Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
17/I/2014.
Jegyzőkönyv
Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én
(csütörtök) 14 00 órai kezdettel a Konecsni György Kulturális Központ emeleti –termében,
közmeghallgatással egybekötött üléséről.
Jelen vannak az Önkormányzat részéről:
Ábrahám-Fúrús András polgármester, Rávai Mónika alpolgármester, Nyerges Benjamin Jenő,
Szikora Tibor, Fülöp Zoltán, Czombos Csaba, Papp Mihály, Gyuris László, Deményi Ernő,
Koncz Jenő és Faludi Tamás képviselők. (11 fő 100 %)
Jelen vannak továbbá:
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, Szekeres Béla alpolgármester, dr. Dobrán Zsuzsanna,
Gulyás Jánosné és Fehér László osztályvezetők, Béres László és Nyergesné Rafaj Erika
bizottsági referensek, Csankó Árpád a Halas Thermo Kft ügyvezetője, Birtalan Róbert a
Kiskunmajsai Rendőrörs századosa, Balogh Tibor az Országos Mentőszolgálat ügyvezetője,
Csányi György a Falugazdász Körzetközpont képviselője, Mózer Lászlóné az ÁFÉSZ elnökasszonya, Török Gábor a Suli-Host Kft ügyvezetője valamint Versegi László az KunságHalas Nonprofit Kft ügyvezetője.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Tisztelettel köszöntöm Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőit, a megjelent
önkormányzati dolgozókat, minden meghívott vendéget, valamint városunk lakosságát a
televízió képernyője előtt, 17. Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a
Képviselő-testület 11 fővel határozatképes, az ülést megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítésére javasolom Nyerges Benjamin és Deményi Ernő képviselőket, aki
egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kézfelemeléssel szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A meghívó kiküldésre került Képviselő-társaim részére. A kiküldött napirendhez képest az
alábbi módosító javaslatot teszem: 27./ napirendi pontként a Karácsnyi díszvilágításra fedezet
biztosítása, 28./ napirendi pontként a Laptopok és táblagépek beszerzési kiadásainak
megelőlegezése, 29./ napirendi pontként a Városszépítő Egyesület támogatási kérelmeinek
módosítása, 30. napirendi pontként a Tourinform Iroda utazási kiállításon való részvételének
támogatási kérelme, 37./ napirendi pontként a A Bács-Kiskun Megyei Vállakozásfejlesztési
Alapítvány Alapító Okiratának módosítása kerüljön felvételre.
Javaslom a 21./ napirendi pont, a Bodoglári játszótér üzemeltetéséről szóló előterjesztés
napirendről való levételét. Ennek megfelelően a többi napirendi pont számozása is változik.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
A 1. napirendi pont, a ,,Villamos energia kereskedő kiválasztása 2015. évre – Kiskunmajsa”
tárgyú közbeszerzési eljárás döntésének tárgyalásánál a zárt ülés tartásáról kötelező szavazni,
törvényi előírás szerint.
Kérem, aki egyetért a zárt ülés tartásával, kézfelemeléssel szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
275/2014. (XI.27.) határozat
Zárt ülés tartása a „Villamos energia kereskedő kiválasztása 2015. évre – Kiskunmajsa”
tárgyú közbeszerzési eljárás döntése
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés c) pontja
alapján zárt ülést tart a „Villamos energia kereskedő kiválasztása 2015. évre – Kiskunmajsa”
tárgyú közbeszerzési eljárás döntésével kapcsolatosan, mert a nyilvános tárgyalás üzleti
érdeket sértene.
Felelős : Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdezem Képviselő-társaimat a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a módosított napirendi javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül– a módosított napirendet elfogadta.

Napirend
1.)
,,Villamos energia kereskedő kiválasztása 2015. évre – Kiskunmajsa”tárgyú
közbeszerzési eljárás döntése /Zárt ülés /
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke
2.)
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójára
beérkezett pályázatok elbírálása /Zárt ülés /
Előadó: Nyergesné Rafaj Erika bizottsági referens
3.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
4.) ..../2014. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet a helyi adókról szóló 6/2012.
(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
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5.) …/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
6.) Kiskunmajsa Város Településszerkezeti tervének módosítása
Előadó: Béres László bizottsági referens
7. )…./2014. (....)
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Építési
Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004. (X.
15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Béres László bizottsági referens
8.)…../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról szóló 38/2012. (XII.21.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Előadó: Béres László bizottsági referens

Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
9.) Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása Gyógyhely
kijelölésére, új beépítésre szánt terület kialakítására 6161/1-6161/2 hrsz, és a
Csontos Károly u. 2. sz. ingatlan építési helyének módosítására vonatkozóan
10.) A 3076/6. hrsz-ú ingatlan értékesítése a TERRA INNOVA INVEST Kft.
részére
11.) A 41/2014. (II.26.) határozat módosítása a fejlesztési és beruházási
elképzelésekkel kapcsolatban
12.) Társulási Tanács tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag delegálása a
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba
13.) Szikora Gábor Kiskunmajsa, Iparhegyi u. 8. I/3. lakásbérlet meghosszabbítása
Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna bizottsági referens
14.) A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálása
15.) A 2015. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából
pályázat kiírása
16.) Közművelődési megállapodások megkötése céljából pályázat kiírása a 2015.
évre
17.) Pályázati kiírás civil szervezetek 2015. évi támogatására
18.) Pályázati kiírás egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéni sportolók
támogatására
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Pénzügyi Osztály előterjesztései
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
19.) Főtéri Sokadalom rendezvény elszámolása
20.),,Épületenergetikai
fejlesztések
és
közvilágítás
energiatakarékos
átalakítása”(Kódszám: KEOP – 2012 – 5.5.0/A) ,,Kiskunmajsai közvilágítás
energiatakarékos átalakítása” című pályázat önerejének visszahelyezése
21.)Intézményi kérelem hang- és fénytechnikai eszközök beszerzésére tárgyú
határozat módosítása
22.)Helyi pénz bevezetése tárgyában hozott döntés visszavonása
23.)Teremfoci labdarúgó bajnokság bérleti díj támogatása
24.) Útszóró sóra fedezet biztosítása
25.) Üzemanyagra fedezet biztosítása
26.) Karácsonyi díszvilágításra fedezet biztosítása
27.) Laptopok és táblagépek beszerzési kiadásainak megelőlegezése
28.) Városszépítő Egyesület támogatási kérelmeinek módosítása
29.) Tourinform Iroda utazási kiállításon való részvételének támogatási kérelme.
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
30.)Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
31.)A Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény felvételi körzetének véleményezése
32.) ,,Ritmus Birodalom” című kiadvány megjelentetéséhez támogatási kérelem
33.). Önkormányzati tulajdonú szociális helyzet alapján történő lakásbérlet iránti
kérelmek
34.) Timacco Hungary Kft-vel kötött szerződés felbontása
35.) Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött
Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
36. )A Bács-Kiskun Megyei Vállakozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának
módosítása
Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
37.) Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek gazdálkodási-pénzügyi
tevékenységének, valamint az ehhez kapcsolódó humánerőforrással kapcsolatos
feladatainak vizsgálata
Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
Előadó: Szekeres Béla alpolgármester
38.) Befektetői környezet további javítása érdekében a város imázsának kialakítása,
kommunikálása
39.)Tájház épületének veszélyelhárítása, állag megóvása
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40.)Kiskunmajsa Városi Önkormányzat kommunikációs hálózatának javítása,
bővítése
41.)..../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.05.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
42.) E g y e b e k
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az 1./ napirend ,,Villamos energia kereskedő kiválasztása 2015. évre – Kiskunmajsa” tárgyú
közbeszerzési eljárás, valamint a 2./napirend a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása tárgyában zárt ülés
tartását rendelem el.
/Zárt ülés után./
Ábrahám-Fúrús András polgármester ismertette a Képviselő-testület zárt ülésen hozott
döntéseit.
A Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 276/2014. (XI.27.) számú
határozatában a ,Villamos energia kereskedő kiválasztása 2015. évre – Kiskunmajsa”
tárgyú közbeszerzési eljárása tárgyában a következő döntést hozta:
- Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Villamos energia kereskedő
kiválasztása 2015. évre – Kiskunmajsa” tárgyú közbeszerzési eljárásban az Budapesti
Elektromos Művek Nyrt. 1132 Budapest Váci út 72-74 ajánlatát érvényesnek-, ajánlattevőt a
szerződés teljesítésére alkalmasnak nyilvánítja, legalacsonyabb összegű 9.153.198 Ft +ÁFA
(13,36 Ft+ÁFA/kWh egységáron) ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlata alapján a
közbeszerzési eljárás nyertesének hirdeti ki.
Ajánlatkérő második helyezett ajánlattevőt is hirdet, az E.ON Energiakereskedelmi Kft. 1051
Budapest Széchenyi István tér 7-8 érvényes ajánlata alapján 9.255.966 Ft +ÁFA (13,51
Ft+ÁFA/ kWh egységáron) vállalási összeggel.
A szolgáltatás ellenértékének fedezete a 2015. évi költségvetésben megtervezésre kerül.
A szerződéskötési moratórium lejártát követően felhatalmazza Ábrahám-Fúrús András
polgármestert a villamos energia vásárlási keretszerződés aláírására.
A Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 277/2014. (XI.27.) számú
határozatában, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi
fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása tárgyában a következő döntést hozta:
- Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésben
elkülönített 880.000,- Ft keretösszeg terhére, az Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság
javaslata alapján kívánja támogatni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat 2015.
évi fordulójának pályázóit.
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Kiskunmajsa Város polgármesterének előterjesztései
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
3./ N a p i r e n d
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A 35/2014. (II. 26.) határozat a Tűzoltó őrs kialakítása esetében a földhivatali eljárás
elhúzódása miatt, határidő módosítást kérek 2015. március 31-ig.
A 142/2014. (V. 28.) határozat, a Kiskunmajsai Rendőrőrs támogatása esetében a Rendőrőrs
kérelmében foglaltak alapján, az előirányzott további negyedik számítógép beszerzése miatt,
határidő módosítást kérek 2015. július 31-ig.
A 149/2014. (VII.09.) határozat, a Tűzoltóőrs kialakításával kapcsolatos kérelem tárgyában
határidő módosítást kérek 2015. december 31-ig, mert a a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófa
Védelmi Igazgatóság tájékoztatott, hogy a Tűzoltóőrs kialakítására csak pályázat elnyerése
esetén kerülhet sor.
A 152/2014. (VII. 09.) határozat, a Mezei őrszolgálat létrehozása tárgyában határidő
módosítást kérek 2015. április 30-ig, mert az új munkacsoportok felállításával a saját
szakterületük áttekintése után javaslatot tesznek.
A 153/2014. (VII. 09.) határozat, a Babacsomaggal kapcsolatos döntésekről az új
munkacsoportok felállításával a saját szakterületük áttekintése után javaslatot tesznek, ezért
határidő módosítást kérek 2015. április 30-ig.
A 211/2014. (VIII.19.) számú határozat, a MA-GUMI Kft 0296/27. hrsz-ú terület vásárlási
kérelme az Ipari Parkban esetében, -földhivatali eljárás elhúzódása miatt - határidő módosítást
kérek, 2015. február 28-ig.
A 236/2014. (IX.30.) határozat, a 216/2014. (VIII.19.) határozat módosítása a Fő u. 109. szám
Royal pékség előtt járda felújításával kapcsolatban a ROYAL II. Sütőipari Zrt. Kiskunhalasi
Üzeme jelezte, hogy a kivitelezést nem tudta megvalósítani, ezért határidő módosítást kérek
2014. december 31-ig.
A többi határozat végrehajtása megtörtént.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észreevételiket.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a beszámoló elfogadását.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
278/2014. (XI.27.) határozat
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót a következőképpen fogadta el:
-173/2014. (VII. 09.) határozat
LADA-NÍVA gépjármű visszavétele
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-178/2014. (VII. 09.) határozat
Kerékpárút javítás
-182/2014. (VIII.07.) határozat
Konecsni György Kulturális Központ épületenergetikai fejlesztése és villamosenergia –
igényének kielégítése napelemes rendszerrel” (Kódszám: KEOP - 2014 – 4.10.0 /F)
-203/2014. (VIII.19.) határozat
Furafol Hungary Kft. kérelme fedett teniszpálya földhasználati jogával kapcsolatban
-204/2014. (VIII.19.) határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat nyilvántartásában szereplő LADA NIVA gépkocsi
értékesítése
-207/2014. (VIII.19.) határozat
Városi Óvoda és Bölcsőde gazdasági ügyintézői álláshely kérelme
-210/2014. (VIII.19.) határozat
Szabadkai u. 51/A sz. ingatlan hasznosítása
-215/2014. (VIII.19.) határozat
Fő utcán járda felújítás az alsó temetőnél
-224/2014. (IX. 18.) határozat
Az ÁROP-1.A.3-2014 „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című egyfordulós pályázaton való részvételről
-228/2014. (IX.30.) határozat
A Városi Könyvtár igazgatói pályázatának elbírálása
-230/2014. (IX.30.) határozat
„Megrajzol-lak” című módszertani könyv kiadásához támogatási kérelem
-235/2014. (IX.30.) határozat
A Városi Könyvtár ablakcserével kapcsolatos kérelme
-237/2014. (IX.30.) határozat
Menetrend módosítás
-238/2014. (IX.30.) határozat
Szabadkai u. 51./A számú ingatlan hasznosítása
-239/2014. (IX.30.) határozat
ALFÖLDVÍZ Zrt-vel kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosítása
-241/2014. (IX.30.) határozat
Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos
egyszerűsített véleményezési eljárás lezárása
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-243/2014. (IX.30.) határozat
Városgazdálkodási Intézmény kérelme a Piac fedett részén oromdeszkák festésére
-244/2014. (IX.30.) határozat
Központi Park tuskóinak kiemelésére fedezet biztosítása
-245/2014. (IX.30.) határozat
Beszámoló a 2014. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
-252/2014. (IX.30.) határozat
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához
történt csatlakozás
-254/2014. (IX.30.) határozat
Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírása
-261/2014. (X.27.) határozat
Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
-262/2014. (X.27.) határozat
Alpolgármesterek illetményének
megállapítására

és

tiszteletdíjának,

valamint

költségtérítésének

-263/2014. (X.27.) határozat
Alpolgármesterek illetményének
megállapítására

és

tiszteletdíjának,

valamint

költségtérítésének

-266/2014. (X.27.) határozat
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába delegálás
-267/2014. (X.27.) határozat
A Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme
-274/2014. (XI.11.) határozat
,,Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának állagmegóvásának,
részleges helyreállításának támogatására” elnevezésű, 3236/99 altéma kódszámú pályázati
kiírásra a ,,Konecsni György Kulturális Központ – Tájház épületének veszélyelhárítására,
állagmegóvására, részleges helyreállítására” című pályázat előkészítéséről
-Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 35/2014 (II.26.) számú határozat,
a Tűzoltó Őrs kialakítása esetében határidő módosítást fogadott el 2015. március 31-ig.
-Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 142/2014. (V.28.) számú
határozat, a Kiskunmajsai Rendőrörs támogatása esetében határidő módosítást fogadott el
2015. július 31-ig.
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-Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 149/2014. (VII.09.) számú
határozat, a Tűzoltó Őrs kialakításával kapcsolatos kérelem esetében határidő módosítást
fogadott el 2015. december 31-ig.
-Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 152/2014. (VII.09.) számú
határozat, a Mezei őrszolgálat létrehozása esetében határidő módosítást fogadott el 2015.
április 30-ig.
-Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 153/2014. (VII.09.) számú
határozat, a Babacsomaggal kapcsolatos döntésekről esetében határidő módosítást
fogadott el 2015. április 30-ig.
-Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 211/2014. (VIII.19.) számú
határozat, a MA-GUMI Kft 0296/27. hrsz-ú terület vásárlási kérelme az Ipari Parkban
esetében határidő módosítást fogadott el 2015. február 28-ig.
-Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 236/2014. (IX.30.) számú
határozat, a 216/2014. (VIII.19.) határozat módosítása a Fő u. 109. szám Royal pékség
előtti járda felújításával kapcsolatban határidő módosítást fogadott el 2014. december 31ig.
/Faludi Tamás képviselő visszajött, jelen van 11 fő./

