Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2014.
Jegyzőkönyv
Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 9-én
(szerda) 16 órai kezdettel Konecsni György Kulturális Központ emeleti-termében
megtartott üléséről.
Jelen vannak Önkormányzat részéről:
Abonyi Henrik, Dósai Imre, Mózer Gyula, Szikora Lajosné, Szikora Tibor képviselők,
Fogl András alpolgármester és Faludi Tamás polgármester (7 fő – 63,64 %).
Farkas Zoltán, Lendér Julianna képviselő később érkezik.
Nyerges Benjamin és Terbe Zoltán képviselő jelezte távolmaradását.
Jelen vannak továbbá:
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, Gulyás Jánosné, Fehér László és dr. Dobrán
Zsuzsanna osztályvezetők, Béres László bizottsági referens, Nyergesné Rafaj Erika bizottsági
referens. Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviseletében: Babud Jenő
alezredes, Orbán Balázs százados, Lakatos Tamás, Kiskunmajsai Rendőrőrs
képviseletében: G. Kovács Gábor rendőr alezredes.
Faludi Tamás polgármester
Köszöntöm a megjelenteket Kiskunmajsa Városi Önkormányzat ez évi 10. képviselő-testületi
ülésén. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, és az ülést
megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítésére javasolom Dósai Imre és Szikora Lajosné képviselőket, aki
egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kézfelemeléssel szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta.

-

Faludi Tamás polgármester ismertette a napirendi pontokat, kérte, hogy kerüljön levételre a
,,Konecsni György Kulturális Központ épületenergetikai fejlesztése és villamos energia
igényének kielégítése napelemes rendszerrel KEOP – 2014 -4.10.0/F, valamint a
,,Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal villamos energia igényének kielégítése napelemes
rendszerrel KEOP – 2014 -4.10.0/N szóló előterjesztés.
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A következő előterjesztések kerüljenek a napirendre felvételre:
A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. nonprofit jellegének,
közhasznú jogállásának megtartásáról és a Beszámoló a Kiskunhalasi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013 évi tevékenységéről szóló előterjesztések.
A ,,Könyvelési díj” fizetése a számlavezető pénzintézet részére szóló előterjesztés
nyilvános ülésen kerüljön megtárgyalásra.
Köszöntötte a jelenlévő vendégeket, és javasolta, hogy a vendégekre való tekintettel az
érintett napirendi pontok az ülés elején kerüljenek megtárgyalásra.
Kérte a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a módosított napirendi javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a módosított napirendi javaslatot elfogadta.

–

Napirend
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester
1. Beszámoló a Kiskunhalasi
tevékenységéről

Katasztrófavédelmi

Kirendeltség

2013

évi

2. Tűzoltóőrs kialakításával kapcsolatos kérelem
3. Beszámoló Kiskunmajsa város 2013. évi közbiztonsági helyzetéről
4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
5. …./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a víz- és szennyvíz díjtételeinek
megállapításáról szóló 34/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről
6. Mezei őrszolgálat létrehozásával kapcsolatos döntések:
a.) …./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a mezei őrszolgálat
létesítéséről és működéséről, valamint a mezőőri járulék szabályzásáról
b.) Mezei őrszolgálat létrehozásáról
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Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
Előadó: Fogl András alpolgármester
7. Babacsomaggal kapcsolatos döntések meghozatala:
a.) …./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló 32/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
b.) Babaköszöntő csomag fedezetének biztosítása
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester
8. Ipari parkot ellátó gázvezetékkel kapcsolatos problémák
9. Ipari parkban terület visszavásárlás
10. MULL UNION TRADE Kft. területvásárlási kérelme az Ipari parkban
11. Furafol Hungary Kft. kérelme a sportpályán termálkút fúrásával kapcsolatban
12. Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Programjának véleményezése
13. Fő utcán járda felújítás
14. Közvilágítással kapcsolatos kérések
15. Bodoglár közösségi ház felújítása
16. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatal bérleti kérelme
17. Csík Antal gyűjtemény megvásárlása iránti kérelem
18. Intézményi kérelem hang- és fénytechnikai eszközök beszerzésére
19. ,,A nyári diákmunka elősegítése 2014” elnevezésű munkaerő-piaci programhoz
történő csatlakozás
20. Anyagbeszerzés térkőgyártáshoz
21. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete
támogatására céltartalékba helyezett összeg felhasználásának jóváhagyása
22. Református Egyházközösség támogatási kérelme
23. Védőnői ellátást érintő 2014. évi finanszírozási díjemelés
24. Elmaradt bérleti díjak ,,de minimis támogatás érvényesítése,behajtása tárgyában
fedezet biztosítása jogi képviselet ellátására
25. A 2014/2015-ös nevelési évben indítható óvodai csoportok, óvodai csoportok
létszámának meghatározása az önkormányzati fenntartású intézményben
26. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
27. LADA-NÍVA gépjármű visszavétele
28. Szabad vállalkozási zónában történő felvétel
29. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Közbeszerzési terv I. számú módosítása
30. A városközponti park veszélyes fáinak visszanyesése
31. A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. nonprofit jellegének,
közhasznú jogállásának megtartásáról
Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
Előadó: Fogl András alpolgármester
32. Kerékpárút javítás
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Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
Előadó: Dr. Tárai Éva jegyző
33. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztése
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
34. A Városgazdálkodási
módosításáról

Intézmény

Szervezeti

és

Működési

Szabályzatának

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése
Előadó: Faludi Tamás polgármester
35. ,,Könyvelési díj” fizetése a számlavezető pénzintézet részére
Pénzügyi Osztály előterjesztése
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
36. ..../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.05.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

37. E g y e b e k

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
1. N a p i r e n d
Beszámoló a
tevékenységéről

Kiskunhalasi

Katasztrófavédelmi

Kirendeltség

2013.

évi

Faludi Tamás polgármester
Köszöntöm a megjelent vendégeinket, és felkérem továbbá, hogy tegyék meg szóbeli
hozzászólásukat.
Babud Jenő alezredes a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviseletében
A mostani jövetelünk kettős célú. Az egyik jogszabályi kötelezettségen alapul, mely szerint a
HTP Parancsnoknak kell beszámolnia, amiről a képviselő-testületnek határozatot kell hozni.
Úgy gondoltuk, hogy sokkal szélesebb körű tevékenységet végez a katasztrófavédelem, ezért
fontosnak találtam, hogy a kirendeltség képviseletében is jelen legyek. Nagyon aktuális az őrs
témája. Bizonyára tudják, hogy az elmúlt években nagyon átalakult a régi tűzoltóság
tevékenysége. Korábban a tűzoltás, műszaki mentés, tűzmegelőzés és a tűzvizsgálat
feladatköre tartozott a Tűzoltósághoz. Most is egyfajta hármas csoport van, az egyik fele
megmaradt a tűzvédelmi rész, másik része kiegészült a polgári védelmi tevékenységgel és az
iparbiztonságnak a körével. Új feladat datálódott, amit a kirendeltség végez: a belvízi elvezető
csatornák, veszélyes fák, szabadtéri rendezvények engedélyezése, éjszaki discók létszám
vizsgálata. Mondhatnám még a téli hóhelyzetes ügyeinket, megkaptuk a gázátvágás,
gázcsatlakozó vezetékek hatósági felügyeletét. Polgármester Úr néhány héttel ezelőtt keresett
meg azzal, hogy Kiskunmajsán milyen problémák vannak a Főtéren a veszélyes fákat illetően.
Az eltelt idő meg is erősítette azon döntést, hogy le kell zárni a parkot, ne hogy nagyobb baj
alakuljon ki. Támogatom, hogy legyen helyre téve a parkban lévő veszélyes fák kérdése.
Szép eredményeket ért el Kiskunmajsa az Ifjúsági Katasztrófa Védelmi versenyeken, melynek
hagyománya van. A megyei verseny megnyerése után az országos versenyt is megnyerték a
fiatalok. Ezúton is gratulálok nekik, ha lehetne segíteni őket, akkor azt is megköszönöm.
Köszönöm továbbá a Kiskunmajsai Önkéntes Tűzoltóságnak munkáját, ők az egyedüliek,
akik I-es kategóriás megállapodással rendelkeznek. Nagyon sokat segítenek a feladatainkban.
Oroszlánrészt vállaltak a Járási Mentőszervezetek kialakításában. Ezek alapjában véve
polgárvédelmi szervezetek, de az államnak azaz elgondolása, hogy ne kötelezze az embereket,
hanem önkéntes rendszer kerüljön kialakításra. Települési ilyen szervezetek is vannak, ezek
jelen pillanatban köteles szervezetek, de ezt is rövid időn belül önkéntessé kellene alakítani.
Terveink szerint ehhez a feladathoz 20 főt szeretnénk kijelölni a járásihoz hasonlóan.
Megköszönjük, ha kapunk egy olyan kontakt személyt, akivel a részleteket ki tudjuk alakítani.
Gondolom, az őrs érdekli Önöket legjobban. Ennek kialakításával 2011. év óta próbálkozunk.
Ilyen közel még soha sem voltunk a célhoz. A Képviselő-testület előtt van a kérésünk, mely a
gázelosztó-leágazó vezeték kiépítését és telefonoszlop áthelyezéséhez szükséges fedezet
biztosítását tartalmazza. A tervezők egyébként már tervezik az épületet.
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Az Önkormányzat támogatása után a tervezés befejezésével végbemegy az engedélyezés,
majd meghívásos közbeszerzésre kerül sor. Ha van olyan kiskunmajsai vállalkozó, aki könnyű
szerkezetes őrsöt tud építeni, azt a megyei igazgatóságnak jelezni kell. A jelenlegi tervek
szerint év végére vagy jövő év elejére egy őrs átkerül Kiskunmajsára, ami azt jelenti, hogy
egy fecskendő a jelenlegi Halas II. vagy egy új jármű, 4 állandó fővel. Szeretnénk, ha az
önkéntes tűzoltóság itt továbbra is megmaradna. Azt gondolom, hogy nemcsak
Kiskunmajsának, hanem az egész járásnak a lefedettsége jelentősen javulna.
Mi nagyon ragaszkodunk Kiskunmajsához, de ugyanígy ragaszkodunk a kistérség többi
településéhez is. Mivel augusztus 1-vel megnyitásra kerül a Kisteleki Őrs, ami azt jelenti,
hogy időlegesen Csólyospálos és Kömpöc községeket elveszítjük, mivel Kistelekhez fogják
csatolni. Felmerült továbbá az is, hogy Kiskunmajsa is átkerül. A támadást egyelőre
visszavertük, korrektül sikerült megegyezni a csongrádi kollegákkal és a vonulási útvonalakra
hivatkozással, úgy tűnik Kiskunmajsa itt fog maradni, de ehhez szükséges az őrs
megvalósítása.
Mivel a jogszabályi előírásokat figyelembe kell venni, ezért a határozatban a Kiskunhalasi
HTP beszámolóját is el kell fogadnia a képviselő-testületnek.
Orbán Balázs százados a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviseletében
A Kiskunhalasi HTP munkája az elmúlt időszakban megváltozott, ami ismertetésre is került.
Az élén személyi változás történt, én lettem az új parancsnok. Az elmúlt évben 22 tűzeset volt
Kiskunmajsán és környékén, valamint 8 műszaki mentés. A szélviharok eléggé megtépázzák a
fákat, kérem is, hogy az elkövetkezendő időszakban erre nagyobb figyelmet fordítsanak.
Ebben az évben a tegnapi napig 3 favágásunk és 14 tűzesetünk volt. Köszönöm a majsai
önkéntesek munkáját, remélem továbbra is jól fognak működni, annak ellenére, hogy ide egy
hivatásos őrs fog talán települni. Az ő nevükben is szeretném megköszönni a képviselőtestület tagjainak, hogy ilyen összeggel támogatták az egyesületet. Nagyon megérdemlik,
magas színvonalú szakmai munkát végeznek. Hathatós segítséget nyújtanak mind a hivatásos
egységeknek, mind a lakosságnak. Tudjuk jól, hogy miért épül ide az őrs, mivel kicsit messze
van a Kiskunhalasi Tűzoltóságtól ez a terület.
Faludi Tamás polgármester
Öröm számunkra, hogy Kiskunmajsa – Kiskunhalas körzetében marad, mivel évtizedek alatt
kiváló kapcsolat alakult ki. Külön is köszönjük az önkéntesek munkáját. Köszönjük a
gyermekek felkészítését a versenyre, nagyon sokat tanultak a Kiskunhalasi Tűzoltóságnál.
Ennek is köszönhető, hogy az országos versenyt megnyerték.
Több kérdés, hozzászólás nincs, ezért szavazásra bocsátom a határozati javaslatot azzal, a
kiegészítéssel, hogy Kiskunhalas HTP beszámolója is elfogadásra kerül az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–
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148/2014. (VII.09.) határozat
Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi tevékenységéről
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tűz elleni védekezésről, a
műszaki mentésről és tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30. § (5). bekezdése alapján
készült, a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolót, - mely a Kiskunhalas HTP beszámolóját is tartalmazza – elfogadja az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. július 9.

