthez, felkér
civilszervezeteket, akik 100 %-ban tudnak pályázni ezeknek a beruházásoknak a
megvalósítására és az önkormányzat a VEK-hez, játszóteresekhez hasonlóan támogatást fog
tudni nyújtani ezek elkészítésére.
Lendér Julianna képviselő
Köszönöm szépen az irónia nélküli választ.
Faludi Tamás polgármester
Alpolgármester úr hozzászólása után úgy döntöttem, hogy nem fogok egy szót sem szólni, de
csak kihúzza belőlem Dósai Képviselőtársam azzal az utolsó kérdésével, hogy „És egyébként
a terveket hol lehet megnézni?” Képviselőtársaim, elhangzott Mózer Gyula elnök úr szájából
az, hogy milyen méltatlan az, hogy többször itt volt a testület előtt, Képviselőtársaim többször
találkoztak ezzel a kérdéssel és most hozzák elő. Ez valóban méltatlan és most nagyon
finoman fogalmaztam, ennél sokkal súlyosabb szavakat szeretnék használni. Miért méltatlan,
Képviselő úr? Tervet tetszik kérni? Tegye. Ne itt a képviselő-testületi ülésen, ne itt! Tessék
odamenni Elnök úrhoz, tessék odamenni a tervezőhöz és megkérdezni. De ha Ön most
folyamatosan fog hivatkozni az adórendeletre…! Tisztelt Dósai úr, Tisztelt Terbe úr, 95 ezer
Ft értékű téglajegy van a zsebemben. Szeretném kérni Önöket, hozzák nyilvánosságra a
Kálvária terveit, amire Önök ezt a pénzt gyűjtötték.
Terbe Zoltán képviselő
Szívesen.
Faludi Tamás polgármester
Ha szívesen, akkor kérem, hogy a terveket vegyék elő és mutassák meg, de engedélyes
terveket legyenek szívesek nekem mutatni. Amennyiben nincs engedélyes terv, itt most
nyilvánosan kijelentem, vissza fogom kérni a 95 ezer Ft-os téglajegyet, csakhogy ne legyen
kétség, mert egy bizottsági ülésen tudom, hogy kétség volt. Van bevételi pénztárbizonylat is
mellette. Ne haragudjanak, egy ilyen jó szándékból ilyen cirkuszt csinálni testületi ülésen!
Ahogy Alpolgármester úr fogalmazott, nem is erről szól, valóban nem erről szólt. Egy éve
erről már tárgyaltunk. Többször meg lehetett volna kérdezni az elképzelést, tervet, hogy fog
kinézni, mindent, nem most, nem a mai napon. Nem akkor, amikor már elkezdődik.
Méltatlan!
Terbe Zoltán képviselő
Megszólíttattunk. A tervdokumentációt az újság annak idején leközölte, abban meg lehet
tekinteni, a makettje több mint egy éven keresztül ki volt állítva, meg lehetett tekinteni.
Szívesen állunk rendelkezésére, hogyha elfárad hozzánk, az alapítvány irodájába, adunk is
egy dokumentációt.
Faludi Tamás polgármester
Még egyszer szeretném kérni, amennyiben engedélyes tervet tud mutatni alapítvány Elnök úr,
akkor érdekel a dolog. Egyébként pedig visszakérem a pénzt. A fákkal kapcsolatban
engedjenek meg egy apró, pici részt. A fakivágás, amit Alpolgármester úr is említett, a
Március 15. téren ki lett vágva egy fa, direkt gerjesztjük a cirkuszt. Ne haragudjanak
Képviselőtársaim, ebben Önök is benne vannak. Hogy itt most ki lett vágva 3 fa, ebben Önök
is benne vannak, akinek nem inge, ne vegye magára. Már mindenki felhív, hogy ez a
képviselő ezt mondta, a másik képviselő azt mondta, a művelődési központ igazgatója is
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felháborodva, hogy… hát ott voltunk Képviselőtársaim! Szavaztunk róla. Megvan az
egyesületnek a kivágási engedélye. Megvan annak a három fának helye, hová fogják elültetni.
Érdekes módon az Árpád utcán mint az oroszlán, küzdöttek azért, hogy vágjuk ki a
platánfákat. Akkor miért kell akkor, ha nem Önök kérnek valamit, hanem a másik oldalról van
egy fa kivágásának kérelme, vagy három, akkor ilyen cirkuszt csinálnak belőle. Amikor Önök
kérnek 58 fa kivágását, akkor, mint az oroszlán, küzdenek érte. Erre mondom azt, hogy igen,
méltatlan.
Dósai Imre képviselő
Polgármester úr, az a méltatlan, ahogyan Ön kezeli a demokráciát. Képviselői kérdéseket