4./ Na p i r e n d
..../2014. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet a helyi adókról szóló 6/2012. (II.27.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést az alábbi módosításokkal, melyek
ismertetésére felkérem Fehér László Osztályvezető Urat.
Fehér László osztályvezető
2014. évben minden építmény adómértéke 50 %-kal csökkent, ezért az 1-es adókörzetben, Kiskunmajsa közigazgatási területén 100 Ft/m2, kivétel az üdülőfalu, ahol 200 Ft/m2, a 2-es
adókörzetben pedig 400 Ft/m2 volt az építményadó. .A 2015. évi tervezetben, az 1-es
adókörzetben 200 Ft/m2-re, az üdülőfalu területén 400 Ft/m2-re módosulna. Tehát visszaállna
az eredeti állapot.
Meghatároztunk objektív kritériumokat, az Ipari Parkot emeltük ki, ahol 100 Ft/m2, a
pénzügyi, vállakozási és egyéb pénzügyi tevékenység céljára szolgáló épületeknél 600 Ft/m2,
a kereskedelmi célt szolgáló építmények esetében a 200 m2-t meghaladó épületeknél 800
Ft/m2, a települő üzemeknél, az 5000 m2-t meghaladó alapterület esetén 150 Ft/m2 lenne az
építményadó. Az Ipari Park területén lenne egy olyan lehetőség, hogy a felépült építményre, a
használatbavételi engedélyt követő 5 adóévben 0 Ft lenne az építményadó.
A telekadó mértékét is változtattuk, a körzeteket kibővítettük az Ipari Parkra, ahol 1-25.000
m2-ig 0 Ft, és 25.000 m2 felett pedig 15 Ft/m2 lenne az adóalap.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrrevételeiket.
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Faludi Tamás képviselő
A magam részéről nem tudom elfogadni az adóemelésről szóló rendelet-módosítást.
Polgármester Úr arra hivatkozik, hogy a 2015. évi központi kötlségvetés ismeretében teszi ezt
a javaslatot, viszont én nem tudom, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzata mit akar
megvalósítani 2015-ben. Addig, amíg az új Önkormányzat nem vizsgálja felül a nem kötelező
feladatait, nem nézi meg, hogy mi az, ahol takarékoskodni lehetne, addig nem tudok
adóemelésről dönteni. Egyeztessünk arról, mit kívánunk 2015-ben megvalósítani, nézzük át a
feladatokat, és utána térjünk vissza az adókra. Az adórendelet elfogadásáról név szerinti
szavazást szeretnék kérni.
Gyuris László képviselő
Az Ipari Parkra vonatkozó résszel egyetértek, viszont számomra sem teljesen érthető, hogy mi
miatt kellene adót emelni Kiskunmajsán, különösen annak tekintetében, hogy az elmúlt
időszakban a város közel 400 millió forintos adósságtehertől vált meg az állam átvállalása
révén, és emiatt források szabadultak fel. Ebben a helyzetben úgy gondolom, szélesebb
körben kellene egyeztetni az adóemelésről. A szociális szféra változásai miatt elképzelhető,
hogy terhek kerülnek át az Önkormányzatra, és ez is vizsgálat tárgyát képezi. A vizsgálat után
tartanám megfelelőnek az adóemelésről beszélni, addig nem tudom támogatni.
Szikora Tibor képviselő
A pénzintézeteknél, az üdülőkörzetben és az Ipari Parkban történő emeléssel egyetértek, de a
100 Ft/m2-ről 200 Ft/m2-re való emeléssel nem, javaslom a 100 Ft/m2 mindenképpen
maradjon meg.
Deményi Ernő képviselő
Várható egy olyan kormányzati intézkedés, amely alapján a szociális ellátórendszer
változáson fog keresztül menni. Ennek a fedezetét az Önkormányzat saját bevételéből kell
fedezni. Az Önkormányzat érdeke az, hogy emelje meg a saját bevételeit. Amennyiben az
Önkormányzat a tőle elvárt mértékű saját bevételre nem tesz szert, a másik oldalon sokkal
több kötelezően ellátandó feladat fog veszélybe kerülni. Úgy gondolom ez nem adó emelés,
hanem ez már meglévő, az emberek által elfogadott mérték visszaállítása, és semmilyen
negatív hatása nem lehet a lakosokra. Az emelés a multik esetében olyan léptéket fog venni,
ami megnöveli a bevételeket. Mindenképpen azt mondom, hogy az Önkormányzatnak ez a
legenyhébb cselekvése annak érdekében, hogy a saját bevételét növelje.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Nem emelésről van szó, csupán az egy évvel ezelőtti állapot visszarendezése. Több majsai
vállakozóval egyeztettünk az adó rendezésével kapcsolatban. Azért is fontos a helyi adó
kérdéssel foglalkoznunk, mert év végén lehetséges adóemelésről, vagy új adónemek
bevezetéséről dönteni, év közben csökkenteni lehet. Javaslom a most kiosztásra került
rendelet elfogadását.
Faludi Tamás képviselő
Kommunikáció kérdése hogyan nevezzük, visszaállításnak vagy adóemelésnek. Amit 100 Ftról 200 Ft-ra emelek, az egyértelmű emelést jelent. Miért csak ez az egy adónem lett
vizsgálva? Miért nem lett vizsgálva az idegenforgalmi adó? Minden vendégéjszaka után az
állam 1,5 Ft támogatást bizotsít. Olyan adónemről beszélünk, ami komoly állami támogatás
alá esik. Volt-e szó erről bizottsági ülésen, mi volt a munkacsoport véleménye? Ha
megnézzük a környező településeket, - ahol idegenforgalmi adóról lehet beszélni-
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Kiskunmajsán legalacsonyabb az idegenforgalmi adó. Nem a lakosságról beszélünk, hanem
676 adózóról. Nem tudom Polgármester Úr tárgyalt-e az Agrikon vezetőjével? Kérte- e
Hugyecz Úr, hogy foglalkozzon a Képviselő-testület az iparűzési adó mértékével? Az
Agrikon iparűzési adója 2015-ben jelentős mértékben fog növekedni. Az építményadó emelés
érinti az Agrikont is. Úgy gondolom, ha most nem emel a Képviselő-testület adót, csak az
Agrikon adófizetése fedezné azt, amit most nem szavazna meg a Testület.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Természetesen egyeztettünk az Agrikon vezetőjével. Az iparűzési adó mértékéhez sokkal
kockázatosabb hozzányúlni, ezért dolgozta ki Fehér László Osztályvezető Úr azt a rendszert,
amikor az 5000 m2 feletti területnél tudunk a telekadó mértékében némi kedvezményt
biztosítani, így az Agrikon itt kap kedvezményt. Szó volt az idegenforgalmi adó emeléséről is,
egyeztetést folytattunk és kikértük Szikora Gyula Úr véleményét, és arra a közös
kompromisszumra jutottunk, hogy mivel folyamatban van a terület gyógyhellyé nyilvánítása,
először induljon el az idegenforgalmi fejlődés, és azt követően változztassuk az
idegenforgalmi adót.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem, aki egyetért azzal, hogy Képviselő-testület a helyi adókról szóló 6/2012. (II.27.)
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet elfogadásáról név szerint döntsön,
kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – elfogadta a név szerinti szavazást a helyi adókról
szóló 6/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Felkérem Aljegyző Asszonyt a névszerinti szavazás lebonyolítására.
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
A Szervezeti és Működési Szabályzat 42. § alapján a névszerinti szavazást úgy kell
lebonyolítani, hogy a jegyző felolvassa a képviselők nevét, a képviselő nyilatkozik „igen”
„nem” vagy „tartózkodom”.
Felkérem a képviselőket a névszerinti szavazásra:
Czombos Csaba képviselő
igen
Deményi Ernő képviselő
igen
Faludi Tamás
nem
Fülöp Zoltán képviselő
igen
Gyuris László képviselő
nem
Koncz Jenő képviselő
igen
Nyerges Benjamin képviselő
igen
Papp Mihály képviselő
igen
Rávai Mónika Éva képviselő
igen
Szikora Tibor képviselő
tartózkodás
Ábrahám-Fúrús András polgármester igen
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Ábrahám-Fúrús András polgármester megállapítja, hogy a Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 2 ellenszavazat és 1
tartózkodás mellett elfogadta a helyi adókról szóló 6/2012. (II.27.) önkormányzati
rendeletét módosító 29/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv 1.
számú melléklete tartalmaz.