2. N a p i r e n d
Tűzoltóőrs kialakításával kapcsolatos kérelem
Faludi Tamás polgármester
Felkérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Dósai Imre képviselő
A magam részéről is nagyon fontosnak tartom a Kiskunmajsai Katasztrófavédelmi Őrs
megvalósítását. Régi vágya ez az Önkormányzatnak. Köszönöm a jelenlévők segítségét ebben
az ügyben.
A közel 600.000,- Ft-os kérelemmel kapcsolatosan kérdezem, hogy felmerülő költségeket
teljes egészében Kiskunmajsa városnak kell finanszíroznia?
Faludi Tamás polgármester
A kérés úgy hangzott el, hogy ha lehet, akkor mi biztosítsuk a feladat elvégzéséhez szükséges
összeget, de akkor még konkrét összeg nem volt ismert.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a kérelem elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

149/2014. (VII.09.) határozat
Tűzoltóőrs kialakításával kapcsolatos kérelem
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 597.000,- forintot biztosít a tűzoltóőrs
gázelosztó-leágazó vezeték kiépítésére és az Arany J. u. 2. sz. előtti telefonoszlop
áthelyezéséhez, melynek fedezete a céltartalékon tervezett felhalmozási, felújítási alap.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.
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/Lendér Julianna képviselő megérkezett, jelen van 8 fő./
3. N a p i r e n d
Beszámoló Kiskunmajsa város 2013. évi közbiztonsági helyzetéről
Faludi Tamás polgármester
Köszöntöm G. Kovács Gábor rendőr alezredes urat a Kiskunmajsai Rendőrőrs képviseletében.
Kérem, tegye meg szóbeli hozzászólását.
G. Kovács Gábor rendőr alezredes Kiskunmajsai Rendőrőrs képviseletében
Először is megköszönöm a Képviselő-testület 2013. évi támogatását. Nem csak a mi
támogatásunkat, hanem a Polgárőrségét is, hiszen mi is részesülünk abból a forrásból, amit ők
kapnak, közös szolgálatot látunk el.
A helyi közrend, közbiztonság nem a számokban nyilvánul meg, hanem ahogyan az emberek
érzik. Én úgy gondolom, Kiskunmajsa kül- és belterületén egyértelműen kijelenthető, hogy a
közbiztonság jó. Ebben az évben ez tovább fokozódott, bár történtek olyan bűncselekmények
Kiskunmajsán, amilyenek az elmúlt évben nem. Gondolok itt a közterületen elkövetett
rablásokra. Szerencsére mind a két esetben az elkövetők elfogásra kerültek, meg is kapták a
börtön büntetésüket.
Önök előtt ott van a beszámolónk, amiben a statisztikai számaink nagyobb részt csökkenést
mutatnak. A bűncselekményeket nagyon sok esetben az emberek be sem jelentik. Azt
szeretném kérni Önöktől, a televízió előtt ülőktől, hogy mindig szóljanak, ha valami történik,
szerezzünk róla tudomást, mivel akkor tudunk segíteni. Sokszor elhangzik, hogy az
információ az egyik legnagyobb kincs.
Visszatérve a támogatásra, az ORFK előtt van a 3 számítógép támogatás, rajtuk múlik, mikor
küldik le. A hét számítógéppel Kiskunmajsai Rendőrőrs a megyében a legjobban felszerelt
informatikai egység lesz.
Tudomásom van arról, hogy egyes fórumokon megjelent az őrs ingatlanának az állapota.
Pályázat került benyújtásra az épület felújítására. Új autókkal rendelkezünk, a reagáló
képességünk, a személyi állományunk biztosíték arra, hogy megfelelő közbiztonságot
nyújtsunk az állampolgároknak.
Faludi Tamás polgármester
Köszönöm a Parancsnok Úr beszámolóját, melyben említette a közbiztonság akkor jó, ha az
állampolgár is úgy érzi, hogy biztonságban van. Ennek érdekében a polgárőrök, a rendőrség
az önkormányzat a lehetőségeihez képest mindent megtett, napi kapcsolatban állunk.
A lakosságtól mindig kérjük, hogy bármit látnak, tapasztalnak, azonnal szóljanak a
rendőrségnek. Minden információ, bejelentés rendkívül fontos, az információs térképre fel fog
kerülni.
Nagyon sokat jelent, hogy a Kiskunmajsai Járási Hivatal megvásárolta a kisautókat, amiket
nagy örömmel használ a rendőrség, ezúton is köszönöm a képviselő-testületnek. Az
óvodákban is megtörtént ezek segítségével a közlekedés oktatása.
Kérdezem G. Kovács Gábor rendőr alezredes úrtól, hogy ilyen járműveket más település is
vásárolt?
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G. Kovács Gábor rendőr alezredes Kiskunmajsai Rendőrőrs képviseletében
Polgármester Úr tudja a választ, gondolom a kérdést azért is tette fel. Nagyon nehezen megy
ennek bevezetése, a másik két járásban mindenki kereste a kákán a csomót. Nincs olyan
vezetői értekezlet, ahol ne hangozna el, hogy bezzeg a Kiskunmajsai Járási Hivatal meg tudta
oldani 1-2 héten belül. Majdnem minden iskolába, óvodába eljutottunk, rendezvényekre
meghívást kapunk, el tudom képzelni, hogy a Főtéri Sokadalomban is részt vegyünk.
Faludi Tamás polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a beszámolót.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

150/2014. (VII.09.) határozat
Beszámoló Kiskunmajsa város 2013. évi közbiztonsági helyzetéről
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján Kiskunmajsa város 2013. évi közbiztonsági
helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót elfogadja.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: folyamatos

4. N a p i r e n d
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Faludi Tamás polgármester
Felkérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót a határidő módosításokkal együtt.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

–

151/2014. (VII.09.) határozat
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót a következőképpen fogadta el:
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- 26/2014. (II.26.) határozat
Konecsni György Kulturális Központ kérelme az 53. Európa Rally támogatására
- 30/2014. (II. 26.) határozat
Rátóti Imréné felajánlása
- 51/2014. (II. 26.) határozat
Mezei őrszolgálat létrehozásáról
- 81/2014. (III. 20.) határozat
Városgazdálkodási Intézmény targonca vezetői képzés támogatási kérelme
- 82/2014. (III. 20.) határozat
Ablakcsere az Alsó Óvodánál
- 83/2014. (III. 20.) határozat
A Bácskainfó 2001 Bt. ajánlata
- 84/2014. (III. 20.) határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervéről
- 85/2014. (III. 20.) határozat
Hősök tere 3. szám alatti ingatlan hasznosítása
- 88/2014. (IV. 23.) határozat
Motoros ingatlanhasznosítási szerződések felmondása
- 89/2014. (IV.23.) határozat
Dr. Garas Mónika háziorvos önkormányzati rendelő használata iránti kérelme
- 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
- 100/2014. (IV. 23.) határozat
Bodoglári falunap és Traktroros fesztivál támogatása
- 103/2014. (IV. 23.) határozat
Kiskunmajsa Város Polgárőrsége kérelme
- 107/2014. (IV.23.) határozat
SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft.-vel üzemeltetési szerződés megkötése
- 108/2014. (IV.23.) határozat
A Bácskainfó 2001 BT ajánlatának kiegészítése
- 109/2014. (IV.23.) határozat
Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2013. évi működéséről
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
- 118/2014. (IV.23.) normatív határozata
Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
- 119/2014. (IV.23.) normatív határozata
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
- 121/2014. (IV. 23.) határozat
Városszépítő Egyesület (VEK) támogatási kérelme
- 122/2014. (IV. 23.) határozat
Civilek a Játszóterekért Egyesület támogatási kérelme
- 127/2014. (V.14.) határozat
Motoros ingatlanhasznosítási szerződések felmondása
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- 129/2014. (V.14.) határozat
A Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme
- 131/2014. (V.14.) határozat
Hősök tere 3. szám alatti ingatlan hasznosítása
- 133/2014. (V.14.) határozat
Civilek a Játszóterekét Egyesület támogatási kérelme
- 134/2014. (V.14.) határozat
Konecsni György Kulturális Központ kérelme az 53. Európa Rally további támogatására
- 135/2014. (V.14.) határozat
Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény kerékpár beszerzéssel
kapcsolatos kérelme
- 136/2014. (V.14.) határozat
Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény munkába járással kapcsolatos
utazási költségtérítési kérelme
- 140/2014. (V. 28.) határozat
A „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
- 141/2014. (V. 28.) határozat
A ,,Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális
Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
tagönkormányzatai
számára
közszolgáltatási szerződés keretében, továbbá a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási
Rendszer keretében megvalósult létesítmények üzemeltetése a vagyonkezelővel megkötött
bérleti szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés
meghozatala
- 143/2014. (V. 28.) határozat
Településrendezési eszközök Bácsfa Kft. által kezdeményezett módosítási eljárásának
indítása, döntés környezeti vizsgálat szükségességének kérdésében
- Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cseke és Cseke Kft. vételi
ajánlatáról szóló 98/2013. (V.08.) határozat határidejét 2014. december 31-re módosítja.
- Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Furafol Hungary Kft.
kérelmeiről szóló 269/2013. (XI.12.) határozat határidejét 2014. augusztus 1-re
módosítja.
- Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szécsény László kérelméről
szóló 29/2014. (II. 26.) határozat határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja.
- Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tűzoltó őrs kialakításáról szóló
35/2014. (II. 26.) határozat határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja.
- Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Turisztikai koncepció
elkészítéséről szóló 73/2014. (II. 26.) határozat határidejét 2014. július 30-ra módosítja.
- Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Önkormányzati tulajdonú
belvízelvezetést szolgáló csatornák átadása üzemeltetésre szóló 130/2014. (V.14.)
határozat határidejét 2014. december 31-re módosítja.
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- Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunmajsai Rendőrőrs
támogatásáról szóló 142/2014. (V. 28.) határozat határidejét 2014. szeptember 30-ra
módosítja.

5. N a p i r e n d
…./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a víz- és szennyvíz díjtételeinek
megállapításáról szóló 34/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről
Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet hatályon kívül helyezését.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a víz- és szennyvíz díjtételeinek
megállapításáról szóló 34/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezését, amit az 1. számú melléklet tartalmazza.

6. N a p i r e n d
Mezei őrszolgálat létrehozásával kapcsolatos döntések:
a.) …./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a mezei őrszolgálat
létesítéséről és működéséről, valamint a mezőőri járulék szabályzásáról
b.) Mezei őrszolgálat létrehozásáról
/A két előterjesztés együttesen került megtárgyalásra./
Faludi Tamás polgármester
Az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság nem javasolja elfogadásra a rendelet-tervezetet
a Képviselő-testületnek. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a mezőőri szolgálat
létrehozását támogatta.
Szeptember 1-től hoznánk létre a mezőőri szolgálatot, 4 fővel. Erre az évre 3.438.000,- Ft
működési kiadást jelentene, ebből az önkormányzatot terhelné 3.078.000,- Ft. A 2015. évben
13.414.000,- Ft működési kiadás jelentkezne, ebből az önkormányzatot 9.094.000,- Ft
terhelné. A hozzájárulás mértékét ,,0” Ft-ban javasolom megállapítani.
Bizottsági ülésen az egyik képviselőtársam felhívta arra a figyelmet, hogy Lakiteleken lovas
mezőőri szolgálat működik. Beszéltem az említett település Jegyzőjével, aki elmondta, hogy
mindenképpen szeretnék a szolgálatot beindítani, de még a rendelet-tervezet elkészítésénél
tartanak. Nem lovas mezőőri szolgálatot kívánnak létrehozni, hanem gépjármű használatával
kívánják megvalósítani. Lovas polgárőr szolgálattal rendelkeznek.
Amennyiben a képviselő-testület az előterjesztést elfogadja, akkor mondható az, hogy teljesen
bezárult az a kör, ami a közbiztonság helyzetét maximálisan tudja fokozni, hiszen a
tárgyalások során leültünk polgárőrséggel, rendőrséggel, vadásztársasággal, hegyközséggel és
a tanyagondnokokkal. Úgy gondolom minden szervezetnek megvan azaz útvonala, ahol
rendszeresen jár, ezt tudná a mezőőri szolgálat kiegészíteni.
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Bizottsági Elnök Úr felhívta a figyelmet a zárt kertek biztonságára, az előterjesztés ezt is
tartalmazza. A mezei őrszolgálat nem úgy működne, hogy reggel 8-tól délután 16 óráig,
hanem éjjel és nappal is lesz szolgálat. Járni fogják a külterületet, azon utakat is, ahol a
tanyagondnok nem jár. A polgárőrség kivonható lenne a külterületről és maradnának a
belterületen.
Dósai Imre képviselő
Az imént hallottuk a rendőrség közbiztonsági beszámolóját a 2013. évről. Mely kiemelte,
hogy Kiskunmajsa nem számít veszélyeztetett területnek a közbiztonság szempontjából. A
statisztikai adatok azt mutatják, hogy szinte minden területen javulás történt az előző évekhez
viszonyítva. Nyilván ez köszönhető a hagyományosan jó polgárőrség és rendőrség
együttműködésének.
A mezőőrség felállításának az indokoltsága, szükségessége – ahogyan Polgármester Úr
fogalmaz – mennyire alátámasztott, én a rendőrségi statisztikai adatokból nem látom.
Másrészt saját tapasztalatom, gazdálkodótársaimmal egyeztetve, hogy nagyon ritka a jelentős
mértékű terménylopás. A mezőőr nehezen tudja beazonosítani, hogy a területnek ki a
használója, bérlője és a tulajdonosa. Ez egy komoly felkészültséget igényel a mezőőrök
részéről.
A héten tartott ülést az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, ahol 180.000,- Ft-os
költségű babakötvény bevezetéséről volt szó. Ennek a javaslatnak az elvetése mellett az volt
az indok, hogy a következő önkormányzatot ne terheljük ilyen mértékű elkötelezettséggel.
Ebben az esetben a 13 millió forintos költség a következő önkormányzatot már az első évben
megterhelné ez az önkormányzat, túl nagynak tartom a költséget ahhoz, hogy most ezzel a
rendelettel bevezetésre kerüljön a szolgálat. Polgármester úr azt írja az előterjesztésében, hogy
a mezőőrség felállítása nélkül nem biztosított a vagyonvédelem. Visszakérdezek, ha felállítjuk
a mezőőrséget, biztosított lesz mindenkinek a külterületi, zártkertek mezőgazdasági
vagyonvédelme? A válasz biztos az lesz, hogy nem lesz biztosított, nem is tudunk garanciát
nyújtani. Lesz egy többlet jelenlét a külterületen, ami az önkormányzatnak igen jelentős
összegbe kerül. Polgármester úr leírja, hogy bonyolult a mezőőri járulék kivetése, ezért nem is
tesz erre javaslatot azok részéről a hozzájárulásra, akik érdekében bevezetésre kerülne. Úgy
látom egyrészt nincs is alátámasztva ez az alulról jövő kezdeményezéssel. Másrészről az
önkormányzat részéről egy garanciát nem nyújtó szolgáltatás, ami jelentős költséggel jár.
Faludi Tamás polgármester
Képviselőtársam, nem kívánok vitába szállni, nem hiszem, hogy ezen vitatkozni kellene. Én a
magam részéről szükségesnek tartom. Egyik közbiztonsági közösség sem alulról szerveződött.
Én úgy gondolom miden szerveződés, ami a közbiztonságot szolgálja, az csak jó lehet, 100
%-os biztonság nincs.
A Képviselőtársam, ha a bizottsági ülésen mondta volna, hogy ne terheljük meg már most
júliusban a következő év költségvetését, akkor megkérdeztem volna, - most is - hogy ez
módosító indítvány-e? Amennyiben ugyanazt teszi módosító indítványként, mint a
babakötvény esetében, hogy 2014. december 31-ig kötelezően döntsön róla az új
önkormányzat, akkor előterjesztőként el tudok rajta gondolkodni.
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Dósai Imre képviselő
Javasolom az előterjesztés napirendről való levételét. Ha a Polgármester Úrnak van ilyen
szándéka, hogy javaslatot tegyen a következő önkormányzatnak, mivel foglalkozzon
december 31-ig, én ezt is el tudom fogadni, ezt a javaslatát támogatom.
Szikora Tibor képviselő
A mezőőrség bevezetésének lenne értelme, mivel a téli falopásokat meg lehetne előzni. A
külterületen van olyan probléma, ami nem csak a vagyonvédelemről szólna.
Dósai Imre képviselő
Egyeztettem a Jegyző Asszonnyal, aki azt mondta, hogy sajnos a falopásokra nem terjed ki a
mezőőrség feladata. Észlelheti, de itt a jogosultság kérdése merül fel, jogosult-e ilyen
ügyekben intézkedni, erre nincs egyértelmű válasz.
Faludi Tamás polgármester
Nagyon jó, ha arra jár a mezőőr, mert ha gyanúsat lát, hívni tudja az illetékest.
Mózer Gyula képviselő
Ha jól értelmezem a következő önkormányzatnak javasoljuk a mezőőri szolgálat
bevezetésének megtárgyalását?
Faludi Tamás polgármester
Ha ez elfogadható, akkor nem azt javasolom a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztést
vegyük le napirendről, hanem a határozat azt tartalmazza, hogy 2014. december 31-ig a
következő önkormányzat elé mindenképpen kerüljön oda, bárki is vesz részt a testületi
munkában. Nyilván a jegyzőnek lesz a kötelessége a következő önkormányzatot tájékoztatni.
Dósai Imre képviselő
Javasolom, hogy a képviselő-testület csak javaslatot tegyen a következő önkormányzatnak.
Faludi Tamás polgármester
Továbbra is arra teszek javaslatot, hogy 2014. december 31-ig kötelezően tárgyalja a mezei
őrszolgálat létrehozását.
Kérem a képviselő-testület tagjait, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