pusztán így tud csak lereagálni. Nem tudja azt mondani, hogy igen másnap megküldöm. Igaz,
hogy a levelemre sem válaszol már egy hónapja. Nem csodálkozok, pedig Ön azt az ígéretet
tette, hogy nem lesznek megválaszolatlan levelek. Tehát ha Ön egy kicsit körültekintőbb és
nem egy ilyen egyeduralkodásra törekvő személyiség lenne, sokkal többre haladna, ha a
feltett kérdésekre válaszolna. Csak azt kértem, miután Alpolgármester úr említette, hogy
vannak kész tervek, amelyek egy nyilvános pályázatba közpénz felhasználásával benyújtásra
kerültek, és én is az utcáról hallom, hogy mik lesznek kivágva. Azt is hallottam, hogy a
kultúrház két oldalán található fenyők is ki lesznek vágva és nem tudom, mert abból az
előterjesztésből, amit én megkaptam Alpolgármester úrtól, abból nem derül ki csak az, hogy
három fa lesz kivágva. Azt kértem, hogy azokat a terveket, amelyek a pályázathoz be lettek
nyújtva, ezt valaki küldje meg számomra, én kíváncsi vagyok rá, hogy milyen változások
lesznek. Hogyha ez annyira sérti Önt, hogy ez nem idevaló kérdés, hanem ezt megint
négyszemközt kell lerendezni, amikor az egész város erről beszél, akkor megint ott tartunk
Polgármester úr, hogy megint mutyizunk valamit. Szóval erről le kellene már szokni!
/Terbe Zoltán képviselő távozott, a jelenlévők létszáma 9 fő./
Faludi Tamás polgármester
Nem szeretnék egy újabb frontot nyitni, mert ez megint nem ide tartozik, szeretném, ha az
Egyebek között kifejtené bővebben ezt a mutyi kérdést. Mert ha Ön ilyet állít, akkor azt
bizonyítsa, úgyhogy majd az Egyebek között Önnek fogom először megadni a szót, most még
Abonyi Henrik képviselő úrnak és utána szavazunk.
Abonyi Henrik képviselő
Mielőtt túlzottan mélyre menne a testületi ülés és a vita színvonala, ezért igazán én nem
szerettem volna hozzászólni, de azért mégis, nálam is kezdte kiverni a biztosítékot Dósai Imre
Képviselő úrnak a hozzáállása a témához. Nézze Képviselő úr, van a városnak egy évek óta
elfogadott zöldfelületi koncepciója. Nem most döntöttünk arról, hogy a zöldfelület
rehabilitációt megcsináljuk. Szerintem az önkormányzat hálás lehetne azért, mivel két
jogcímen nem nyújthattunk be pályázatot, partner volt egy civilszervezet arra vonatkozóan,
hogy városi érdeknek megfelelően egyfajta főtér rehabilitációt hajtson végre. Azt hiszem,
hogyha jól látom, minden anyagot papír alapon kér. Teljesen mindegy, mindent megkap
papíron. Papír hegyek, tonnák jutnak el Önhöz, akár kiosztós, akár normál testületi ülés
anyag. Hihetetlenül irigylem, hogy ennyi ideje van ezzel foglalkozni, hogy mindennek
többszörösen utána járjon, pedig elég csak egyszer a képviselő-testületi anyagot megismerni.
Nem tudom értelmezni. A másik pedig, hogy közpénz, persze, de én azt gondolom, hogyha
megnézi, most pontosan nem emlékszem az összegekre, legutóbb a VEK egy 300 ezer Ft
körüli összeget kért és egy 150 ezer Ft körüli összeget egy 10 milliós beruházásért. Azt
gondolom, hogy arányaiban nézve, persze dobálózhatunk a közpénzes kifejezéssel, de
szerintem egy kis szakmaiság engedtessék már meg az egyesületnek. Értem és elfogadom,
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hogy Dósai Képviselő úr minden területhez, amit az önkormányzat tárgyal, maximálisan ért
és maximálisan tisztában van a szakmai oldalaival, de azért én nem mennék neki egy olyan
civilszervezetnek, ami önkormányzati közérdekben működik együtt és dolgozik. Az meg
hogy milyen árajánlatot kér egy egyesület, hát bocsássanak meg! Ez az egyesületre tartozik, a
törvényszékre és az ügyészségre.
Farkas Zoltán képviselő
Nem értem, miért lettek ekkora feszültségek a dologból, szerintem teljesen nyugodtan lehet