5./ N a p i r e n d
…/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az a most kiosztott, módosított előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrrevételeiket.
Gulyás Jánsoné osztályvezető
A kiosztott módosítás helyesen a 2014.III. negyedévi változásokat tartalmazza a korábban
tévesen becsatolt 2013. III. negyedévi változások helyett, és ennek megfelelően a rendelet
tervezet egységes szerkezetbe foglalt mellékletei is ehhez igazodva változtak. Változás még a
rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálatának 1. pontjában volt, mely felsorolta a vagyonelem
változás jogcímeit. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ezen módosításokkal vizsgálta,
és 9 igen szavazattal elfogadásra javasolja a módosított rendelet tervezetet.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a most kiosztott, módosított rendelet tervezetet.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletét
módosító 30/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv 2. számú
melléklete tertalmaz.
Hatósági osztály előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
6./ N a p i r e n d
Kiskunmajsa Város Településszerkezeti tervének módosítása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
279/2014. (XI.27.) határozat
Kiskunmajsa Város Településszerkezeti tervének módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a 188/2004. számú határozattal
elfogadott Településszerkezeti tervet az alábbiak szerint módosítja:
A 40/2014.(II.26.) határozat szerint az Árpád utca és a Gépállomás utca találkozásában a
3076/4 helyrajzi számú Lf falusias lakóterületbe tartozó telek és a 3076/3 helyrajzi számú
közúti közlekedési területbe tartozó telekből 887 m2 földrészlet Gksz kereskedelmi szolgáltató
területbe kerül át „autómosó, üzemanyagtöltő” kötött rendeltetéssel.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: hatályba lépéstől folyamatos
Módosított T-2 Településszerkezeti terv részlet (Árpád utca – Gépállomás utca)

7./ N a p i r e n d
…./2014. (....) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról
(HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004. (X. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg
észrevételeiket.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-terezetet.
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról
(HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004. (X. 15.) önkormányzati
rendeletét módosító 31/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv 3.
számú melléklete tertalmaz.
8./ N a p i r e n d
…../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról szóló 38/2012. (XII.21.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet, a most kiosztott módosítással.
Megkérem Volford Izabellát, tegye meg kiegészítését.
Volford Izabellát műszaki ügyintéző
A rendelet-tervezetet véleményezés céljából megküldtük a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi
Felügyelősége
és
a
Magyaroroszági
Kéményseprőmesterek Szövetsége részére. A rendelet-tervezet mellékletét a két hatóság
véleményével egészítettük ki. Az újonnan bevezetésre kerülő sormunkák díjait tartalmazza a
pótlás, melyek a melléklet 5-ös pontjában vannak felsorolva. Más változás nem történt.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrrevételeiket.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet, az elhangzott
kiegészítéssel együtt.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 3
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül –elfogadta a kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról szóló 38/2012. (XII.21.) önkormányzati rendeletét módosító 32/2014.
(XI.28.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tertalmaz.

9./ N a p i r e n d
Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása Gyógyhely kijelölésére,
új beépítésre szánt terület kialakítására 6161/1-6161/2 hrsz, és a Csontos Károly u. 2.
sz. ingatlan építési helyének módosítására vonatkozóan
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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280/2014. (XI.27.) határozat
Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása Gyógyhely kijelölésére, új
beépítésre szánt terület kialakítására 6161/1-6161/2 hrsz, és a Csontos Károly u. 2. sz.
ingatlan építési helyének módosítására vonatkozóan
Határozat
1.Kiskunmajsa Településszerkezeti tervét és Építési Szabályzatát módosítási eljárásnak kell
alávetni „teljes eljárás” keretében, hogy az aktuális fejlesztési szándékok mielőbb
megvalósulhassanak. A módosítás programja:
a.
Gyógyhely határának és védőzónájának kijelölése.
b.
Csontos Károly u. 2. sz. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola ingatlanán építési hely
módosítása.
c.
Új beépítésre szánt terület kijelölése a 6161/1-6161/2. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan
„Különleges Mezőgazdasági Üzemi” területté, 30 %-os beépíthetőséggel.
2.A módosítási munkarészek elkészítésével a Képviselőtestület az Új Lépték Tervező Iroda
BT-t (Szeged, Pécskai u.15.) bízza meg.
Az a) pont szerinti módosítás költségének (200.000,-Ft + ÁFA) fedezete az Önkormányzat
124/2014. sz. határozatában megállapított keretből biztosított.
A b, és c. pontban foglalt módosítások költségei a kérelmezőket terheli, melynek alapján
háromoldalú szerződés megkötése szükséges az Önkormányzat, a kérelmező és a tervező
között.
A tervezői szerződések aláírásával a Képviselőtestület a Polgármestert bízza meg.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2014. december 15. a szerződések megkötésére

10/ N a p i r e n d
A 3076/6. hrsz-ú ingatlan értékesítése a TERRA INNOVA INVEST Kft. részére
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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281/2014. (XI.27.) határozat
A 3076/6. hrsz-ú ingatlan értékesítése a TERRA INNOVA INVEST Kft. részére
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 1.685.300,-Ft + ÁFA azaz 2.140.331,forintért értékesíti a TERRA INNOVA INVEST Kft. (7361 Kaposszegcső, Liget ltp. 10. sz.)
részére a 3076/3. hrsz-ú ingatlan megosztásából keletkezett kiskunmajsai 3076/6. hrsz-ú
kivett, gazdasági épület, udvar megjelölésű, 887 m2 kiterjedésű területet.
Az adásvételhez az Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja.
Ábrahám-Fúrús András polgármester felhatalmazást kap a telekalakítási megállapodással
egybekötött adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2014. december 15.
11./ N a p i r e n d
A 41/2014. (II.26.) határozat módosítása a fejlesztési és beruházási elképzelésekkel
kapcsolatban
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja, a most kiosztott, módosított előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Béres László bizottsági referens
A Képviselő-testületi ülésre kiosztásra került egy módosított határozati javaslat, melyben egy
elírást korrigáltunk, ezzel a módosítással javaslom elfogadásra.
Szikora Tibor képviselő
Ezt az ötletet, a lakosság igényét nem vetném el, és a jövőben szeretnénk, ha egy kerékpárút
építésére sor kerülne a Bodoglár mellett lévő tájvédelmi területhez, és összekötnénk egy
kerékpáros vasúti átjáró építéssel, ez akkor lenne biztonságosan megvalósítható.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A továbbiakban foglalkozni kívánunk ezzel a témával, figyelembe véve a vasúti átjárót és a
kerékpárutat is.
Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a most kiosztott,
módosoított határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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282/2014. (XI.27.) határozat
A 41/2014. (II.26.) határozat módosítása a fejlesztési és beruházási elképzelésekkel
kapcsolatban
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a 41/2014. (II.26.) számú határozatát a
fejlesztési és beruházási elképzelésekkel kapcsolatban módosítja.
A határozat végrehajtására biztosított 23.623.000,- forintot 50.000,- forinttal megemeli, majd
21.673.000,- forintra csökkenti.
A különbözetből adódó 2.000.000,- forintot visszahelyezi a forrásul megjelölt céltartalékon, a
2013. évi adósságkonszolidáció miatt felszabaduló forrás jogcímre.
Felhatalmazza Ábrahám-Fúrús András polgármestert az előterjesztéssel összhangban álló
szerződés módosítás aláírására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2014. december 15.

12./ N a p i r e n d
Társulási Tanács tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag delegálása a
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
283/2014. (XI.27.) határozat
Társulási Tanács tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag delegálása a
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a ,,Társulási Tanács
tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag delegálása a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba” tárgyú előterjesztést és a következő
döntést hozza:
A Képviselő testület a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába, Felügyelő Bizottságába valamint a Tanács helyettes tagságába
az alábbi személyeket delegálja:
Társulási Tanács:
Fülöp Róbert Kiskunhalas Város polgármestere
Ábrahám-Fúrús András Kiskunmajsa Város polgármestere
Domonyi László Kiskőrös Város polgármestere
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Felügyelő Bizottság:
Haszilló Ferenc Kecel Város polgármestere
Helyettes tag (Társulási Tanács):
Baics Tamás Kiskunhalas Önkormányzata
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a delegálásra vonatkozó döntését a
Társulási Tanács soros következő ülésén képviselje.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester

13./ N a p i r e n d
Szikora Gábor Kiskunmajsa, Iparhegyi u. 8. I/3. lakásbérlet meghosszabbítása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
284/2014. (XI.27.) határozat
Szikora Gábor Kiskunmajsa, Iparhegyi u. 8. I/3. lakásbérlet meghosszabbítása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati lakások, helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet 4. §. (3)
bekezdése alapján a Szikora Gábor Kiskunmajsa, Iparhegyi u. 8.I/3. szám alatti lakossal 2011.
október 28-án létrejött lakásbérleti szerződést 2019. október 31-ig meghosszabbítja, és egyben
felhatalmazza a Lantos Györgyöt, a Városgazdálkodási Intézmény vezetőjét a szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: Lantos György a Városgazdálkodási Intézmény igazgatója
Határidő: azonnal
Hatósági osztály előterjesztései
Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna osztályvezető
14../ N a p i r e n d
A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
285/2014. (XI.27.) határozat
A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2008. (IX.10.) számú Terbe
Sándor tanulmányi ösztöndíjról szóló rendelete alapján összesen 300.000 Ft egyösszegű,
vissza nem térítendő támogatást biztosít az alább részletezett pályázóknak, a költségvetésben
ezen jogcímre elkülönített keretösszeg terhére:
Középiskolai tanulók részére pályázónként 15.000,- Ft-ot:
1. Patyi Enikő (6120 Kkmajsa, Őr utca 39. szám alatti lakhelyű tanuló),
2. Vörös Ágnes (6120 Kkmajsa, Fecske utca 4. szám alatti lakhelyű tanuló),
3. Péter-Szabó Erik (6120 Kkmajsa, Jókai M. utca 1/A. szám alatti lakhelyű tanuló),
4. Bartus Regina (6120 Kkmajsa, Gépállomás utca 12. szám alatti lakhelyű tanuló),
5. Tápai Anna Lilla (6120 Kkmajsa, Losonci utca 3. szám alatti lakhelyű tanuló),
6. Tóth Boglárka (6120 Kkmajsa, Zárda utca 40. szám alatti lakhelyű tanuló),
Főiskolai, egyetemi hallgatók részére pályázónként 20.000,-Ft-ot:
7. Brecska Mária (6120 Kkmajsa, Bodoglár tanya 235. szám alatti lakhelyű tanuló),
8. Kanyó Fanni (6120 Kkmajsa, Árpádtelep 21/A. szám alatti lakhelyű tanuló),
9. Sipos-Szabó Anett (6120 Kkmajsa, Erdei F. utca 2. szám alatti lakhelyű hallgató),
10. Juhász Krisztina (6120 Kkmajsa, Zárda utca 52. szám alatti lakhelyű hallgató),
11. Lehóczki Éva Szilvia (6120 Kkmajsa, József A. utca 28. szám alatti lakhelyű hallgató),
12. Péter-Szabó Zsanett (6120 Kkmajsa, Jókai M. utca 1/A. szám alatti lakhelyű hallgató),
13. Huszka Fruzsina (6120 Kkmajsa, Székely sor 2. szám alatti lakhelyű hallgató),
14. Tápai Péter (6120 Kkmajsa, Losonci utca 3. szám alatti lakhelyű hallgató),
Külföldi tanulmányút támogatására pályázó hallgató részére 50.000,-Ft-ot:
15. Fehér Vivien (6120 Kkmajsa, Alkotmány utca 2. szám alatti lakhelyű hallgató).
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
……...dr. Dobrán Zsuzsanna oktatási referens
Határidő: 2014. november 27.

15./ N a p i r e n d
A 2015. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából
pályázat kiírása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

20

286/2014. (XI.27.) határozat
A 2015. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából pályázat
kiírása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti pályázatot írja ki
2015. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából, azzal, hogy a
pályázatát a mellékletben foglalt tartalommal hirdeti meg. A pályázati felhívást a
www.kiskunmajsa.hu honlapon, valamint a helyi médiákban kell megjelentetni.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester,
dr. Dobrán Zsuzsanna osztályvezető
Határidő: azonnal

16./ N a p i r e n d
Közművelődési megállapodások megkötése céljából pályázat kiírása a 2015. évre
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
287/2014. (XI.27.) határozat
Közművelődési megállapodások megkötése céljából pályázat kiírása a 2015. évre
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti pályázatot írja ki
2015. évi közművelődési megállapodások megkötése céljából, azzal, hogy a pályázatát a
mellékletben foglalt tartalommal hirdeti meg. A pályázati felhívást a www.kiskunmajsa.hu
honlapon, valamint a helyi médiákban kell megjelentetni.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester,
dr. Dobrán Zsuzsanna osztályvezető
Határidő: azonnal
17/ N a p i r e n d
Pályázati kiírás civil szervezetek 2015. évi támogatására
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
288/2014. (XI.27.) határozat
Pályázati kiírás civil szervezetek 2015. évi támogatására
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében foglalt
tartalommal pályázatot ír ki civil szervezetek 2015. évi támogatására.
A pályázati kiírást a helyi médiákban, és a város hivatalos honlapján meg kell jelentetni.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: azonnal
18./ N a p i r e n d
Pályázati kiírás egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéni sportolók
támogatására
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
289/2014. (XI.27.) határozat
Pályázati kiírás egyéb sportegyesületek,
támogatására

sportvállalkozások,

egyéni

sportolók

Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében foglalt
tartalommal pályázatot ír ki a 2015. évre az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások,
egyéni sportolók támogatására.
A pályázati kiírást a helyi médiákban és a város hivatalos honlapján meg kell jelentetni.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester,
dr. Dobrán Zsuzsanna osztályvezető
Határidő: azonnal
Pénzügyi osztály előterjesztései
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
19./ N a p i r e n d
Főtéri Sokadalom rendezvény elszámolása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja a most kiosztott, módosított előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
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Gulyás Jánosné osztályvezető
A kiosztott módosítás az előterjesztés 3. oldalán az Önkormányzat költségvetési rendeletének
módosításánál tartalmaz javítást a K2 munkaadót terhelő járulékoknál -22,2 eFt helyett -35,1
eFt, valamint a K3 Dologi kiadásoknál +57,9 eFt helyett +70,8 eFt a helyes összeg, melyet az
előterjesztésben fentebb Ft-ban leírt összegek is igazolnak. A módosítással együtt a Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság 9 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, az elhangzott
kiegészítéssel együtt.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
290/2014. (XI.27.) határozat
Főtéri Sokadalom rendezvény elszámolása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.05.) önkormányzati rendelet
9. §-a az alábbi (3) bekezdéssel kerüljön kiegészítésre:
A Főtéri Sokadalom keretében beszedett B4 rovaton elszámolt Működési bevételek teljes
összege saját hatáskörben a rendezvény kiadásaira felhasználható, melyről utólagos
bejelentési kötelezettséggel tartozik a költségvetési szerv az irányító szerv felé.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a városi rendezvényekre
biztosított keretösszegekkel történő elszámolást az előterjesztésben részletezettek szerint, s
hozzájárul az előirányzat módosítások és előirányzat átcsoportosítások költségvetési
rendeleten történő átvezetéséhez.
Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre
Határidő: azonnal

20./ N a p i r e n d
,,Épületenergetikai
fejlesztések
és
közvilágítás
energiatakarékos
átalakítása”(Kódszám: KEOP – 2012 – 5.5.0/A) ,,Kiskunmajsai közvilágítás
energiatakarékos átalakítása” című pályázat önerejének visszahelyezése
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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291/2014. (XI.27.) határozat
,,Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”(Kódszám:
KEOP – 2012 – 5.5.0/A) ,,Kiskunmajsai közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című
pályázat önerejének visszahelyezése
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ,,Épületenergetikai fejlesztések és
közvilágítás energiatakarékos átalakítása”(Kódszám: KEOP – 2012 – 5.5.0/A) ,,Kiskunmajsai
közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázat elutasítása miatt a céltartalékon
„KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás korszerűsítés pályázat önerejét” visszahelyezi a forrásul
megjelölt, szintén a céltartalékon elkülönített önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre,
működési kiadásokra elkülönített keretbe, melynek összege 16.371.000 Ft.
Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre
Határidő: azonnal
21./ N a p i r e n d
Intézményi kérelem hang- és fénytechnikai eszközök beszerzésére tárgyú határozat
módosítása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás polgármester
Ez azt jelenti, hogy utánanéztek, és felelősséggel kijelentik, hogy december hónapra
semmilyen pályázat nem várható?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Felkérem Gulyás Jánosné osztályvezetőt, válaszoljon a kérdésre.
Gulyás Jánosné osztályvezető
A pályázati kiírásokat nem ismerem, de a határidő miatt került sor a határozat módosítására.
Amennyiben az intézménynek ezt a lehetőséget nem adjuk meg, akkor nem tudja
lebonyolítani a beszerzési szabályzat szerinti eljárást, és nem tud kötelezettséget vállalni, így
az intézménytől a maradványt el kellene vonni. Ha januárban vagy februárban adódik
lehetőség, akkor sem áll az intézmény rendelkezésére ez az összeg, mert az elvonható
maradvány részét kell, hogy képezze.
Faludi Tamás képviselő
Mi a helyzet akkor, ha a határidő végrehajtását módosítom február 28-ra, és január 1-jén
elkezdik a beszerzést?
Gulyás Jánosné osztályvezető
A maradvány a 2014. december 31-ei állomány szerinti maradványt jelenti, és erről a
maradványról kell megállapítani, hogy kötelezettségvállalással terhelt-e vagy sem.
Amennyiben nem terhelt, az elvonandó az intézménytől.
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
292/2014. (XI.27.) határozat
Intézményi kérelem hang- és fénytechnikai eszközök beszerzésére tárgyú határozat
módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 164/2014. (VII. 09.) határozatát az
alábbira módosítja:
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. november 30-ig nincs pályázati lehetőség fenti eszközbeszerzésre
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tóth Viktor Igazgató
urat a szabályszerű beszerzési eljárás lebonyolítására, a legkedvezőbb ajánlatot tevővel a
szerződés/megrendelő aláírására legkésőbb 2014. december 31-ig.
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: Ábrahám-Fúrús András polgármester az intézményvezető értesítésére, Tóth Viktor
igazgató a kötelezettségvállalásra, beszerzés lebonyolítására
Határidő: azonnal, 2014. december 31., szerződés szerint