–
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152/2014. (VII.09.) határozat
Mezei őrszolgálat létrehozásáról
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mezei őrszolgálat
létesítéséről és működéséről, valamint a mezőőri járulék szabályzásáról szóló rendelettervezetet és a Mezei őrszolgálat létrehozásáról szóló előterjesztést a képviselő-testület
alakuló ülését követően 2014. december 31-ig kötelezően tárgyalja.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. december 31.

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
Előadó: Fogl András alpolgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
7. N a p i r e n d
Babacsomaggal kapcsolatos döntések meghozatala:
a.) …./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló 32/2013. (XII.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
b.) Babaköszöntő csomag fedezetének biztosítása
/A két előterjesztés együttesen került megtárgyalásra./
Faludi Tamás polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság
támogatta az előterjesztés elfogadását.
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság kéri, hogy 2014. december 31-ig kötelezően
tárgyalja a következő önkormányzat. A bizottság azzal indokolta a döntését, hogy sok egyéb
szociális kérdés van, amit mindenképpen a következő önkormányzatnak tárgyalnia kell.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kérem a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a
babacsomaggal kapcsolatos döntéseket a következő önkormányzat kötelezően 2014.
december 31-ig tárgyalja, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

–
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153/2014. (VII.09.) határozat
Babacsomaggal kapcsolatos döntésekről
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 32/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelettervezetet és a Babaköszöntő csomag fedezetének biztosításáról szóló előterjesztést a
képviselő-testület az alakuló ülését követően 2014. december 31-ig kötelezően tárgyalja.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. december 31.
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
8. N a p i r e n d
Ipari parkot ellátó gázvezetékkel kapcsolatos problémák
Faludi Tamás polgármester
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az
előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Dósai Imre képviselő
Az előterjesztésből kitűnik, hogy ennek a vezetéksértésnek az önkormányzat nem volt
részese. Nem értem az önkormány miért vállalja a munkaelvégzés költségeinek egy részét.
Módosító indítványként az javasolom, hogy a gázvezeték javítási költségéhez az
önkormányzat ne járuljon hozzá.
Faludi Tamás polgármester
Képviselő Úr ez nem módosító indítvány, majd szavazatával kifejti, hogy nem támogatja
az előterjesztést.
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

–
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154/2014. (VII.09.) határozat
Ipari parkot ellátó gázvezetékkel kapcsolatos problémák
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 188.400,- forintot biztosít a 0303/3.
hrsz-ú út alatt húzódó gázvezeték védőcsövének kiváltására, melynek fedezete 94.200,- forint
erejéig a céltartalékon tervezett önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési
kiadásokra elkülönített keret, 94.200,- forint erejéig a Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület
által vállalt befizetés.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. július 15.

9. N a p i r e n d
Ipari parkban terület visszavásárlás
Faludi Tamás polgármester
Az ,,A” határozati javaslat elfogadását javasolom.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom az ,,A” határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

155/2014. (VII.09.) határozat
Ipari parkban terület visszavásárlás
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete nem kíván részt venni a 0296/36. hrszú, 6894 m2 nagyságú telek ingatlanárverési eljárásában.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: azonnal

10. N a p i r e n d
MULL UNION TRADE Kft. területvásárlási kérelme az Ipari parkban
Faludi Tamás polgármester
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az
előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
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Dósai Imre képviselő
Kérem, hogy Polgármester Úr indokolja meg, miért kívánjuk a területet kedvezményesen
biztosítani? Az előterjesztés nem tartalmazza, hogy a vállalkozó munkaerő alkalmazására
vállalna kötelezettséget. Mi azaz ok, hogy munkahelyteremtés nélkül kedvezményt
biztosítunk?
Faludi Tamás polgármester
Nem munkahelyteremtés nélkül biztosítunk kedvezményt. Ha egy beruházás megvalósul,
az nyilván munkahelyet fog teremteni. Az ingatlant nem engedjük megterhelni semmilyen
teherrel, csak akkor, ha már 60 százalékos készültségi foknál tart az építkezés, amit
független szakértő fog megállapítani.
Dósai Imre képviselő
Ez azt jelenti, hogy még egyszer a testület elé fog kerülni?
Faludi Tamás polgármester
Nem kerül a képviselő-testület elé.
/Fogl András alpolgármester kiment, jelen van 7 fő./
Dósai Imre képviselő
Ez akkor automatikusan történik. Javasolom, amikor a független szakértő megvizsgálja a
60 százalék teljesülését, ez kerüljön a képviselő-testület elé. Nem hiszem, hogy ez okoz
bármilyen terhet, mivel akkor már sok akadálya nem lehet a beruházásnak.
Hiszen akkor már nyert a pályázaton a beruházás, az önkormányzat már akkor látja a
megterhelési feltételeket, milyen kockázatot jelentenek az önkormányzat számára.
Faludi Tamás polgármester
Ezt nem értem, ha kockázatokról kívánunk beszélni, azt most is el lehet dönteni, hogy a
60 százalékos készültségi fok elérésekor engedélyezendő esetleges hitelfelvétel milyen
kockázatot jelent, erről már most is lehetett volna a bizottsági ülésen vitát nyitni. Egy
független szakértő leírja, hogy a tervezetthez képest a 60 százalékos készültségi fok
megvan, akkor nekünk már nem kell elkezdeni vitatkozni azon, hogy milyen kockázatokat
jelent.
Amennyiben ez a kérés, semmi akadálya annak, belevegyük, hogy azonnali rendkívüli
ülésen a képviselő-testület tárgyalja. Azt nem látom, hogy miről kívánunk vitatkozni.
Dósai Imre képviselő
A vállalkozónak a hitelfelvétel feltételeinek kell megfelelnie. Ne hogy olyan helyzetbe
kerüljünk, esélyünk se legyen a visszavásárlásra.
Faludi Tamás polgármester
Remélhetőleg már nem Önök fognak erről dönteni, a következő önkormányzat jobban oda
fog figyelni, mint ahogyan Önök tették.
Hogyan tud egy önkormányzat abba beleszólni, hogy a vállalkozó milyen hitelt és milyen
feltételek mellett vehet fel?
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Dósai Imre képviselő
Nem beleszólni kíván az önkormányzat, hanem mérlegeli a saját számára fennálló
kockázatot.
Faludi Tamás polgármester
Tételezzük fel, hogy akkor Dósai Imre képviselőtársam itt van a képviselő-testületben, és
úgy érzi, hogy az önkormányzatnak kockázatot jelenthet az a hitel, akkor mi fog történni?
Dósai Imre képviselő
Én nem a vita kedvéért tettem fel ezt a javaslatot Polgármester Úr. Tanulva és okulva az
előzőleg elkövetett hibákból, ne hogy ugyan olyan hibába essünk. Ezért javasoltam, hogy
még egy kontrolt tegyünk bele.
Faludi Tamás polgármester
Semmi akadálya annak, hogy az önkormányzat elé kerüljön, de semmilyen döntésjogunk
nem lesz benne. Ha mi most ezt a szerződésben elfogadjuk, akkor nekünk egyetlen
lehetőségünk van, hogy összehívjuk a testületi ülést, oda kerül a szakértő véleménye,
valamint a vállalkozó és a bank által megkötendő szerződés, amihez nekünk nincs közünk.
Nekünk annyi jogunk van, hogy rábólintunk a független szakértő véleményére.
Dósai Imre képviselő
Most nem tudjuk, hogy milyen feltételekkel akarja megterhelni az önkormányzati telket,
csak akkor fogjuk megismerni. A mostani előterjesztés alapján nem tudok mérlegelni.
Faludi Tamás polgármester
Kérem Dósai Imre képviselő urat, fogalmazza meg a módosító javaslatát.
Dósai Imre képviselő
Az ingatlan megterhelés, - ha a 60 százalékot elérte a beruházás - kerüljön a képviselőtestület elé.
Faludi Tamás polgármester
Előfordulhat az, hogy az önkormányzat nem fogadja el azt, hogy megterhelheti? Akkor
nincs miről tárgyalni.
Dósai Imre képviselő
Visszavonom a módosító javaslatomat.
Faludi Tamás polgármester
Véleményem szerint a következőket tartalmazza a határozati javaslat: a független műszaki
szakértő álláspontját lássa a képviselő-testület.
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, az elhangzott
módosítással együtt.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

–
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156/2014. (VII.09.) határozat
MULL UNION TRADE Kft. területvásárlási kérelme az Ipari parkban
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kiskunmajsa
Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, Kiskunmajsa, külterület 0296/49 hrsz. alatt felvett,
kivett ipari park megjelölésű, összesen 7081 m2 alapterületű ingatlanát, értékesíti a
MULL UNION TRADE Kft -nek – kedvezményes- 300.-Ft+Áfa/m2 vételáron, a jelen
előterjesztés mellékletét képező ingatlan adásvételi szerződéstervezetben foglalt
feltételekkel, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés érvényességéhezhatálybalépéséhez szükséges intézkedések megtételére, a szerződés aláírására, azzal, hogy az
előterjesztés mellékletét képező szerződésben meghatározott beruházás 60 százalékos
készültségi szintjének eléréséről, esetlegesen keletkezett független szakértő álláspontját
lássa a képviselő-testület.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. július 30.
Faludi Tamás polgármester szünetet jelent be.
Szünet után.

11. N a p i r e n d
Furafol Hungary Kft. kérelme a sportpályán termálkút fúrásával kapcsolatban
Faludi Tamás polgármester
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
Megállapodást kell arról kötni, – amivel a vállalkozó is egyetért – hogy minden energia
megtakarítási formát átvihet a mi tulajdonunkra, sportcsarnokra, bármire de csak úgy, hogy ez
azonnal megszűntethető legyen.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–
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157/2014. (VII.09.) határozat
Furafol Hungary Kft. kérelme a sportpályán termálkút fúrásával kapcsolatban
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Furafol Hungary
Kft. az Önkormányzat tulajdonában lévő sportpályán (971/2 hrsz.) alacsony hőmérsékletű,
kismélységű termálvíztermelő kutat létesítsen és üzemeltessen.
Felhatalmazza a Polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. július 31.
/Farkas Zoltán képviselő megérkezett, jelen van 8 fő./

12. N a p i r e n d
Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Programjának véleményezése
Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

–

158/2014. (VII.09.) határozat
Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Programjának véleményezése
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja a „Bács-Kiskun 2020” –
Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Programját.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. július 19.
/Fogl András alpolgármester visszajött, jelen van 9 fő./

13. N a p i r e n d
Fő utcán járda felújítás
Faludi Tamás polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést a
képviselő-testületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett – nem fogadta el a javaslatot, – mivel a
döntés meghozatalához minősített többségi szavazat szükséges - majd az alábbi
határozatot hozta.
159/2014. (VII.09.) határozat
Fő utcán járda felújítás
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a 700.000,- forintot nem biztosítja a Fő
utca páros oldalán a Szentkorona utca és Tisza utca közötti járdaszakasz felújítására.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. július 31.