beszélgetni arról, hogyha a város közéletét foglalkoztatja valami, és azért most be kell látni,
hogy valami gond történt, mert az emberek nagyon nagy része fel van háborodva. Miért ne
lehetne itt erről normálisan beszélni? Nem tudom, miért kell ebből ilyen nagy ütés-váltásnak
kialakulni. Szerintem megegyezhetünk abban, és erre kérhetjük a városlakókat, hogy csak a
legnagyobb tisztelettel fogadják a VEK-nek a kezdeményezését, abszolút tiszteletet érdemelt.
Örüljünk neki, hogy pénzt hoznak a városba, ezzel nincs gond. De valami hiba mégiscsak
történt, mert szerintem a normál rutinos felháborodásnál most erősebb az emberekben, mert
minden fakivágásnál vannak, akik elégedetlenkednek. Többen több mindent sérelmeznek,
lehet, hogyha tényleg hamarabb történt volna, mert már zöldellő fák kivágásáról van szó,
vannak akik ezt sérelmezik például, vagy hogyha az emberek tényleg jobban tájékoztatva,
kitenni egy táblát, hogy így fog kinézni, akkor már kevesebb lenne a gond. Mert most még
nem nagyon látják, és most azt kérjük tőlük, legyenek türelmesek. De meg lehetett volna
előzni a magunk részéről, és én kérem Polgármester urat, ne emlegesse, hogy megvolt
kiosztós anyagban és azt is el kell olvasni, én soha nem szeretek visszamutogatni, de a Terbe
Zoltán ciklusban eszméletlen kirohanásokat intézett Faludi képviselő úr, hogy mi ez a
kiosztós anyag, ilyet aztán soha többet és mindenki megfogadta, hogy nem lesz soha többet.
Ez a ciklus hemzseg a kiosztós anyagoktól. Tehát rengeteg van, ha ezt Polgármester úr
visszalövi, akkor azt kérem, hogy innentől legalább a ciklus végéig ne legyen. Nem lehet
rendesen átnézni a kiosztós anyagot, mert vagy az ülésre koncentrál az ember, vagy a kiosztós
anyagra, szerintem így nagyon nehéz dolgozni, ezért nem szabad, hogy legyen kiosztós
anyag. Amikor kiosztós anyag van, az ember egyszerűsít. Amikor ez az anyag előttünk
kiosztós anyagban volt, annyi volt, hogy egy nagyon jó dolog, a VEK pályázik és biztos jó
lesz. Ki ne szavazná meg azt, hogy a VEK itt felújít. De meg kell mondani, hogy a jelenlévők
közül mindenki részletesen átnézte, hogy oldalt pici betűben ott van, hogy három fa ki lesz
vágva. Nincs feltüntetve, hogy melyik lesz kivágva és ott van, az is igaz, hogy konténeres fák
lesznek ültetve, nekem speciel nem szimpatikusak a konténeres fák, lehet, hogy Majsa
nagyságú településre ez nem igazán passzol, ezt a szakember döntse el, de ha előttünk lett
volna tényleg valamikor egy látványterv, akkor talán könnyebben elfogadható lett volna. Nem
biztos, hogy nekünk azt kérni kell. Szerintem az úgy jó, ha egyszer elénk kerül, ha az egy év
alatt van elég idő. Egyébként azért is van vita esetleg, szerintem én korrekt módon
megkérdeztem Polgármester urat tegnap, mert hozzám is jöttek az emberek, hogy állítólag
még a fenyőket is kivágják. Polgármester úr megerősítette, hogy nem vágják ki a fenyőket,
innentől fogva én is tudtam mindenkinek mondani. Tehát az információknak az áramlására
oda kell figyelni. Kis helyen lakunk, egy nagyobb városban lehet, hogy az emberek csak úgy
elmennek mellette, de szerintem örüljünk annak, hogy Majsa ilyen falu és város közötti
település és az emberek ennyire foglalkoznak a dolgokkal, de akkor viszont ehhez
alkalmazkodva jobban kell őket tájékoztatni.
Faludi Tamás polgármester
Különbség van információ és dezinformáció között. Egy év állt rendelkezésre mindenkinek,
hogy a kérdéseit feltegye. Még egyszer mondom, nem itt kellett volna. Egyebek között bárki
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visszatérhet, itt a vitát lezárjuk. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással
jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