22./ N a p i r e n d
Helyi pénz bevezetése tárgyában hozott döntés visszavonása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő
Polgármester Úr tárgyalt-e Kisunhalas és Kiskunfélegyháza polgármestereivel? Ők is
javasolták a helyi pénz bevezetésének visszavonását?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Nem tárgyaltunk, de úgy éreztük nem történt előrelépés az ügyben, és nem tartottuk
aktuálisnak a helyi pénz folytatását.
Faludi Tamás képviselő
Nem tudjuk, hogy a két másik település lát-e fantáziát a helyi pénz bevezetésében. A
következő ülésre hozzuk vissza, és addig tárgyalhatunk a két település vezetőivel.
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Szikora Tibor képviselő
Én is azt javaslom, vegyük le napirendről, és a következő ülésre hozzuk vissza.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több kérdés észrevétel nincs, aki egyetért a helyi pénz bevezetése tárgyában hozott döntés
visszavonásának napirendről való levételével, azzal, hogy a két település vezetőivel történő
egyeztetést követően kerüljön a napirend újra a bizottság elé, kérem, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 4
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
293/2014. (XI.27.) határozat
Helyi pénz bevezetése tárgyában hozott döntés visszavonása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi pénz bevezetése tárgyában
hozott döntés visszavonásával kapcsolatos előterjesztést levette napirendjéről azzal, hogy
Ábrahám-Fúrús András polgármester folytasson egyeztetést Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas
Város polgármestereivel, és az egyeztetést követően, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
véleményezése után, kerüljön a Képviselő-testület elé.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: az érintettek megkeresésére 2014.december 15.
23./ N a p i r e n d
Teremfoci labdarúgó bajnokság bérleti díj támogatása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
294/2014. (XI.27.) határozat
Teremfoci labdarúgó bajnokság bérleti díj támogatása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 201.600.-Ft-ot biztosít a
teremlabdarúgó bajnokság bérleti díjára, hozzájárul annak megtervezéséhez és kifizetéséhez a
2015. évi költségvetése terhére.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
bérleti szerződés aláírására Kiskunmajsa Városi Önkormányzat nevében legkésőbb 2014.
december 31-ig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester a szerződés aláírására, Gulyás Jánosné
osztályvezető tervezésre
Határidő: 2014. december 31. a szerződés aláírására, 2015. február tervezésre
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24./ N a p i r e n d
Útszóró sóra fedezet biztosítása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

295/2014. (XI.27.) határozat
Útszóró sóra fedezet biztosítása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Intézmény
részére útszóró só beszerzésre további bruttó 406.400.-Ft-ot biztosít a 2014-es költségvetési
évre, melynek fedezete az Önkormányzat általános tartaléka.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2015-ös
költségvetési évtől az útszóró só beszerzésére fordítható összeg 669.400 Ft-tal megemelésre
kerülhessen.
Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre,
tervezésre
Határidő: azonnal, 2015. február hó
25./ N a p i r e n d
Üzemanyagra fedezet biztosítása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
296/2014. (XI.27.) határozat
Üzemanyagra fedezet biztosítása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Intézmény
részére a gréderezéshez szükséges üzemanyagra további bruttó 200.000.-Ft-ot biztosít a 2014es költségvetési évre, melynek fedezete az általános tartalék.
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2015-ös
költségvetési évtől a gréderezés üzemanyagköltségre fordítható összege 681.000.-Ft-tal
megemelésre kerülhessen.
Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre,
tervezésre
Határidő: azonnal, 2015. február hó
26./ N a p i r e n d
Karácsonyi díszvilágításra fedezet biztosítása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja a most kiosztott előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Gulyás Jánosné osztályvezető
A karácsonyi díszkivilágításra keretjellegel, 250.000,- Ft biztosítását tartalmazza az
előterjesztés az eszközök beszerzésére, valamint felszerelésére, a Polgármesteri Hivatal
épületére, az előtte lévő fákra illetve a Hősök tere 3. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonú
részére. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést támogatta azzal, hogy a fel
nem használt rész visszahelyezésre kerülne a forráson megjelölt keretbe.
Szikora Tibor képviselő
Én is javaslom, hogy díszítsük fel a központi teret, és a jövőben szeretném kiterjeszteni a Fő
utca díszítésére is. Az egész várost tegyük szebbé karácsonykor úgy, mint a környező
települések.
/Papp Mihály képviselő a teremből távozott, jelen van 10 fő.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Támogatom az elképzelést, megvizsgáltuk a régi díszeket, melyeknek közel fele volt
működőképes. A tartószerkezetek átalakítást igéynelnek és most ebben az évben nem
kívántuk ezzel foglalkozni, hanem egy kisebb volumenű díszítéssel fogjuk a központi teret
megvilágítani. A jövőben a díszeket felújítjuk, új korszerű fogadóeszközöket alakítunk ki a
villanyoszlopokon, és szándékozunk a Fő utcát is díszíteni.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
297/2014. (XI.27.) határozat
Karácsonyi díszvilágításra fedezet biztosítása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 250.000,- forintot biztosít
keretjelleggel a városközpontban, az előterjesztésben megjelölt helyekre karácsonyi
díszvilágítás beszerzésére és felszerelésére.
A pótelőirányzat fedezete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat általános tartaléka.
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a fenti célra fel
nem használt keretmaradvány visszahelyezésre kerül a forrásul megjelölt jogcímre legkésőbb
a 2014. évi költségvetési rendelet utolsó módosításakor.
Felelős: Rávai Mónika alpolgármester a beszerzés, felszerelés bonyolíttatására, Gulyás
Jánosné osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre, fel nem használt
keretmaradvány visszahelyezésére
Határidő: azonnal, azonnal, 2015. február a fel nem használt keretmaradvány
visszahelyezésére