14. N a p i r e n d
Közvilágítással kapcsolatos kérések
Faludi Tamás polgármester
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselőtestületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

160/2014. (VII.09.) határozat
Közvilágítással kapcsolatos kérések
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 560.700,- forintot biztosít
az előterjesztésen felsorolt helyeken közvilágítási lámpák kiépítésére, melynek
fedezete a céltartalékon tervezett felhalmozási felújítási alap.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. december 31.
/Dósai Imre képviselő kiment, jelen van 8 fő./

–
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15. N a p i r e n d
Bodoglár közösségi ház felújítása
Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

–

161/2014. (VII.09.) határozat
Bodoglár közösségi ház felújítása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 193.800,- forintot biztosít a Bodoglári
közösségi ház festésére és egyéb javítási munkákra, melynek fedezete a céltartalékon tervezett
önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keret.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.

16. N a p i r e n d
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatal bérleti kérelme
Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
162/2014. (VII.09.) határozat
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatal bérleti kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs. u. 7. sz.
alatti épületben térítésmentesen bérbe ad, raktározás céljából 40 m² nagyságú helyiséget a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatala részére.
Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. július 30.
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17. N a p i r e n d
Csík Antal gyűjtemény megvásárlása iránti kérelem
Faludi Tamás polgármester
A szakbizottságok támogatták az előterjesztés elfogadását.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

163/2014. (VII.09.) határozat
Csík Antal gyűjtemény megvásárlása iránti kérelem
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Csík Antal gyűjtemény
250.000 Ft-ért történő megvásárlásához, melyhez pótelőirányzatot biztosít a Konecsni György
Kulturális Központ részére az önkormányzat céltartalékán az önkormányzati, intézményei
bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keretösszeg terhére.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tóth Viktor Igazgató
urat a szerződés aláírására.
Felelős: Faludi Tamás polgármester, Tóth Viktor igazgató
Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre
Határidő: 2014. július 9.

18. N a p i r e n d
Intézményi kérelem hang- és fénytechnikai eszközök beszerzésére
Faludi Tamás polgármester
Az Oktatási, Közművelődési Bizottság támogatta az előterjesztést.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a,,B” határozati javaslat elfogadását javasolja a
Képviselő-testületnek.
Fogl András alpolgármester
A módosító javaslatom a következő, egyetértek az előterjesztés szakmai tartalmával, de
figyelembe véve, hogy október hónapban helyhatósági választások lesznek, ezért
határidőnek a 2014. december 31-ét javasolom.
/Dósai Imre képviselő visszajött, jelen van 9 fő./
Faludi Tamás polgármester
Előterjesztőként a határidő módosítását el tudom fogadni.
Kérem a jelenlévőket, aki egyetért a ,,B” határozati javaslattal az elhangzott határidő
módosítással együtt, kézfeltartással szavazzon.
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül, és 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

–

164/2014. (VII.09.) határozat
Intézményi kérelem hang- és fénytechnikai eszközök beszerzésére
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul bruttó 13.000.000,- Ft
összegű pótelőirányzatot biztosításához a Konecsni György Kulturális Központ részére a
technikai eszközpark fejlesztésére az önkormányzat céltartalékán az önkormányzati,
intézményei bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keretösszeg terhére az
alábbi feltétellel:
Amennyiben 2014. december 31-ig nincs pályázati lehetőség fenti eszközbeszerzésre az
intézmény vezetője leghamarabb 2015. január 1-től vállalhat kötelezettséget.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete fenti időponttól felhatalmazza Tóth
Viktor Igazgató urat a szabályszerű beszerzési eljárás lebonyolítására, a legkedvezőbb
ajánlatot tevővel a szerződés/megrendelő aláírására, a beszerzésre.
A legkedvezőbb ajánlat és a megkötött szerződés ismeretében az intézmény vezetője
haladéktalanul köteles az önkormányzat felé jelezni a fel nem használt összeg nagyságát,
melynek visszahelyezését a forrásul megjelölt jogcímre a Képviselő-testület tudomásul veszi.
Felelős: Faludi Tamás polgármester az intézményvezető értesítésére
Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre
Tóth Viktor igazgató beszerzés lebonyolítására
Határidő: 2014. július 9., azonnal.,2015. január 1.

19. N a p i r e n d
,,A nyári diákmunka elősegítése 2014” elnevezésű munkaerő-piaci programhoz
történő csatlakozás
Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

165/2014. (VII.09.) határozat
,,A nyári diákmunka elősegítése 2014” elnevezésű munkaerő-piaci programhoz történő
csatlakozás
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „A nyári diákmunka elősegítése
2014” elnevezésű munkaerő-piaci programhoz történő csatlakozást támogatja.
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A Munkaügyi Kirendeltség által kirendelt diákok foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi
juttatás és 100%-os támogatás megtervezését 1.062.000,-Ft összeggel tudomásul veszi,
valamint hozzájárul a 165.400,-Ft egyéb nem támogatott költség (EHO, foglalkoztathatósági
vizsgálat) megtervezéséhez az általános tartalék terhére.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a tényleges
foglalkoztatás ismeretében a fel nem használt összegek visszahelyezésre kerülnek a forrásul
megjelölt jogcímre, illetve a személyi juttatás és a támogatás előirányzata a megkötött
szerződés alapján csökkenhet.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. július 9.

20. N a p i r e n d
Anyagbeszerzés térkőgyártáshoz
Faludi Tamás polgármester
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Dósai Imre képviselő
Kérdezem ez az alapanyag hány négyzetméter elkészítéséhez elegendő?
Faludi Tamás polgármester
Kérdésére most nem tudom a választ megadni, csak a holnapi napon. A gyártás augusztus
15-ig folytatódik, majd hozzáfognak a Fő utcai járda kiépítésének.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

166/2014. (VII.09.) határozat
Anyagbeszerzés térkőgyártáshoz
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Intézmény
részére a START értékteremtő projekt keretén belül végzett térkőgyártás folyamatos
működéséhez szükséges anyagköltségekre 1.168.400.-Ft-ot biztosít az önkormányzat
céltartalékán önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített
keret terhére.
Felelős: Faludi Tamás polgármester, Lantos György igazgató
Határidő: folyamatos
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21. N a p i r e n d
Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete
támogatására céltartalékba helyezett összeg felhasználásának jóváhagyása
Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

167/2014. (VII.09.) határozat
Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete támogatására
céltartalékba helyezett összeg felhasználásának jóváhagyása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok
Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete (Kiskunmajsa, Fő. u. 70/2.) részére 2014-ben
4.720.000 Ft támogatást biztosít megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel az
Üdülőfaluban a közbiztonság fokozása érdekében a térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez.
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 az
Üdülőtulajdonosok Egyesületének támogatására elkülönített 4.720.000.-Ft 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. július 31., 2015. január 31.
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22. N a p i r e n d
Református Egyházközösség támogatási kérelme
Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

168/2014. (VII.09.) határozat
Református Egyházközösség támogatási kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Református Egyházközösség
(Szank, Béke u. 43.) részére 250.000.-Ft támogatást biztosít megállapodás ellenében,
elszámolási kötelezettséggel az előterjesztésben részletezettek szerint a kiskunmajsai
református templom tetőterében vendégszobák kialakításának befejezéséhez.
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 Egyházközösség 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 Egyházközösség
lelkésze elszámolásra
Határidő: azonnal, 2014. július 31., 2015. január 31.

23. N a p i r e n d
Védőnői ellátást érintő 2014. évi finanszírozási díjemelés
Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–
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169/2014. (VII.09.) határozat
Védőnői ellátást érintő 2014. évi finanszírozási díjemelés
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői ellátást érintő 2014. évi
finanszírozási díjemelésből nem céljelleggel kapott 1.547.000.-Ft-ot általános tartalékba
helyezi tekintettel arra, hogy a védőnői szolgálat egyéb kiadásait saját önkormányzati
forrásból megelőlegezte.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az intézmény
működési célra átvett bevételei ezen összeggel megemelésre kerülnek, az önkormányzat és a
Városgazdálkodási Intézmény finanszírozási kiadásainak és bevételeinek egyidejű
csökkentésével.
Felelős: Faludi Tamás polgármester a költségvetési rendeleten történő átvezettetésre
Határidő: azonnal

24. N a p i r e n d
Elmaradt bérleti díjak ,,de minimis támogatás érvényesítése, behajtása tárgyában
fedezet biztosítása jogi képviselet ellátására
Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

–

170/2014. (VII.09.) határozat
Elmaradt bérleti díjak ,,de minimis támogatás érvényesítése, behajtása tárgyában
fedezet biztosítása jogi képviselet ellátására
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy keret jelleggel bruttó
500.000.-Ft-ot biztosít jogi képviseletre, a Kiskunmajsa külterület, 0296/39; 0296/40;
0296/44 és a 0303/4 hrsz.-ú ingatlanokon megvalósítandó támogatott beruházásokhoz
kapcsolódó ingatlanhasznosítási szerződések felmondása kapcsán az Önkormányzatot illető
követelések érvényesítése és behajtása érdekében, az önkormányzat céltartalékán az
önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keretösszeg
terhére.
A ténylegesen ledolgozott ügyvédi munkaórák ismeretében, az esetlegesen fennmaradó
összeg visszavezetésre kerül a forrásul megjelölt jogcímre.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Gulyás Jánosné osztályvezető
Határidő: folyamatos
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25. N a p i r e n d
A 2014/2015-ös nevelési évben indítható óvodai csoportok, óvodai csoportok
létszámának meghatározása az önkormányzati fenntartású intézményben
Faludi Tamás polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testületnek.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

171/2014. (VII.09.) határozat
A 2014/2015-ös nevelési évben indítható óvodai csoportok, óvodai csoportok
létszámának meghatározása az önkormányzati fenntartású intézményben
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének d.) pontja alapján a Kiskunmajsa Városi Óvoda és
Bölcsődében az alábbi óvodai csoportok indítását engedélyezi a 2014/2015-ös nevelési évben:
13 óvodai csoport - 9 csoport indítása az óvoda Bajcsy-Zs. utcai épületében, illetve 4 csoport
indítása az óvoda Fő utcai épületében.
Felelős:Faludi Tamás polgármester
Erdélyi Ferencné intézményvezető
Határidő: 2014. augusztus 31.
26. N a p i r e n d
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi normatív határozatot hozta.

–

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
172/2014. (VII.09.) normatív határozata
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatát az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendet 13.§ (1) bekezdése alapján, a határozat melléklete szerinti
tartalommal, normatív határozattal hagyja jóvá 2014. július 15. hatályba lépéssel, ezzel
egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 71/2014. (II.26.) sz. határozatával jóváhagyott Szervezeti
és Működési Szabályzatát.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Dr. Tárai Éva jegyző
Határidő: 2014. július 15.
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172/2014. (VII.09.) ÖH melléklete
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre – Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal
elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint a közigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására és annak szervezeti- és
működési szabályzatát az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendet 13.§ (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1.

A képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatokat, valamint a közigazgatási
feladatokat a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: hivatal) látja el.

2.

A hivatal megnevezése és címe:
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal
6120 Kiskunmajsa Fő u. 82.

3.

A hivatal önálló jogi személy, teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv, melyben a pénzügyi - gazdálkodási feladatokat saját gazdasági
szervezete látja el a polgármesteri hivatal és a hozzá rendelt önállóan működő
intézmény tekintetében.
A hivatalhoz rendelt önálló működésű költségvetési szerv:
- Városgazdálkodási Intézmény
- Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény

4.

A hivatal törzskönyvi azonosító száma: 339016
számlaszáma: 11732143-15724928
alapításának időpontja : 1990. 09. 30.

5.

A hivatal alapító okiratának azonosítója : 119/2014. (04.23) ÖH.
Hatályba lépés: 2014. május 01.

6. A költségvetési szerv alaptevékenységei, szakmai alapfeladatai:
Szakágazati rend szerint: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
Kormányzati funkció szerint
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
011220 Adó-, vám-, és jövedéki igazgatás
031030 Közterület rendjének fenntartása
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
104060 A gyermek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
013390 Egyéb kiegészítő tevékenység
041232 Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás
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016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz
kapcsolódó tevékenység
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Alaptevékenységhez kapcsolódó feladatmutatók:
1.
2.
3.
-

Lakosságszám
települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladati
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
építésügyi igazgatási feladatok
Döntés
építésügyi igazgatási feladatok
Idegenforgalmi adóforint
üdülőhelyi feladatok

7. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
8. A feladatok forrásai:
8.1. Kapott támogatások
8.2. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
8.3. Közhatalmi bevételek
8.4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
8.5. Intézményi működési bevételek
8.6. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.7. Előző évi Működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
8.8. Felhalmozási bevételek
8.9. Kölcsön, amelyek a kapott kölcsönökből és nyújtott kölcsönök visszatérülése,
8.10 Előző évi pénzmaradvány
8.10.Hitelfelvételek
9.