121/2014. (IV. 23.) határozat
Városszépítő Egyesület (VEK) támogatási kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városszépítő Egyesület
Kiskunmajsa (Kiskunmajsa, Félegyházi út 2/a.) 232.400.-Ft támogatást biztosít megállapodás
ellenében, elszámolási kötelezettséggel az előterjesztésben részletezett feladatok
megvalósítására.
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. Az Egyesület az átvett pénzeszköz felhasználásáról legkésőbb 2015. 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.
A támogatás felhasználásához kapcsolódóan támogatott szöveges beszámolót készít legalább
egy oldal terjedelemben.
A támogatás fedezete a 2014. évi költségvetési rendeletben a céltartalékon önkormányzati,
intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keret.
Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési rendelet tervezeten történő átvezetésre,
Faludi Tamás polgármester a pénzeszköz átadási megállapodás aláírására, az Egyesület
Elnöke elszámolásra
Határidő: azonnal, 2014. május 31., 2015. január 31.

37./ N a p i r e n d
Civilek a Játszóterekért Egyesület támogatási kérelme
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
Ez az előterjesztés is ugyanarról szól, mint az előző. Kérdezem, erről is hasonlóan az
előzőhöz, kívánunk-e vitát nyitni, vagy feltehetem szavazásra? Van-e kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–
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122/2014. (IV. 23.) határozat
Civilek a Játszóterekért Egyesület támogatási kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Civilek a Játszóterekért Egyesület
Kiskunmajsa (Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs. u. 13.) részére 41.500.-Ft támogatást biztosít
megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel az előterjesztésben részletezettek
szerinti tranzakciós díjakra.
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. Az Egyesület az átvett pénzeszköz felhasználásáról legkésőbb 2015. 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.
A támogatás fedezete a 2014. évi költségvetési rendeletben a céltartalékon önkormányzati,
intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keret.
Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési rendelet tervezeten történő átvezetésre,
Faludi Tamás polgármester a pénzeszköz átadási megállapodás aláírására, az Egyesület
Elnöke elszámolásra
Határidő: azonnal, 2014. május 31., 2015. január 31.