27./ N a p i r e n d
Laptopok és táblagépek beszerzési kiadásainak megelőlegezése
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja a most kiosztott előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Gulyás Jánosné osztályvezető
Az önkormányzati munka költségtakarékosabbá tétele érdekében az önkormányzat laptopokat
illetve táblagépeket szerezne be. Az igényfelmérés megtörtént az előterjesztés melléklete
szerint, és közel 2 millió forintos keretre lenne szükség a megelőlegezéshez. Az
Önkormányzat szerezné be az eszközöket és 2015. jamuár 1-től 10 havi kamatmentes
részletben térítenék vissza az igénylők. Az Önkormányzat beszerzési szabályzata szerint
három árajánlatos beszerzési eljárást kell lebonyolítani. Az eszközök az első részlet
megfizetése után, megállapodás ellenében kerülnek át az igénylők tulajdonába.
Faludi Tamás képviselő
Minden önkormányzati ciklus elején volt ilyen lehetőség, azzal a különbséggel, hogy nem
volt központilag meghatározva az, hogy milyen gépek közül lehet választani. Amikor az emailt megkaptam azonnal válaszoltam, hogy saját magam kívánom kiválasztani a gép típusát.
Nem tudom elfogadni, hogy központilag legyen eldöntve az, hogy milyen gépek közül
vásárolhatok. Engedtessék meg mindenkinek, hogy saját maga választhasson, és ha valamit
kér, akkor arra választ kapjon. Mivel választ az e-mailemre nem kaptam, ezért nem
igényeltem gépet. Így ebből kimaradtam, de természetesen az előterjesztést támogatom.
Kérdezem, hogy azok a képviselők, akik megvásárolják a gépet, akkor onnantól kezdve nem
papíron kapják az előterjesztéseket?
/Papp Mihály képviselő visszajött, jelen van 11 fő./
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
Mivel most már az Önkormányzatnak létezik beszerzési szabályzata, amely egy bizonyos
összeghatár felett kötelezővé teszi, hogy árajánlatokat kérjen be. Az Önkormányzat szerezné
be a gépeket, és először az Önkormányzat tulajdonába, majd később egyedi tulajdonba
kerülnének. Ez csak úgy kezelhető, ha a pontos összeg megnevezésre kerül, és erre az
összegre kell az Önkormányzatnak árajánlatot kérnie.
Faludi Tamás képviselő
Az árajánlatot úgy is meg lehet kérni, hogy 2 Lenovo, 3 Samsung stb.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Igen természetesen, de új típus felvételének nincs akadálya.
Gulyás Jánosné osztályvezető
Semmi akadálya nincs, hogy új igényfelmérést küldjünk ki, de elképzelhető, hogy akkor
sokkal nagyobb menniségű igény fog beérkezni, ezért célszerű lenne most arról dönteni, hogy
emeljük meg a keretösszeget. Keretjelleggel határozzon meg a Képviselő-testület összeget, és
erre az összegre írja ki a beszerési eljárást. Előtte természetesen be lehet kérni az újabb
igényeket, és utána, ezekre az igényekre kérünk be három árajánlatot.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
298/2014. (XI.27.) határozat
Laptopok és táblagépek beszerzési kiadásainak megelőlegezése
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati munka
költségtakarékosabbá tétele érdekében a polgármester, alpolgármesterek, önkormányzati
képviselők, bizottsági tagok, részére az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti laptopokat,
tableteket szerzi be. A beszerzések kalkulált bruttó összege 1.948.400.- Ft összegű
megelőlegezésének fedezete a tárgyévben a céltartalékon önkormányzati, intézményi bevétel
kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keret, melynek megfizetésére 2015. január 1jétől 10 havi egyenlő mértékű kamatmentes részletfizetéssel kerül sor az igénylők részéről.
A laptopot, tabletet igénylőkkel a polgármester (alpolgármester) egyenként megállapodást
köt, melyben rögzítésre kerül többek között a képviselő, bizottsági tag felhatalmazása a
tiszteletdíjából, költségtérítéséből történő levonásra, a havi levonás konkrét mértéke, a
nyilvántartás módja, tulajdonba adás ideje, módja, vagyongazdálkodási felelősség.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Rávai Mónika alpolgármester a
megállapodások megkötésére a Beszerzési Szabályzat szerinti beszerzési eljárás lefolytatása
után, Gulyás Jánosné osztályvezető a 2014. évi költségvetési rendeleten történő átvezetésre,
2015. évi részletfizetésekből származó bevétel megtervezésére
Határidő: 2014. december 31. a beszerzésre a megállapodások megkötését követően a
Beszerzési Szabályzat szerinti árajánlat kérés lebonyolítása után, azonnal a 2014. évi
rendeleten történő átvezetésre, 2015. február hó tervezésre
28./ N a p i r e n d
Városszépítő Egyesület támogatási kérelmeinek módosítása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja a most kiosztásra került előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
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Gulyás Jánosné osztályvezető
A Városszépítő Egyesület egy pályázattal kapcsolatban felmerülő tranzakciós díjkara kért
támogatást, de azóta kiderült, hogy teljes mértékben nem tudja felhasználni 32.100,- Ft marad
ebből az összegből. Mivel a pénzt elszámolási kötelezettséggl kapta megállapodás ellenében,
ezért vissza kellene fizetnie. A VEK kérte, hogy ezt az összeget felhasználhassa a Virágosabb
Kiskunmajsáért díjátadó ünnepségére. Az előterjesztés kettő határozati javaslatot tartalmaz,
mindkét támogatás módosítására vonatkozik az egyiket csökkenteni, a másikat emelni kell. A
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság mindkét határozati javaslatot elfogadásrra javasolta.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom az első határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
299/2014. (XI.27.) határozat
Városszépítő Egyesület támogatási kérelmeinek módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 121/2014.(IV.23.) határozatát az
alábbira módosítja:
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városszépítő Egyesület
Kiskunmajsa (Kiskunmajsa, Félegyházi út 2/a.) részére 200.300.-Ft támogatást biztosít
megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel az előterjesztésben szereplő pályázattal
kapcsolatos kifizetések, valamint a kölcsön visszafizetésével kapcsolatban felmerülő banki
tranzakciós díjakra, továbbá a beruházás megvalósításához szükséges műszaki ellenőr
díjazására.
A támogatás elszámolásának módja: a támogatás felhasználását igazoló számlák,
dokumentumok eredeti példányát, az elszámolást átvevő, támogató által meghatározott
személynek kell záradékolnia, a záradékolt dokumentumokat fénymásolni, a fénymásolatokat
pedig hitelesíteni. Az Egyesület az átvett pénzeszköz felhasználásáról legkésőbb 2015. január
31-ig köteles a pénzügyi elszámolást megküldeni a támogatónak.
A pénzügyi elszámolásnak tartalmazni kell hitelt érdemlően a támogatási összeg cél szerinti
felhasználását és az azt igazoló dokumentumok (számla, számviteli bizonylat,) másolatait.
A támogatás felhasználásához kapcsolódóan támogatott szöveges beszámolót készít legalább
egy oldal terjedelemben.
A támogatás fedezete a 2014. évi költségvetési rendeletben a céltartalékon önkormányzati,
intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keret.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester a pénzeszköz átadási megállapodás
módosításának aláírására
Határidő: 2014. december 15.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a második határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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300/2014. (XI.27.) határozat
Városszépítő Egyesület támogatási kérelmeinek módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2014.(II.26.) határozatát az
alábbira módosítja:
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városszépítő Egyesület
(Kiskunmajsa, Félegyházi u. 2/a.) részére 332.100.-Ft támogatást biztosít a „Virágosabb
Kiskunmajsáért” verseny megszervezésének évközbeni feladataira, díjátadó ünnepség
megszervezésre megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel.
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 az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet tervezetében a
céltartalékon önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített
keret.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester a megállapodás módosításának aláírására
Határidő: 2014. december 15.
29./ N a p i r e n d
Tourinform Iroda utazási kiállításon való részvételének támogatási kérelme
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja a most kiosztott előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Gulyás Jánosné osztályvezető
A Konecsni György Kulturális Központ igazgatója kérelemmel fordult az Önkormányzathoz,
hogy támogatást nyújtson a Tourinform Iroda részére, Hollandiában egy kiállításon való
részvételre, ahol Orosházával közösen vennének részt. Az Önkormányzattól a részvétel
költségeire 350.000,- forint támogatás biztosítását kéri, amelyből 200.000,- forint az idei
kötelezettségvállalás összege. A határozati javaslat a fedezet biztosításáról szól a 2014-e
költségvetési évre, illetve 150.000 forint pedig a 2015-ös költségvetési évre vállalt
kötelezettsége. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolta.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 1
ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
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301/2014. (XI.27.) határozat
Tourinform Iroda utazási kiállításon való részvételének támogatási kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Konecsni György Kulturális
Központ Tourinform irodájának Hollandiában megrendezésre kerülő utazási kiállításon való
részvételét 350.000.-Ft-tal támogatja.
A 2014-es költségvetési évben felmerülő 200.000.-Ft fedezete az önkormányzat céltartalékán
önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keret.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a fennmaradó
150.000.-Ft az intézmény 2015. évi költségvetésében megtervezésre kerüljön.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester az intézményvezető kiértesítésére, Gulyás
Jánosné osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre, tervezésre
Határidő: azonnal, azonnal, 2015. február hó
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
30./ N a p i r e n d
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
302/2014. (XI.27.) határozat
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
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. december 1. hatályba lépéssel, ezzel
egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 172/2014. (VII.09.) sz. határozatával jóváhagyott
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
Határidő: 2014. december 1.
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31./ N a p i r e n d
A Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény felvételi körzetének véleményezése
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
303/2014. (XI.27.) határozat
A Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény felvételi körzetének véleményezése
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Arany János
Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (6120 Kiskunmajsa,
Fő utca 69-71.) felvételi körzeteként Kiskunmajsa város közigazgatási területét javasolja a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2014. november 30.
32./ N a p i r e n d
,,Ritmus Birodalom” című kiadvány megjelentetéséhez támogatási kérelem
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja a most kiosztott, módosított előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Gulyás Jánosné osztálvezető
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elé két módosító javaslat került előterjesztésre,
tekintettel arra, hogy az eredetileg kiküldött kontsrukció a támogatottra és a támogatóra is
jelentős anyagi terhet rótt volna. Az egyik lehetőség az, hogy az az Önkormányzat az Arany
Alpítványt támogatta volna 50.000 Ft-tal, aki tovább küldte volna a támogatást. A másik
lehetőség pedig, hogy az Önkormányzat vásárolna meg 25 példányt, és a könyveket a
köznevelési intézményeknek adná át. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a „B”
határozati javaslatot javasolja elfogadni azzal, hogy a határozati javaslatban a közoktatási
intézmény elnevezés, köznevelési intézmény elnevezésre változna.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a most kiiosztott, módosított „B” határozati
javaslatot az elhangzott kiegészítéssel együtt, miszerint a „közoktatási intézmény” elnevezés,
„köznevelési intézmény” elnevezésre változna.
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
304/2014. (XI.27.) határozat
,,Ritmus Birodalom” című kiadvány megjelentetéséhez támogatási kérelem
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 55.000.-Ft-ot biztosít 25 példány
„Ritmus Birodalom” című kiadvány beszerzésére.
A készletre vett kiadványok átadás-átvételi jegyzőkönyv ellenében térítésmentesen kerülnek
átadásra Kiskunmajsa Város közigazgatási területén működő köznevelési intézmények
(óvodák, általános iskolák) részére.
A támogatás fedezete a 2014. évi költségvetési rendeletben a céltartalékon önkormányzati,
intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keret.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester a kiadványok beszereztetésére, Gulyás Jánosné
osztályvezető a költségvetési rendeleten történő átvezetésre
Határidő: 2014. december 31., azonnal