Költségvetési szerv szervezeti felépítése
9.1. A hivatal engedélyezett létszámát az éves költségvetési rendelet tartalmazza (40 fő) a
következők szerint, 35 fő köztisztviselő, 5 fő munkavállaló
9.2. A hivatal belső szervezeti tagozódása és engedélyezett létszáma
JEGYZŐ (1fő)

ALJEGYZŐ (1 fő)

OSZTÁLYOK

I. PÉNZÜGYI OSZTÁLY 11 fő
II. HATÓSÁGI OSZTÁLY

10 fő
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III. SZERVEZÉSI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY 17 fő
A Hivatal dolgozói a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben
(továbbiakban Kttv.) szabályozottak szerint köztisztviselői jogállásúak, díjazásuk a Kttv.
szerint történik, kivéve a takarítói, gépkocsivezetői, hivatalsegédi, és telefonközpont kezelői
munkakört betöltő munkavállalókat, akik munkaszerződés alapján végzik tevékenységüket a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. rendelkezései alapján.
Az egységes hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt a jogszabályoknak megfelelő képesítésű,
képviselő-testület által a jegyző javaslatára kinevezett aljegyző helyettesíti. Az aljegyzői
álláshely betöltetlensége estén, az aljegyzői feladatokat a jegyző látja el. A jegyzőt és az
aljegyzőt egyidejű akadályoztatásuk és távollétük esetén a Szervezési és Igazgatási Osztály
vezetője helyettesíti.
Az egységes hivatal a hatékony működés és a munkamegosztás céljából nem jogi
személyiségű szervezeti egységekre, osztályokra tagozódik. Az osztályok élén a Kttv. 129.§ában meghatározott feltételekkel rendelkező és a Kttv.-ben meghatározott osztályvezetői
beosztásnak megfelelő díjazásban részesülő osztályvezetők állnak.
10. A Hivatal irányítása, vezetése
10. 1. a Hivatal irányítása
A hivatalt a polgármester a képviselő-testület döntése szerint és saját jogkörben irányítja.
A polgármester irányítói jogkörében eljárva
a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri
hivatalt,
b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatalnak
a feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések
előkészítésében és végrehajtásában;
c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági
hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a
jegyzőre, a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal ügyintézőjére;
d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső
szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási
rendjének meghatározására;
e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében;
g) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati
intézményvezetők tekintetében. valamint az önkormányzat által foglalkoztatott
közfoglalkoztatottak tekintetében
h) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 81.§
(4) bekezdés alapján meghatározza azt a személyi kört, akiknek kinevezése,
felmentése, bérezése, vezetői megbízása, vezetői megbízásának visszavonása,
jutalmazása esetén egyetértési jogával élni kíván.
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10.2. A hivatal vezetése
A képviselő-testület hivatalát a jegyző vezeti.
A jegyző vezetői jogkörében eljárva
a) A polgármester irányításával gondoskodik az önkormányzat működésével
kapcsolatos feladatok ellátásáról.
b) A Hivatal belső tagozódásának megfelelően gondoskodik a polgármester hatáskörébe
tartozó államigazgatási ügyek előkészítéséről.
c) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői, egyéb dolgozói és
közfoglalkoztatottai tekintetében., továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat
az aljegyző tekintetében.
d) Dönt azokban a hatósági ügyekben, amiket a polgármester ad át.
e) Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben.
f) A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.
g) Gondoskodik a Hivatal dolgozói, közfoglalkoztatottai munkaköri leírásának, és
helyettesítés rendjének elkészítéséről.
h) Megállapítja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkaköröket.
i) Gondoskodik a „Költségvetési Ellenőrzés” című szabályzat elkészítéséről.
j) Tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület, és a képviselő-testület
bizottságainak ülésein.
k) Jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a
döntésük, működésük jogszabálysértő.
l) Évente beszámol a képviselő-testületnek a Hivatal munkájáról.
m) Gondoskodik a köztisztviselői állomány továbbképzéséről.
n) Kialakítja a Polgármesteri Hivatalban a vezetői és apparátusi értekezletek rendjét,
gondoskodik azok megtartásáról.
o) A Hivatali feladatok folyamatos ellátása érdekében átcsoportosítást hajthat végre a
belső szervezeti egységek között, és ennek során a Hivatal köztisztviselői és
munkavállalói részére a munkaköri leírásukban nem szereplő feladatot is
megállapíthat.
p) Meghatározza a szabadság és egyéb munkaidő-kedvezmények nyilvántartásának és
kiadásának rendjét.
q) Kiadja a „Közszolgálati Szabályzatot”
r) Gondoskodik a választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos
feladatok ellátásáról.
s) Meghatározza a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, szakmai teljesítés
igazolás szabályait.
t) A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások
területén ellátja a Hivatalban a bérgazdálkodási jogkört.
u) A költségvetési szerv vezetőjének a feladata a belső kontrollrendszer kialakítása,
működtetése, a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre biztosítani a
folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés megszervezését hatékony
működtetését. Feladata továbbá az intézmény belső ellenőrzési rendszerének
kialakítása. Az intézmény belső ellenőre függetlenítet szakember, aki feladatát a
költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve látja el polgárjogi megbízási
szerződés alapján.
v) Az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg beszámol a Polgármesteri Hivatal
FEUVE-ről, valamint belső kontrollrendszer működtetéséről.
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11. A Hivatal működési szabályai
11. 1. Képviselet
A Hivatalt a jegyző, távolétében az aljegyző, míg együttes akadályoztatásuk esetén az
Szervezési és Igazgatási Osztály vezetője képviseli. Egyedi esetben a jegyző által megbízott
köztisztviselő is jogosult a képviselet ellátására.
A Hivatal belső működése során a szervezeti egységet a vezető, távollétében az általa
megbízott köztisztviselő képviseli, a szervezeti egység vezetője külön megbízás hiányában
nem jogosult a Polgármesteri Hivatal képviselőjeként eljárni 3. személy irányában.
11.2. Az egyes szervezeti egységekhez tartozó, valamint a szervezeti egységbe nem ékelődő,
önállóan tevékenykedő dolgozók feladat és munkakörét, hatáskörét, feladatkörük
gyakorlásának módját helyettesítésük rendjének pontos meghatározását, valamint az
ehhez kapcsolódó felelősségi szabályokat jelen szabályzat 4. számú függeléke
tartalmazza, mely a jegyző által meghatározott munkaköri leírásokat foglalja magába.
11. 3. Munkarend
A Hivatal dolgozóinak munkarendje:
A munkaidő hétfő, kedd, csütörtök napokon: 7,30-tól 16 óráig,
szerdán: 7,30-17 óráig,
pénteken 7,30-tól 12,30 óráig tart.
A munkaidőt 12-12,30 óráig szakítja meg az ebédidő a köztisztviselők tekintetében, míg a
munkavállalók 20 perc munkaidő szünete a munkaidőn kívül kerül kiadásra mellyel a
munkaidő meghosszabbodik.
11. 4. A bélyegzőhasználat szabályai
A Hivatal bélyegzőiről nyilvántartást kell vezetni, melynek a következőket kell tartalmaznia:
-

sorszámot,
bélyegző lenyomatát,
a bélyegző kiadásának napját,
a bélyegzőt használó szervezeti egység nevét,
a bélyegzőt őrző, illetőleg a használatra jogosult dolgozó nevét és az átvételt igazoló
aláírását.

A dolgozó részére kiadott bélyegzőt munkaviszonyának megszűnése esetén vissza kell venni.
Megszűnt, illetve elavult bélyegzőket a megfelelő jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
kell selejtezni.
A bélyegzőhasználattal kapcsolatos szabályok megtartásáról a jegyző gondoskodik.
12. A Hivatal részletes feladatai

-

ALJEGYZŐJE
GYZŐ
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
81. § (2) bek. alapján a jegyzőt helyettesíti, és ellátja a jegyző által
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-

-

meghatározott feladatokat.
A jegyző helyettesítése esetén megilleti a jegyzőt megillető valamennyi
kiadmányozási, ellenőrzési, felügyeleti, munkáltatói jogosultság.
Koordinálja a képviselő-testület és bizottságainak munkáját.
Megszervezi az ülések adminisztratív feladatainak ellátását, továbbá a döntések
végrehajtását. Ezen feladatok ellátásához kapcsolódóan az Szervezési és
Igazgatási Osztály önkormányzati feladatellátásban közreműködő dolgozói
között elosztja a feladatokat, munkájukat szervezi és ellenőrzi.
Személyzeti és munkaügy feladatokat lát el.
Gondoskodik a köztisztviselői és egyéb kötelezettek vagyonnyilatkozatainak
kezeléséről.
Előterjesztéseket készít a Képviselő-testület és bizottságainak üléseire.
I.

PÉNZÜGYI OSZTÁLY

( gazdasági szervezet ) feladatai:
A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete a Pénzügyi Osztály, vezetője a Pénzügyi
Osztály vezetője.
A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre:
- a tervezéssel, az előirányzat felhasználással,
- a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással,
- az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással,
- a vagyon használatával, hasznosításával,
- a munkaerő-gazdálkodással,
- a készpénzkezeléssel,
- a könyvvezetéssel és a beszámolási, valamint
- a FEUVE-i kötelezettséggel,
- az adatszolgáltatással,
- önkormányzati vagyon nyilvántartásával,
- a Városgazdálkodási Intézmény, mint részben önálló költségvetési szerv
gazdasági feladatainak ellátásával kapcsolatos összefoglaló és a saját
szervezetére kiterjedő feladatokat, amely - a FEUVE kivételével - részben
történhet vásárolt, a felügyeleti szerv által engedélyezett szolgáltatással, a
felelősség átruházása nélkül.
- önkormányzati társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása
munkakörök:
- gazdasági ügyintéző, pénztáros
- gazdasági ügyintéző, könyvelő
- gazdasági ügyintéző, bérgazdálkodó
- gazdasági ügyintéző,
- vagyongazdálkodó
jogköre:
- A képviseleti és kiadmányozási jogot a „Közszolgálati, valamint a
Kiadmányozási Szabályzatok” tartalmazzák.
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II.

HATÓSÁGI OSZTÁLY

Népjóléti feladatok
- szociális igazgatási feladatok ellátása
- gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása
- jegyzői hatáskörbe utalt gyámhatósági feladatok ellátása
- szociális intézmények tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátása, ehhez
kapcsolódóan az intézményvezető személyzeti ügyeinek kezelése.
- Egészségüggyel, sporttal, ifjúsággal, kisebbséggel kapcsolatos önkormányzati
feladatok ellátása
- a csoport feladataihoz kapcsolódó testületi döntés előkészítő és végrehajtási
feladatok ellátása
Műszaki, településfejlesztési, építéshatósági feladatok
- telekalakítási, elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, fennmaradási,
rendeltetés-változási engedélyezési hatósági eljárás
- építéshatósági ellenőrzési, kötelezési feladatok ellátása
- építési tilalom elrendelése, feloldása
- környezetvédelmi hatósági ügyek ellátása
- vízügyi hatósági ügyek ellátása
- közútkezelői hatósági ügyek ellátása
- helyi utak karbantartása
- vízrendezési és bevízmentesítési feladatok ellátása
- közvilágítási feladatok szervezése
- önkormányzati vagyon hasznosításához kapcsolódó feladatok ellátása
- településfejlesztési feladatokból adódó testületi döntés-előkészítő és
végrehajtási feladatok ellátása
- közbeszerzési feladatokban való közreműködés
- közterület használati engedélyek kiadása, visszavonása
- lakásgazdálkodási feladatok ellátása
- közreműködés az épített és természeti környezet, közrend, közbiztonság,
önkormányzati vagyon védelmében, köztisztaságra vonatkozó jogszabályok
végrehajtásának ellenőrzésében
Egyéb hatósági és önkormányzati feladatok
- nevelési, oktatási, művelődési, intézmények tevékenységével kapcsolatos
feladatok ellátása
- oktatási, nevelési, közművelődési, intézményvezetők személyzeti ügyeinek
kezelése
- közművelődéssel kapcsolatos egyéb feladatok ellátása
- jegyzői hatáskörbe utalt birtokvédelmi feladatok ellátása
- önkormányzati társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása
- közterület felügyeleti feladatok ellátása
- állattartási és mezőgazdasággal kapcsolatos feladatok
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SZERVEZÉSI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY
IV.
Adó és Igazgatási feladatok
- helyi adók kivetése, nyilvántartása, beszedése
- gépjárműadó kivetése, nyilvántartása, beszedése
- idegen helyről kimutatott köztartozások beszedése,
- talajterhelési díj beszedése, nyilvántartása
- önkormányzat részére átengedett adók beszedése, nyilvántartása
- adóigazolások kiállítása
- adó és értékbizonyítványok kiállítása (hagyatéki, végrehajtási, gyámhatósági,
egyéb ügyintézéshez)
- adóellenőrzés
- fizetési halasztás, részletfizetés iránti kérelmek elbírálása
- más szervek által kimutatott szabálysértési pénzbírságok behajtása
- adó végrehajtási eljárás lebonyolítása
- szabálysértési ügyintézés
- a jegyzői hatáskörbe utalt ipari, és kereskedelmi feladatok ellátása
- népesség nyilvántartási feladatok ellátása
- személyi adatok és lakcím nyilvántartása
- anyakönyvi igazgatási feladatok ellátása
- állampolgársági, honosítási ügyek
- hagyatéki ügyintézés
- hatósági bizonyítványok kiállítása iránti kérelmek elbírálása
III.