38./ N a p i r e n d
Kiskunmajsa egyes városrészeinek gyógyhellyé nyilvánítása
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
Erről engedjenek meg Képviselőtársaim két mondatot. Ez az, amiről megint el lehet kezdeni
beszélgetni akár estig, de itt teljesen egyértelműen a szakértő véleményére kell
hagyatkoznunk. Mi nagyon szeretnénk azt, ha az egész terület gyógyhellyé lenne nyilvánítva
akár Kiskunmajsa közigazgatási határáig, vagy legalább a fürdő és üdülőfalu környékére, de
nem lehet. Teljesen egyértelmű volt a szakértők véleménye. Akik kijöttek a helyszínre,
elmondták a véleményüket, megmutatták, hogy hol legyen a mérési pont. Az egyértelmű
javaslatuk az, hogy csak a fürdő területe az, ami gyógyhellyé legyen nyilvánítva. Azaz a
gyógyhelyet, mint város kapja meg. Így minden pályázatot be lehet majd adni, ami a
gyógyhelyet érinti, tehát ha van olyan gyógyhely pályázat, ami az üdülőfaluban bárkit
érdekelne, beadható lesz. Mint gyógyhely, csak a fürdő és a kemping területét javasolják a
szakértők. A fürdőben lenne felállítva a mérőpont, azért volt kiosztós anyag és ezért elnézést
kérek, hogy tudjon haladni és ne kelljen ezért egy újabb ülést összehívni. Azonnal bekértük az
árajánlatokat, hogy szabályosak legyünk, az árajánlatok megérkeztek, ezért került kiosztós
anyagként. Lehet róla vitatkozni, megint értetlenkedni, de a szakértők egyértelmű
állásfoglalása ez. Ezt kérem elfogadni és támogatni.
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Lendér Julianna képviselő
Akkor ez azt jelenti, hogy Kiskunmajsa, mint város, nem is profitál ebből, csak az
üdülőterületi rész, amelyet gyógyhellyé nyilvánítanak? Vagy nem jól értelmezem?
Kiskunmajsa város ebből akkor mit profitál? Konkrétan.
Faludi Tamás polgármester
Azt profitálja ebből Kiskunmajsa város, hogy gyógyhellyé lesz nyilvánítva Kiskunmajsa
város fürdője. Tehát bármi olyan Uniós pályázat, ami 2015. január 1-től kiírásra kerül,
Kiskunmajsa ezeken a pályázatokon részt vehet. Nyilván nem a városközpontra vonatkozik,
nem az ipari parkra vonatkozik, hanem a gyógyhely és annak védőkörzetére. Kiskunmajsa
óriásit fog ebből profitálni. Mert ha fejlődik a fürdő, ha fejlődik a fürdő környezete, az a
városnak óriási hasznot fog jelenteni idegenforgalmi szempontból.
Dósai Imre képviselő
Nem bírtam átolvasni az anyagot. Itt két variáció van. Az egyik a fürdő, a kemping és a motel
területét foglalja magában, a másik, amit a szakértők javasolnak, amelyben ugyanezek, plusz
a másik oldalon az üdülők területe is. Akkor ez két alternatív javaslat?
Faludi Tamás polgármester
Nem, csak ami a határozati javaslatban szerepel. Arra egyébként a rajzokon minden variáció
fel van sorolva, tehát van egy A./ betű, amiben csak a fürdő és a kempingről van szó, van
olyan elképzelés, hogy fürdő és üdülőfalu, de itt már több probléma merül fel. Többek között
az, hogy út keresztezi ezt az egységet, van olyan elképzelés, hogy csak fürdő és az üdülőfalu –
ha szemben állunk – jobb oldali része és a környező kiserdők, van olyan elképzelés, hogy a
teljes terület a Csengelei útig, van olyan elképzelés, hogy a Lópofa Kft. kerítéséig, a város
felőli részéig. Több variációt vizsgáltak meg a szakemberek, de azért, hogy szinte 100 %-os
biztonsággal a méréseknek megfeleljünk, a szakemberek javasolják a fürdő, motel, kemping
területét.
Dósai Imre képviselő
Értem. Tehát ezek nem alternatív javaslatok, hanem ezeket vizsgálták meg, és ebből azt a
következtetést vonják le, hogy a fürdő és a motel, illetve a kemping területét javasolják. Jól
értem?
Faludi Tamás polgármester
Így van. Ha több lenne, akkor több helyen kell mérési pontokat kialakítani és a többi mérési
pont már például zajhatárban is veszélyes, hiszen például ha az üdülőfalut ha belevesszük,
akkor már az üdülőfalu szélére is ki kell tenni egy mérési pontot, ott pedig az autók jönnekmennek és ha a parkolóban csak ha egy autót ha beindítunk, már az is a mérési határt jelenti.
Vagy ott van a 4. sz. Tankállomás, nem messze az üdülőfalutól, ott is komoly forgalom van
egész nap, hiszen az most raktárként működik. Az is a zajértékben nagyon komoly
problémákat jelenthet. Ezért az a javaslata a szakembereknek, hogy a fürdő területe legyen,
amellyel minden lehetőséget meg fog kapni a város arra, hogy gyógyhely pályázatokon
indulni tudjon. Van-e további kérdésük? Amennyiben nincs, kérem, aki az 1. sz. határozatban
foglaltakat elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–
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123/2014. (IV. 23.) határozat
Kiskunmajsa egyes városrészeinek gyógyhellyé nyilvánítása
(helyének meghatározása)
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Jonathermál Gyógy- és
Élményfürdő, valamint közvetlen környezetét (zöldterületek, motel, kemping) kívánja
gyógyhellyé minősíttetni.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Faludi Tamás
polgármestert az eljárás megindításához szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. április 30.
Faludi Tamás polgármester
Kérem, aki a 2. sz. határozatban foglaltakat elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

124/2014. (IV. 23.) határozat
Kiskunmajsa egyes városrészeinek gyógyhellyé nyilvánítása
(költségek biztosítása)
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 36/2014. (II. 26.) számú határozatát
módosítja Kiskunmajsa egyes városrészeinek gyógyhellyé való nyilvánítása céljából.
A minősítési eljárás bruttó 10.000.000,- Ft költségéből 2014. évben 7.000.000,- Ft-ot biztosít.
A 4.000.000.-Ft-os többlet fedezte a 2014.évi költségvetési rendeletben a céltartalékon
tervezett felhalmozási, felújítási alap.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
fennmaradó 3.000.000.-Ft-ot a 2015-ös költségvetési évben megtervezi
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. április 30.
Faludi Tamás polgármester
Kérem, aki a 3. sz. határozatban foglaltakat elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–
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125/2014. (IV. 23.) határozat
Kiskunmajsa egyes városrészeinek gyógyhellyé nyilvánítása
(zajtérkép, levegőminőség mérésére megbízás)
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunmajsa egyes városrészeinek
gyógyhellyé minősítéséhez zajtérkép készítése és levegőminőség mérésére szerződést köt a
BLAUTECH Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Hársfa u. 39.)
vállalkozással.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. április 30.

39./ N a p i r e n d
...../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2014. évi
költségvetéséről szóló 6/2014.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal támogatta az előterjesztésben foglaltakat, az Oktatási
Bizottság 5 igen, 1 tartózkodással szintén támogatta. Kérem a megjelenteket, tegyék meg
észrevételeiket.
Farkas Zoltán képviselő
Ennél nem kell kivenni a 40 ezer Ft-ot kötelezettségvállalást a Katolikus Egyházzal
kapcsolatban? Mert levettük napirendről.
Gulyás Jánosné osztályvezető
Ez már elvégzésre került.
Faludi Tamás polgármester
Tehát így nem kell kivenni. Egyéb kérdés van-e, amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom.
Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül –Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2014. évi
költségvetéséről szóló 6/2014. (III. 05.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
14/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendeletet elfogadta, melyet a jegyzőkönyv 4. számú
melléklete tartalmaz.
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40./ N a p i r e n d
Egyebek

Faludi Tamás polgármester
Kérdezem a megjelenteket van-e további észrevétel? Amennyiben nincs, zárt ülést rendelek
el.
Z á r t ü l é s u t á n.
Faludi Tamás polgármester:
Ismertetem Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott
126/2014. (IV. 23.) határozatában hozott döntést.
„Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Helyi Választási Iroda
vezetőjének indítványára - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény 24 §. (1)
bekezdése alapján, a szavazókörök szavazatszámláló bizottságainak újabb póttagjait az
alábbiak szerint választja meg:
Szavazatszámláló Bizottságok
1. sz. szavazókör
Póttagok:
Tóth Anita
2. sz. szavazókör
Póttagok:
Gyuris László
3. sz. szavazókör
Póttagok:
Erdélyi Ferencné
4. sz. szavazókör
Póttagok:
Gáspár Istvánné
Maszla Anikó
5. sz. szavazókör
Póttagok:
Szabó Józsefné
6. sz. szavazókör
Póttagok: 7. sz. szavazókör
Póttagok:
Lány Lászlóné
8. sz. szavazókör
Póttagok:
Paprika Erzsébet

Széchenyi István Általános Iskola, Iskola u. 17.
Sarló u. 4.
Arany János Általános Iskola, Fő u. 69.
Margitsziget 5.
Arany János Általános Iskola, Fő u. 69.
Bartók B. 9
Dózsa György Gimnázium, Kálvária u. 6.
Vágóhíd 81.
Csontos K. u. 83.
Arany János Általános Iskola, Fő u. 69.
Régiposta u. 42.
Arany János Általános Iskola, Fő u. 69.
Alsó-óvoda, Fő u. 111.
Móricz Zs. u. 15.
Alsó-óvoda, Fő u. 111.
Szent L. u. 6.
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9. sz. szavazókör
Művelődési Ház, Kígyóspuszta 385.
Póttagok:
Kazi Mónika
Szanki út 1.
Felelős: dr. Tárai Éva jegyző, H.V.I. vezetője
Határidő: azonnal”
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, Faludi Tamás polgármester az ülést bezárja 18.45
órakor.

K. m. f.

Faludi Tamás
polgármester

Szikora Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Tárai Éva
jegyző

Dósai Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