Szervezési feladatok
- A képviselő-testület és bizottságok, valamint az önkormányzati társulás ülései
adminisztratív feladatainak ellátása, továbbá a döntések végrehajtásának
szervezése
- kisebbségi önkormányzat munkájának segítése
- Polgármesteri Hivatal gondnoki feladatainak ellátása
- informatikai, rendszergazdai feladatok ellátása
- városi honlap feltöltése, karbantartása
- tájékoztató, propaganda anyagok elkészítése
- fénymásolás, sokszorosítási feladatok
- beérkező iratok iktatása
- irattár kezelése
- ügyiratok selejtezése
- levéltári anyag átadása, hatósági statisztika elkészítése
- telefonközpont kezelése
- ügyfélfogadási feladatok ellátása
- személyzeti feladatok ellátása
13. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges
előírások, feltételek:
A Gazdálkodási Szervezet Ügyrendje részletesen tartalmazza.
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14. A szervezeti egységek vezetőinek általános feladat és hatásköre:
-

-

-

Szervezik, ellenőrzik, és véleményezik a szervezeti egységükhöz tartozók
munkáját. Véleményt nyilvánítanak a szervezeti egységhez tartozó dolgozók
kinevezése, felmentése, és egyéb munkaviszony körébe tartozó ügyekről.
Közvetlenül gondoskodnak arról, hogy a szervezeti egység képes legyen
feladatainak ellátására.
Felelősek az arányos munkamegosztás kialakításáért és az ügyintézők
helyettesítésének folyamatos biztosításáért,
A Hivatal belső működése során képviseli az általa vezetett szervezeti
egységet, távollétében ez a képviseleti jogosultság az általa megbízott
köztisztviselő illeti
Külön megbízás hiányában a Polgármesteri Hivatal képviselőjeként eljárni nem
jogosult.
Gyakorolják az általuk vezetett szervezeti egység dolgozói tekintetében az
átruházott munkáltatói jogokat
A Kiadmányozási Szabályzat alapján kiadmányozási joggal rendelkeznek.

Az egyes szervezeti egységek vezetőinek konkrét feladat és hatásköreit, a hatáskörök
gyakorlásának módját, helyettesítésének rendjét, valamint az ezekhez kapcsolódó felelősségi
szabályokat jelen szabályzat 4. számú függeléke tartalmazza, mely a jegyző által
meghatározott munkaköri leírásokat foglalja magába.
15. A Hivatal szervezeti egységeinek és a képviselő-testület állandó bizottságainak
referensi kapcsolatrendszere:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Osztály
Hatósági Osztály
Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság
Hatósági Osztály
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Hatósági Osztály
16. Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat függelékét képezik:
1. Polgármester rendelkezése a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás
szabályairól
2. Polgármester rendelkezése a jegyző munkáltatói jogköréhez kapcsolódó egyetértési
jog gyakorlásáról
3. Szabályzat a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, szakmai teljesítés
igazolás rendjéről
4. Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkaköri leírása, helyettesítésük rendje
5. Jegyző rendelkezése a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás szabályairól
6. Jegyző rendelkezése a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörökről
7. Szabályzat a „Költségvetési Ellenőrzésről”
8. Közszolgálati Szabályzat
9. Bélyegző nyilvántartás
10. Gazdálkodási Szervezet Ügyrendje
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Jelen SZMSZ 2014. július 15-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Kiskunmajsa
Városi Önkormányzat képviselő-testületének 71/2014. (II.26.) sz. határozatával jóváhagyott
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata.
ZÁRAD É K:
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 172/2014. (VII.09.) sz. határozatával
jóváhagyta.

27. N a p i r e n d
LADA-NÍVA gépjármű visszavétele
Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

173/2014. (VII.09.) határozat
LADA-NÍVA gépjármű visszavétele
Határozat
1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 308/2012. sz. határozatával
jóváhagyott, 2012. október 30-án kelt Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal a
járások kialakításához kötött megállapodás módosítását kezdeményezi a
használatba átadott, HBA-880 rendszámú Lada Níva gépjármű visszaadását
illetően, mivel annak használatára a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kiskunmajsai Járási Hivatala már nem tart igényt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fent megjelölt gépjármű
visszaadására vonatkozó megállapodás módosításának aláírására.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. október 31.
2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület a vagyonkezelésből
visszavett gépkocsi utáni adó- és biztosítási díj fizetési kötelezettségre 2014.
júliusától keret jelleggel 200.000.-Ft-ot biztosít az Önkormányzat céltartalékán
önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített
keret terhére azzal, hogy a fel nem használt összeg a 2014. évi költségvetési
rendelet utolsó módosításakor visszahelyezésre kerül a forrásul megjelölt
jogcímre.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: azonnal
3. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy
fenti gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos egyéb kiadásokra (üzemanyag,
karbantartás, stb.) a tárgyévi költségvetés előirányzatot nem tartalmaz.
Amennyiben a Képviselő-testület a gépjármű további hasznosítására javaslatot
tesz, ahhoz az üzemeltetési költségekre fedezetet kell biztosítania.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: azonnal
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28. N a p i r e n d
Szabad vállalkozási zónában történő felvétel
Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

174/2014. (VII.09.) határozat
Szabad vállalkozási zónában történő felvétel
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a 27/2013. (II.12.) Korm. rendelet 1.
§. (3) bek. alapján kezdeményezi a szabad vállalkozási zónába történő felvételét.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. július 31.

29. N a p i r e n d
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Közbeszerzési terv I. számú módosítása
Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

175/2014. (VII.09.) határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Közbeszerzési terv I. számú módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt az alábbi „feltételes”
közbeszerzési eljárások megindításáról:
- a KEOP-2014-4.10.0/F „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázat
keretében a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva című projekt
keretében építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására indítandó közbeszerzési eljárás,

43

- a KEOP-4.10.0/N pályázati konstrukció keretében a Polgármesteri Hivatal épületének
villamos energia ellátására napelemes rendszer kiépítse tárgyában a kivitelező személyének
kiválasztására indítandó közbeszerzési eljárás,
továbbá a fenti közbeszerzések megindításának érdekében a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. Törvény 33.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az előterjesztés mellékletét
képező 2014. évi közbeszerzési terv I. számú módosítását elfogadja, és honlapján közzéteszi.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. július 31.

30. N a p i r e n d
A városközponti park veszélyes fáinak visszanyesése
Faludi Tamás polgármester
A képviselő-testület 2014. július 4-i ülésén tárgyalta az előterjesztést, de a képviselők egy
része azt nem fogadta el. Sajnos azóta a természet bebizonyította, hogy a beteg,
visszametszetlen ágak nem tudják, hogy milyen a politikai helyzet Kiskunmajsán, ettől
függetlenül leesnek. Kérem a képviselőtársaimat, hogy támogassák az előterjesztést.
Autóra rázuhant egy fa, annak ellenére, hogy a lezárt terület felé lógott egy ág, viszont a
szél akkorát csavart rajta, hogy kifelé tört, és így bírt az autóra rázuhanni.
Míg vártuk a helyszínelőt, a beszélgetés közben óriási reccsenés, és egy időben a Hősök
szobrától két fával arrébb, arról is egy ág – az viszont beteg ág volt – lezuhant. Most a
vihar alatt két óriási ág zuhant le.
Lendér Julianna képviselő
Sajnos a rendkívüli bizottsági ülésen nem tudtam részt venni. Csak a facebookról
értesültem sok mindenről, nem is értem miért politikai kérdés az egész. Úgy gondolom,
attól függetlenül, hogy olyan fákról van-e szó, amelyek korhadtak vagy nem, a vihar ezt
nem veszi figyelembe, és tekintet nélkül végez itt veszélyes dolgokat. Ez nem kérdés, ha
olyan fák vannak, vissza kell nyesni.
Dósai Imre képviselő
Én sem értem Polgármester Úr, hogy ez miért politikai kérdés. Lehet, hogy a fák nem
tudják, hogy milyen politikai erőviszonyok vannak itt az önkormányzatban, de azt sem
tudják, hogy milyen vizsgálatot végeztek el rajtuk, mivel nem annak megfelelően
viselkedtek ebben a nagy viharban. Hiszen volt olyan fa, amelyik egészségesként tört le.
Volt olyan, amelyik kivágásra ítélt, az állta a sarat a viharban. A vizsgálati anyag a
pénteki testületi ülésen nem állt rendelkezésére egyetlen képviselőnek sem, ezért nem
támogatták sokan az előterjesztést, illetve én magam sem vettem részt az ülésen. Ez a
szakmai anyag az életben nem vált be. Ennek ellenére a kérdést nem lehet elbagatellizálni.
Természetesen a Polgármester Úr magához vonta ezt a hatáskört.
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Polgármesteri hatáskörben intézkedett az eddigi csonkolásokról is. Akkor a további
intézkedéseket is meg tehette volna. Igazából, ha az Ön logikáját követnénk, a tegnapi
vihar után egész Kiskunmajsát le lehetne zárni, mivel úton – útfélen szakadtak le kisebb,
nagyobb ágak.
Összességében azt jónak tartom, hogy a tényleg veszélyes fákat meg kell csonkolni, az
életveszélyt el kell hárítani. Számomra ez a vizsgálati jegyzőkönyv és a tegnapi vihar
utáni tapasztalat némi ellentmondásba került. Nem vagyok benne biztos, hogy a bekért
árajánlatok alapján a jelentkezők mindezt figyelembe tudják venni. Hiszen a szakmai
anyag – amit a Polgármester Úr készíttetett – arra is kitér, hogy nagyon komoly
karbantartási, sebkezelési munkálatokat kell elvégezni. Itt összességében nem csak
csonkolásról van szó, hanem élő fa karbantartásáról, sebkezeléséről, állagának
megóvásáról is. Nem láttam a kiírást, mire kértek be Polgármester Úrék árajánlatot?
Mindezt tartalmazza-e az ajánlatkérés, vállalási összeg. Ennek a feltételeit, melyik
vállalkozó hogyan és milyen minőségben tudja biztosítani. Én a magam részéről nem
vagyok meggyőződve, hogy ez a lépés jó és hatékony. A Polgármester Úr, ha meg tud
győzni, akkor kész vagyok módosítani az állásfoglalásomat.
Faludi Tamás polgármester
Én nem kívánom a Képviselőtársamat meggyőzni, ha képviselőtársaim nem mennek ki a
parkba, és nem látják, hogy ezeknél a fáknál baj van, nem fogadják el a szakértők
véleményét. Az a fa, amelyikről az óriási ág letört, éppen nem volt a vizsgálat tárgya.
Azoknak a képviselőknek a felelőssége, akik pénteken reggel nem szavazták meg az
előterjesztést. Ha akkor megszavazzák, a vállalkozó ott volt kint a parkban, fogott volna
hozzá a munkához, valószínűleg szombat estére eljutott volna addig a nagy fáig, ahhoz az
óriási ágig, amit a szakértők 25 mázsásnak becsültek. Annak felét biztos, hogy levágta
volna. Mert pontosan erről szól az előterjesztés, nem kivágásról, hanem gallyazásról,
csonkolásról, ifjításról, teljesen mindegy, hogy ki hogyan nevezi. A lényege az, hogy a
fákat fel kell újítani. Ha engedtük volna pénteken a vállalkozót dolgozni, akkor ez a
baleset nem következik be. Ha engedtük volna, hogy a vállalkozó pénteken dolgozzon,
akkor a másik ág sem zuhan le, az viszont betegség volt.
Lehet a helyzetet bagatellizálni, hogy ilyen gondolkodással egész Kiskunmajsát
lezárathatnánk, sőt még a külterületet is. Igen képviselő úr, ezek felhívják a figyelmet arra,
hogy bizony vannak olyan kérdések, amelyekkel nem foglalkoztatok ti sem. Most nem
mutogatok az előző önkormányzatra, ti sem foglalkoztatok vele, mivel a parkban
semmilyen faifjítás, felújítás nem történt. Most az elmúlt három évben sem történt. Ennek
egy figyelmeztető jelnek kell lennie, hogy ezzel foglalkozni kell.
Vagy kell, hogy legyen a városnak egy kertésze – nem tudom, hogyan hívják az ilyen
szakembert – vagy kell szerződést kötni olyan szakértői gárdával, akik tudják, hogy
évente – kétévente végig kell sétálni Kiskunmajsán, nem csak a központi parkban, hanem
frekventáltabb helyeken is.
Most, hogy mi lesz azokkal a fákkal, amire a szakértő az írta, hogy kivágásra javasolja,
ebben én nem kívánok döntést hozni. Hétfőre ezért hívtam össze a képviselőtársaimat,
hogy tudjunk erről is és egyéb kérdésekről is részletesen beszélni. Sajnálom, hogy nem
érdeklődtetek ezután a beszélgetés után.
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Én nem vitatkozom, az élet és a természet bizonyítja azt, hogy okosabb nálunk. Én azt
kértem, engedjük, menjen végig rajta a szakember és ifjítsa fel a fákat. Arra a 7 fára,
amire a szakértő azt javasolta, hogy kerüljenek kivágásra, semmilyen más intézkedést nem
javasolt.
Ezzel egy időben elindult egy fejlesztési tervezés, amint elkészült hozom a képviselőtestület elé. Én akkor vágnék ki fát, ha az új elkészült terv alapján, azonnal helyére tudunk
ültetni egy másikat. Addig viszont engedjük meg, hogy a szakember menjen végig, bízzuk
rá.
Lendér Julianna képviselő
Szerintem meddő vitát folytatunk, mivel mindegy, hogy az előző vagy ebben a ciklusban
történt-e felújítás, kivágás vagy sem. Ha most meg kell történnie, akkor történjen meg,
nem hiszem, hogy ennek vitatárgyának kell lennie.
Fogl András alpolgármester
Korábban a Polgármester Úr eljárt abban, hogy az akkor veszélyesnek minősített fák
visszanyesése történjen meg. Én is médiából értesültem arról, hogy olyan fáról is szakadt
le egy hatalmas ág, amiről nem is hitték volna. Azonnal abbahagyták a munkálatokat,
ennyire kiszámíthatatlan a helyzet. Az kétségtelen, hogy az előző önkormányzatok,
beleértve ezt is, jelentős mulasztást követtek el ezen a téren. Hiszen egy Fő téren álló,
gyakorlatilag egy ősparkról van szó, magára valamit adó önkormányzat három évente
felülvizsgáltatja.
A szakemberek bevonására utalva, mindenképpen javasolnám, hogy ehhez értő, nem
favágó vállalkozó legyen bevonva a fák felülvizsgálatára. Egy kosaras kocsiról
lecsapkodunk néhány nagy ágat, mivel sok ember számára érzelmi kötődést jelentő
közparkról van szó, azt gondolom ezzel nagy hibát nem követünk el.
Alapvetően itt 20 fa felülvizsgálatára és 7 fa kivágására tett javaslatot a Polgármester Úr
által felkért szakértő. Azt gondolom, ennek felül bírálata nem a mi hatáskörünk. Nem
értem miért kérünk meg szakértőket, tervezőket jelölt feladat ellátására, ha utána egy
tanácskozóteremben eldöntjük, hogy melyik fa a kivágható.
Természetesen rendkívül kínos kérdés. A Hősök tere felújítása kapcsán mindenki kivette a
részét ebből a projektből pro- és kontra, de azt gondolom, hogy ezt a felelősséget vállalnia
kell az önkormányzatnak. Nem beszélve azokról a fákról, amelyeknek a vizsgálata nem
történt meg, állapotfelmérését sem tudjuk olyan biztonsággal, mint az előbb említett
felmért fákkal kapcsolatban.
Farkas Zoltán képviselő
Polgármester Úrtól kérdezem, úgy hallottam pénteken Tóth Zoltán vállalkozó hozzáfogott
a munkához, csak talán utána leszakadt egy ág és abbahagyta?
Ez így volt?
Faludi Tamás polgármester
Tóth Zoltán vállalkozó úr neki fogott, mert meg sem fordult a fejében, – mint ahogyan
nekem sem – hogy a képviselő-testület – függetlenül attól, hogy csak hatan voltunk – nem
fogja elfogadni az előterjesztést.
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Nem azért hagyta abba, hogy leszakadt az ág, hanem a képviselő-testület nem fogadta el a
költséget, terület le van zárva, a külső rész már mentesítve lett a veszélyes fáktól, ezért lett
abbahagyva.
Farkas Zoltán képviselő
A facebookon lehetett olvasni, a vállalkozó azért hagyta abba a munkát, mivel
életveszélyesnek tartotta. Nem így volt Polgármester Úr?
Faludi Tamás polgármester
Nem így volt Képviselőtársam.
Én azt mondtam a képviselő-testület nem szavazta meg rá a fedezetet, – Ön sem tette meg
– ha megszavazza, nem áll le a munka, nem pottyan le az ág.
Farkas Zoltán képviselő
A kérdés egyértelműen, nem azért vonult el Tóth Zoltán vállalkozó, mert leszakadt a fa és
balesetveszélyesnek ítélte? Hanem a testület döntése miatt?
Faludi Tamás polgármester
Igen így van, mivel nem volt fedezet arra, hogy tovább dolgozzon.
Farkas Zoltán képviselő
Korábban nem volt olyan, hogy Polgármester Úr saját hatáskörben vágatott le ágat?
Faludi Tamás polgármester
Mint polgármester egyszemélyi felelősségre hivatkoztam a katasztrófa védelmi
törvényben foglaltak szerint életveszély elhárítása miatt. Mielőtt a park lezárásra került,
azokat az ágakat, amelyek kilógtak a járdára, mind visszavágattam. Azért, hogy lezárás
után a gyalogos forgalmat ne zavarjuk, és veszély se legyen.
Farkas Zoltán képviselő
Volt arra példa, hogy Polgármester Úr saját hatáskörben intézkedett?
Faludi Tamás polgármester
Igen, volt rá példa és lesz is. Ha szükséges azonnal intézkedek azért, hogy az életveszély
azonnal megszűnjön. Ezt itt Önnek határozottan megígérem.
Farkas Zoltán képviselő
Ki csinál belőle politikai ügyet? Azt hiszem a Szervezeti és Működési Szabályzatnak van
ilyen része, hogy a lakosság tájékoztatása. A Polgármester személyes facebook oldaláról
tájékozódhat a város. Azt hiszem ez a legjellemzőbb formája annak, ha valaki politikai
kérdést csinál a dologból. Van egy-két fórum, ahol tájékoztatni lehetne a várost. Azt
hiszem a városnak is van honlapja, ott illene.
A konkrét témára visszatérve, a pénteki testületi ülés ¾ 8 órára lett meghirdetve, ahol csak
6 képviselő tudott jelen lenni. Az előterjesztés azt tartalmazta, hogy a vizsgálati eredmény
a mai napon érkezett meg, melynek kiértékelése folyamatban van, melyről előterjesztés
fog készülni a későbbiekben a képviselő-testület elé. A vizsgálati eredményt a
képviselőtársaim rendelkezésére fogom bocsátani.
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Nyerges Benjamin képviselőtársammal mi pusztán azt kifogásoltuk, hogy úgy kellett
volna dönteni 2,3 millió forintról, mely előterjesztés azt tartalmazta, hogy van szakértői
vélemény a város kezében, de mi nem láthatjuk azt akkor. Nem kaphattuk meg. Azt
mondtuk, nem döntünk 2,3 millió forintról úgy, hogy nem látunk szakmai véleményt, ami
már megvan.
Azóta megkaptuk, a szakértői véleményben bízva, támogatom az előterjesztést, de akkor
ezt nem lehetett. Bizonyára a jegyzőkönyvben benne lesz, úgy álltunk fel, hogy én azt
mondtam, természetesen az életveszélyt meg kell szűntetni, az előterjesztést nem tudom
támogatni, de az életveszélyt meg kell szűntetni, és intézkedjen a Polgármester Úr. Úgy
gondoltam, hogy Polgármester Úr, aki a facebookon meghirdeti, hogy saját hatáskörbe
vonta a kérdést, akkor saját hatáskörben természetesen intézkedik, az életveszélyt
megszűnteti, de anélkül, hogy mi ezt az előterjesztést, amiben a szakmai rész hiányzott
meg kellene, hogy szavazzuk.
Volt már jó néhány döntés a város életében, amikor nem szerepelt komoly szakmai anyag,
a bizalom miatt vagy azért, hogy ne kötözködjünk, azt megszavaztuk. Amikor valamilyen
városérdekkörben ebből botrány lett, akkor Polgármester Úr azt mondta ti is
megszavaztátok. Ezen az alapon már jó ideje, csak olyan előterjesztéseket szavazunk meg,
ami minden szempontból – szakmailag is – elfogadható.
Ezért Polgármester Úr, ne varja ránk az autó összetörését. Természetesen intézkednie
kellett volna és intézkedett is, véleményem szerint Tóth Zoltán úr elkezdte a munkát.
Sajnos utána nem folytatták, mint elhangzott nem beteg fa zuhant le. Nem célom a dolgok
élezése, de véleményem szerint tegyük helyre a dolgokat.
Én támogatom az előterjeszt, én most megmondom, az esetlegesen életveszélyesnek
minősített és olyan állapotban lévő fáknak a kivágását is támogatom, azt mondom az
embereknek, ezt tényleg el kell fogadni.
Javasolom, hogy a következő önkormányzat első lépése legyen, nem biztos, hogy kell a
városnak teljes állású főkertész, de szükség lenne arra, hogy valamilyen munkarészben
foglalkoztassunk. Akkor valószínűleg nem kerülhetett volna sor ilyen lépésre és a
városképe is sokkal szebb lehetne.
Faludi Tamás polgármester
Azt a kérem a képviselőtársaimtól, hogy az előterjesztés kerüljön megszavazásra. Az,
hogy facebookozok ne zavarja a Képviselőtársamat, ha zavarja, az tényleg politika.
Farkas Zoltán képviselő
Engem nem zavar.
Dósai Imre képviselő
Ez az előterjesztés még a vizsgálati anyag ismerete nélkül készült, illetve az ajánlatkérés
is. Most megszavazunk 2,3 millió forintot, kérdezem tudja-e valaki a testületből, hogy mi
ennek a tartalma?
Még arra sincs utalás, hogy a vizsgálati jegyzőkönyvnek megfelelő munkát végezze el a
vállalkozó. Nem tudjuk, hogy konkrétan mi volt az ajánlatkérésben. Polgármester Úr most
azt mondja, hogy a kivágásra ítélt fát sem vágja ki, hanem csak felújítja. Akkor a 25.000,Ft/darab kivágása hogyan értendő? Akkor elköltjük a 2,3 millió forintot, de nem tudjuk,
hogy ezalatt milyen munkát rendelünk meg.
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Javasolom, hogy még egy szakembert bízzunk meg a favágó vállalkozó mellett, aki
szakmailag fogja irányítani a munkát, hogy az életveszélyes ágak, fák kivágásra
kerüljenek. De amelyeknek az életképessége megóvható, azok maradjanak meg a parkban.
Ezt nem mi döntjük el, mivel nem értünk hozzá, ezzel tökéletesen egyetértek. Erre vannak
szakavatott emberek, akiket be kell vonni. Mivel most nem tudjuk, hogy a 2,3 millió
forintot mire költjük el.
Faludi Tamás polgármester
Képviselőtársaim össze-vissza beszélnek, mert így akarnak beszélni. Szerintem teljesen
egyértelmű, világos és tiszta az előterjesztés és a szándék is. Sokszor el lett mondva, a
szakértői vélemény ismerete nélkül készült az előterjesztés. Mert a szakértői vélemény
ismerete nélkül kezdtek az ágak lefelé potyogni.
Amikor a második ág lezuhant a katasztrófa védelmi törvényben rám ruházott
kötelességemnél fogva, nem vállaltam a további felelősséget. Ezért történt az intézkedés.
Milyen intézkedést lehet ilyenkor hozni? Egyeztettem a Katasztrófavédelemmel, ami
abban kötelességem, azt megtettem. Erről tájékoztattam írásban a Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófa Védelmi Parancsnokságot, akik támogatták és egyetértettek az intézkedéssel.
Ezután beszéltem Virág Pál erdész úrral, Tóth Zoltán szakértő úrral, akit Képviselő Úr
hívhat Favágó Úrnak. Igen, a szakértők véleményének ismerete nélkül készült az
árajánlatkérés a park összes fájára. Aki kritizál, tegye már meg egyszer, hogy sétáljon
végig a parkban és nézzen szét. A fákat ifjítani szükséges, ami erőszakos behatolást,
komoly visszavágást eredményez. Ez után rendkívül szépen tud újra elindulni és fejlődni a
fa.
A szakértő, amit megvizsgált 20 fát, azt mindenképpen vissza fogom hozni a képviselőtestület elé. Ha elolvasták a szakértői jelentést, nem csak az van benne, hogy kivágásra
javasolom, hanem az összes többinél benne van, hogy milyen megoldást javasol a
szakember. Most ezzel az összeggel minden fa ifjítása meg fog történni. Közben míg ez a
munka elindul, eljönnek képviselőtársaim a megbeszélésre, ahová el tud jönni a szakértő
is, és meg tudjuk határozni a következő lépéseket. Most nekem a legfontosabb, hogy az
összes fának az ifjítása történjen meg, hogy az esetleges életveszélyek megszűnjenek, és a
parkot megnyithassuk.
Dósai Imre képviselő
Polgármester Úr szerint nem kell a vizsgálati adatok, jegyzőkönyv alapján módosítani ezt
a megbízási szerződést, ami ajánlatot kértek Önök? Így akkor előfordulhat, hogy mind a
75 fát visszanyessük, majd a 7 fa kivágásra kerül. Az egyik elvégzett munka felesleges. A
vizsgálati jegyzőkönyvnek megfelelően ezt az ajánlatkérést, megbízást érdemes lenne
felülvizsgálni.
Faludi Tamás polgármester
Konkrét napirendi javaslatot kérek. Vegyük le napirendről az előterjesztést? A hét
szakértő által kivágásra javasolt fa kivételével, történjen meg a munka elvégzése. Nem
javasolom az összköltség csökkentését.
Kérem a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

176/2014. (VII.09.) határozat
A városközponti park veszélyes fáinak visszanyesése
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városközponti park veszélyes fáinak
visszanyesésére a beérkezett árajánlatok alapján 2.381.300.-Ft-ot biztosít a Városgazdálkodási
Intézmény részére az önkormányzat általános tartaléka terhére.
Felelős: Faludi Tamás polgármester az intézményvezető értesítésére, Gulyás Jánosné
osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre, Lantos György igazgató a szerződés
megkötésére és a munkálatok elvégeztetésére
Határidő: azonnal, 2014. július 15. szerződés kötésre és a munkálatok megkezdésére

31. N a p i r e n d
A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. nonprofit jellegének,
közhasznú jogállásának megtartásáról
Faludi Tamás polgármester
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés
elfogadását.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

177/2014. (VII.09.) határozat
A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. nonprofit jellegének,
közhasznú jogállásának megtartásáról
Határozat
1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Kiskunmajsai
Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 03-09-116738,
székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 66.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban továbbműködjön. A Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a Ptk. rendelkezéseivel
összhangban álló továbbműködésről szóló határozati javaslatot elfogadja.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. július 10.
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2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(Cg. 03-09-116738, székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 66.) taggyűlésén a társasági
szerződés - a társaság nonprofit jellegével és közhasznú jogállásával kapcsolatos módosításának tervezetét az előterjesztés szerint elfogadja, valamint a Társasági Szerződés
módosítását, és az egységes szerkezetben foglalt Társasági Szerződést Kiskunmajsa Városi
Önkormányzat tag képviseletében aláírja.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. július 11.
3. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Kiskunmajsai
Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 03-09-116738,
székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 66.) könyvvizsgálója - az erről szóló taggyűlési
határozat meghozatalától 2016. május 31. napjáig szóló határozott időtartamra - Juhász
Imréné (a.n.: Dobi Ilona) 6100 Kiskunfélegyháza, Fűzfa u. 18. szám alatti lakos legyen. A
könyvvizsgáló kamarai tagsági száma: 002168.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. július 10.
Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
Előadó: Fogl András alpolgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
32. N a p i r e n d
Kerékpárút javítás
Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

178/2014. (VII.09.) határozat
Kerékpárút javítás
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 762.000,- forintot biztosít az
üdülőfaluhoz vezető kerékpárút javítására, melynek fedezete a céltartalékon tervezett
önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keret.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2014. július 31.
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Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
Előadó: Dr. Tárai Éva jegyző távollétében Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./
33. N a p i r e n d
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Farkas Zoltán képviselő
Támogatom az előterjesztést, mivel nincs benne álláshely kérelem. Ezen kívül azért is
támogatom, mivel egy korrekt, jó szakmai beszámoló.
Faludi Tamás polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

179/2014. (VII.09.) határozat
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsa Város
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (V.8.) önkormányzati
rendelet 58. §-a alapján a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés
szerint elfogadja.
Határidő: 2014. július 9.
Felelős: dr. Tárai Éva jegyző
Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztése
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./
34. N a p i r e n d
A Városgazdálkodási
módosításáról

Intézmény

Szervezeti

és

Működési

Szabályzatának

Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
180/2014. (VII.09.) normatív határozata
A Városgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatát az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése alapján, a határozat melléklete szerinti
tartalommal, normatív határozattal hagyja jóvá 2014. július 15.-i hatályba lépéssel, ezzel
egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 266/2013. (X.16.) sz. határozatával jóváhagyott
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Felelős: Lantos György igazgató
Határidő: 2014. július 15.
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése
Előadó: Faludi Tamás polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
35. N a p i r e n d
,,Könyvelési díj” fizetése a számlavezető pénzintézet részére
Faludi Tamás polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a ,,C” határozati javaslat elfogadását támogatja.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a,,C” határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
181/2014. (VII.09.) határozat
,,Könyvelési díj” fizetése a számlavezető pénzintézet részére
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a számlavezető
pénzintézet részére az általa kért 1.698.353.- Ft összegű „Könyvelési díj” 50%-át, azaz
849.176.- Ft-ot 3 egyenlő részletben az alábbiak szerint megfizet:
2014.07.15.
283.058.-Ft
2014.09.30.
283.058.-Ft
2014.12.30.
283.060.-Ft
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A 849.176.- Ft (849.200.-) könyvelési díj fedezete az Önkormányzat céltartalékán
önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keret.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt az előterjesztés mellékletét képező megterhelésről szóló hozzájárulás aláírására a fenti
összegű és az első részlet fizetési határideje módosítása átvezetése után.
Felelős: Faludi Tamás polgármester, Dr. Tárai Éva jegyző
Határidő: 2014. július 15.
Pénzügyi Osztály előterjesztése
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
/Írásos előterjesztés mellékelve./
36. N a p i r e n d
..../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.05.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Faludi Tamás polgármester
A képviselő-testületi ülésen elfogadott tételek beépítésre kerülnek a költségvetési
rendeletbe.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – elfogadta a Kiskunmajsa Városi
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.05.) önkormányzati
rendeletének módosítását, amit a 2. számú melléklet tartalmazza.

37. N a p i r e n d
Egyebek
Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Fogl András alpolgármester
Iránymutatást kérnék korábban a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsághoz beterjesztett
előterjesztés sorsával kapcsolatban. Polgármester Úr jóváhagyásával ajánlatot kértem be a
kerékpárút napelemes kandeláberrel történő kivilágítására. Érvényes, és eredményes volt az
ajánlatkérés. Ez követően a Polgármester Úr a bizottsági ülés előtt tájékoztatott arról, hogy ő
is egy tervezői költségbecslést kért. Régóta jogos igényként fogalmazódott meg egyrészt a
kerékpárút valamilyen szinten való javítása, amit a testület támogatott és esetleges
irányfénnyel való ellátása. Ez eredményezte ennek a kezdeményezésnek az elindítását, illetve
az Üdülőtulajdonosok Egyesületének kérelmében több alkalommal konkrét projekt
javaslatként fogalmazódott meg ez az ötlet. Később ezt ők elvetették. A bizottság akkor úgy
döntött, hogy a Polgármester Úr által bekért tervezői költségvetés kerüljön megvizsgálásra, és
a következő bizottsági ülés elé vigyük.
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Abban kértem a bizottság állásfoglalását, hogy miként vigyük tovább ezt a dolgot. Az eredeti
elképzelés és ajánlatkérés 10 napemeles kandeláberre vonatkozik, ami azt jelenti, hogy
nincsenek érdemi földmunkák a telepítés során, 2,1 km-en kerülnek elhelyezésre. Amelyek
kizárólag napelemről működnének. A másik javaslat szerint viszont egy földkábeles, a
közvilágítási hálózatra rákötött rendszerről van szó, ami 20 kandelábert tartalmaz. A
napelemes kandeláber ára – egy érvényes, eredményes ajánlatkérés eredményeképpen – kb. 4
millió forint lenne. A nyertes ajánlattevő 2014. december 31-ig az ajánlatát fenntartja. A
Polgármester Úr Tírpák János tervező úr által készíttetett költségvetés bruttó 7,3 millió forint.
Viszont ez nem tartalmazza a földmunkákat. A Tervező Úrtól kérdeztem, ennek költségé
miért nem szerepel a költségvetésben, aki elmondta, hogy azt az információt kapta, a város
közmunkásokkal fogja ezen munkát elvégeztetni. Személy szerint én kétlem, hogy
közmunkában ezt a 2 km-t ki lehet ásni. A 40/9. hrsz-on fekvő kerékpárút és a hozzátartozó
földterület olyan sajátos elhelyezkedéssel bír, hogy közvetlenül a kerékpárút nyomvonala
mellett néhány helyen alig 10 cm-es szabad földterület van. Ha valaki oda kábelt kíván tenni,
akkor először fel kell tölteni, utána lehet a kábelt lefektetni. A napelemes kandeláber
elhelyezése esetén ilyen költségek nem merülnek fel. A Polgármester Úr által kért
költségbecslés nem tartalmazza a földmunkákat. Erre vonatkozóan két durva ajánlatot is
kaptam. Összességében az ,,A” verzió a napelemes kandeláberes kiépítés 10 lámpa esetén kb.
4 millió forint, a ,,B” terv szerint a földmunkákat is beárazva a költség 8,5 – 11 millió forint
között mozog, ebben az esetben 20 kandeláberről van szó, de rákapcsolva az elektromos
hálózatra.
Az a kérdésem, hogy a másik verzióban is történjen-e árajánlat bekérés? Illetve, ami itt
korábban már elhangzott, hogy ezeknek a földmunkáknak az elvégzésére ne kérjen ajánlatot
az önkormányzat, hanem a közmunkaprogram keretében oldja meg?
Én ebben kérem a képviselő-testület állásfoglalását.
Faludi Tamás polgármester
Kicsit meglep Alpolgármester Úr előterjesztése. Kérem azt, hogy ebben most a képviselőtestület semmilyen döntést ne hozzon. Alpolgármester Úr, ha engem megkérdez, hogy a
Tirpák János úr által leadott költségvetés mit tartalmaz, szívesen megmondtam volna, mivel
nem vagyunk egymástól messze. Pellikán László úr az egyesület elnökeként, azt nyilatkozta,
ha lesz erről tervezői előterjesztés, abban az esetben össze tudja hasonlítani azokkal az
árakkal, amivel ő kalkulált akkor. Az e-mailt el is küldtem Pellikán László Úrnak, aki két
hétig nincs, és utána tudunk leülni tárgyalni.
Javasolom, hogy a következő önkormányzati ülésre a döntés meghozását, amikor már
Pellikán László úrral is át tudjuk tárgyalni, hogy miben lehet még olcsóbbá tenni a
kivitelezést. Valóban a közmunka programmal mennyiben tudunk ebben segíteni, milyen
vállalkozásokat tudunk még segítségül hívni. Várjuk meg, hogy ezt össze tudjuk fogni, és az
augusztus végi testületi ülésre készüljön róla előterjesztés.
Dósai Imre képviselő
A beszélgetést majd megoldja Polgármester és Alpolgármester Úr, ebben nem tudunk
segíteni. Mind a két elképzelés megfontolandó. A vezetékes világítási rendszernek fenntartási
költségei vannak, ezzel is kalkulálni kell. A közmunkások nyomvonal ásását én erősen
megkérdőjelezem, hogy a telekhatár sértése nélkül megvalósul. Az Üdülőtulajdonosok
Egyesületének nem a Pellikán László úr az elnöke. A mai napi előterjesztésből úgy látom,
hogy az egyesület le is tett az ez évi kerékpárút közvilágításának megvalósításáról. A
kamerarendszer kiépítését tartották fontosnak.
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Arra kérném a Polgármester Urat, hogy ezt a folyamatot gyorsítsuk fel. Amennyiben
egyértelmű szakmai előnyökkel eldönthető az egyik variáció melletti állásfoglalás, akkor
mihamarabb hozza meg a képviselő-testület, hogy még az idén kivitelezésre kerülhessen.
Faludi Tamás polgármester
Pellikán László úr nem, mint az egyesület elnöke, hanem mint magán ember elmondta, hogy
továbbra is szívügye ez a kérdés, de már nincs annyi ideje vele foglalkozni, mint elnökként.
Mindenben partner, amiben segíteni tud. Már most határozottan ki lehet jelenteni, hogy
magánterületet nem érint, mivel a nyomvonalról készült terv az előző ciklusban.
Fogl András alpolgármester
Pellikán László úrral a héten beszéltem telefonon, és azt a választ adta, hogy őt a
továbbiakban nem érdekli. Az ő felajánlása akkor volt érvényben, más elfoglaltságai vannak.
Amennyiben az a cél, hogy ez a projekt ne valósuljon meg, akkor lépjünk ebbe az irányba.
Mózer Gyula képviselő
A napirend érdemi tárgyalás nélkül a bizottsági ülésen levételre került, az előterjesztő
Alpolgármester Úr jóváhagyásával, a másik verzió kidolgozása érdekében. Tájékozódva a
kerékpárút kivilágításának lehetőségeiről, mind a két verziónak van előnye, hátránya. A
napelemes kivitelezést gyorsabban és olcsóbban lehet megvalósítani, itt is felmerül az
akkumulátorok cseréje. A másik megoldás költségesebb, hosszabb, valóban az árokásás plusz
költségként merül fel. Az is kérdés, hogy akarjuk-e bővíteni, mivel a kábeles verziót
könnyebb. Mint képviselő, akkor tudnék ebben dönteni, ha tudnám mind a két lehetőségnek
az előnyét és hátrányát. Ki kellene dolgozni mind a két verziót.
Faludi Tamás polgármester
Rövid időn belül rendkívüli ülésre lehet számítani, addig nem látok lehetőséget ennek
kidolgozására. Az augusztusi testületi ülésre konkrét előterjesztésként bekerül, a döntés
meghozatala után a kivitelezéshez hamarosan hozzá lehet fogni.
Abonyi Henrik képviselő
Volt ilyen pályázati lehetőség, de ahhoz kapcsolódott, hogy olyan hosszú kerékpárutat kellett
volna kiépíteni, mely fél Bács-Kiskun megyét érintette volna. Felmerül egy harmadik
lehetőség is, hogy fluoreszkáló festékkel felfesteni a kerékpárutat, mely tud olyan fényt
kibocsátani, – évszaktól függetlenül – amely biztosítani tudja a biztonságos közlekedést.
Olyan anyag kidolgozására lenne szükség, mely a napelemek kiépítésre és a felfestésre
vonatkozik.
Faludi Tamás polgármester
Akkor erre is kérünk be árajánlatot.
Fogl András alpolgármester
A 30 éves kerékpárútra van-e még javaslat, amit ki kell dolgozni? Igen, csináljunk egy újat.
Ezek a technológiák már nagyon régóta rendelkezésre állnak, de csak nagyon jó minőségű
burkolatokra érdemes felvinni.

56

Most több mint 700.000,- Ft-ot költünk 60 – 70 javításra, ami már régóta indokolt lett volna.
A burkolat egészének felújítása 10 millió forint nagyságrendű, ami csak pályázati lehetőség
mellett valósítható meg. Sokkal fontosabbnak tartom, amit a szakemberek mondtak a
gyomtalanítást, a tarackbenövést kellene kézi munkaerővel minél hamarabb megoldani. Ez az,
ami a kerékpárutat tönkre fogja tenni, mint ahogyan ez az új szakasznál látható is.
Farkas Zoltán képviselő
Visszatérve a fanyesés kérdéséhez, ne kövessük el azt a hibát, mint az előző esetben, hogy a
lakosság nem került tájékoztatásra, a helyben szokásos módon. Ne legyen politikai
haszonszerzésnek az eszköze.
Faludi Tamás polgármester
A tájékoztatásnak semmi akadálya.
Dósai Imre képviselő
Polgármester Úr június 27-én vonta magához minden intézkedési jogkört a parkkal
kapcsolatban, határozatlan időre. Most letelt ennek a határozatlan időnek a határideje? A
testület a Városgazdálkodási Intézményt bízta meg a fakivágások szerződéskötésének
lebonyolításával. Polgármester Úr intézkedett már?
Faludi Tamás polgármester
Nem intézkedtem, most fogok intézkedni ez ügyben. Folyamatos életveszély elhárításában
intézkedtem.
Dósai Imre képviselő
Tájékoztató levelében azt közölte velünk Polgármester Úr, hogy mindennemű intézkedési
jogkört magához von. Most pedig a Városgazdálkodási Intézmény kerül megbízásra.
Faludi Tamás polgármester
Ezt az egyet kiengedem a kezemből.
Dósai Imre képviselő
Tavasszal nagy akció keretében elindult ez a Majsai Pénz. Szeretném, ha erről tájékoztatna
Polgármester Úr bennünket.
Faludi Tamás polgármester
Érdeklődöm, és tájékoztatom a képviselőtársaimat írásban.
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Több kérdés, hozzászólás nincs, megköszönöm a megjelenést és a testületi ülést 18,45 órakor
bezárom.
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