33./ N a p i r e n d
Önkormányzati tulajdonú szociális helyzet alapján történő lakásbérlet iránti
kérelmek
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Deményi Ernő képviselő
Akik kérelmet nyújtottak be, gondolom azt a felvilágosítást kapták, hogy van az
Önkormányzat tulajdonában szociális alapon bérbe adható lakás. A lakás olyan állapotban
van, hogy nem kiadható. Kértem bizottsági ülésen is, és most is javasolnám, hogy egészítsük
ki a határozati javaslatot azzal, hogy a Kiskunmajsa Szabadkai úti lakás állapotát
vizsgáltassuk felül statikussal, és amennyiben életveszélyes, tegyük meg a lépéseket annak
érdekében, hogy az Önkormányzat rendelkezzen szociális bérlakással. Ha Kiskunmajsán nem
lenne Menedék Alapítvány, a Családok Átmeneti Otthona, akkor a város nem teljesítené a
jogszabályi kötelezettségeit. Kérem, hogy a Hivatal vizsgálja felül az ingatlan állapotát, és
nézzük meg, hogy érdemes-e vele foglalkozni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdezem Képviselőtársam, konkrétan melyik ingatlanra gondol?
Deményi Ernő képviselő
A Kisunmajsa Szabadkai út 51. szám alatti ingatlanra gondolok.
/Gyuris László képviselő a teremből távozott, jelen van 10 fő./
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Szikora Tibor képviselő
A Polgármesteri Hivatal munkatársa, Török Ferenc szokta vizsgálni az ingatlanok állapotát,
mint szakember, így nem kellene érte fizetni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot az elhangzott
módosítással, miszerint az Önkormányzat A Kisunmajsa Szabadkai út 51. szám alatti
ingatlant szakmai szakemberrel vizsgáltassa meg, és amennyiben lehetőség van rá, újítsuk fel.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
305/2014. (XI.27.) határozat
Önkormányzati tulajdonú szociális helyzet alapján történő lakásbérlet iránti kérelmek
Határozat
1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
- Oláh Éva Kiskunmajsa, Szik u. 8. szám alatti lakos,
- Kolompár Szilvia Kiskunmajsa, Kővágó u. 40. szám alatti lakos,
- Völgyi Zoltán Kiskunmajsa, Akácfa u. 7. szám alatti lakos,
- Szarvasné Tapolcai Mária Kiskunmajsa, Szérűskert u. 10. szám alatti lakos,
szociális helyzet alapján bérbeadható lakás iránti kérelmét jelenleg nem tudja teljesíteni bérbe
adható lakás hiányában.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: a kérelmezők kiértesítésére 2014. december 31.
2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Városgazdálkodási
Intézmény vezetőjét, hogy a Kiskunmajsa Szabadkai út 51. szám alatti ingatlanfelújítási
lehetőségét szakmai szakemberrel vizsgáltassa meg, és amennyiben lehetséges, tegye meg a
szükséges intézkedéseket az épület felújítására.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2014. december 31.
34./ N a p i r e n d
Timacco Hungary Kft-vel kötött szerződés felbontása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést a kiosztott melléklettel együtt.
Megkérem Aljegyző aszonyt tegye meg kiegészítését.
/Gyuris László képviselő visszajött, jelen van 11 fő./
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
Az eredetileg kiküldött megállapodás tervezethez módosítás érkezett a Timacco Hungary Kft
jogi képviselője részéről. Lényegi változást a kiosztott megállapodás, illetve a letéti szerződés
nem tartalmaz az eredetileg kiküldöttekhez képest. Az eredeti megállapodás 4-es és 5-ös
pontjában letéti szerződés nékül, a kiküldött megállapodásban szereplő kitételek szerpeltek
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volna. A Timacco Hungary Kft jogi képviselőjének javaslatára külön letéti megállapodás
születne a két fél között, és az erre vonatkozó részek a megállapodásból kikerülnének.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot az elhangzott
kiegészítéssel együtt.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
306/2014. (XI.27.) határozat
Timacco Hungary Kft-vel kötött szerződés felbontása
Határozat
1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TIMACCO
Hungary Korlátolt Felelősségű Társasággal 2010. október 28. napján létrejött a Kiskunmajsa
külterület 0296/50 hrsz-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződést a szerződéskötés időpontjára
visszamenőleges hatállyal, közös megegyezéssel felbontja, mely alapján felek az eredeti
állapotot helyreállítják, és egymással az előterjesztés mellékletét képező okiratokban foglaltak
szerint számolnak el, melyeknek aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2014. december 31.
2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1 pontban foglalt szerződés
felbontásával visszafizetendő 8.100.000,-Ft + Áfa vételárösszeg, azaz mindösszesen
10.125.000,-Ft megfizetésére a 810.000.-Ft-os kártérítés beszámításával 9.315.000.-Ft-ot
biztosít, melynek fedezete a céltartalékon Adósságkonszolidáció 2013 jogcímen elkülönített
keretösszeg.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2014. december 31.

35./ N a p i r e n d
Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési
Megállapodás felülvizsgálata
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja a most kiosztott, módosított előterjesztést.
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Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
Az új meghívó, - amely most kiosztásra került - tartalmaz némi kiegészítést az
előterjesztéshez. Egy névelő és három szó kihúzásra került, és már ezekkel a módosításokkal
fogadta el a megállapodást az Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság, illetve a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete is.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, az elhangzott
kiegészítéssel együtt.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
307/2014. (XI.27.) határozat
Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési
Megállapodás felülvizsgálata
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény szerint módosított Kiskunmajsa Városi Önkormányzat (helyi
önkormányzat) és a Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi (helyi nemzetiségi)
Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodást a mellékletben szereplő egységes
tartalommal, a szóban ismertetett módosításokkal elfogadja.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2014. november 27.

36./ N a p i r e n d
A Bács-Kiskun Megyei Vállakozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása

Ábrahám-Fúrús András polgármester
Felkérem Aljegyző asszonyt, ismertesse a most kiosztott előterjesztést.
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
Kérelem érkezett a Bács-Kiskun Megyei Vállakozásfejlesztési Alapítvány részéről, miszerint
az Alapító Okiratuk módosításra szorul. Egyrészt a közhasznúságot érintő változások,
másrészt az új Ptk rendelkezései miatt vált szükségessé a módosítás. A Vállakozásfejlesztési
Alapítvány részére szükséges, hogy valamennyi Önkormányzat elfogadja a módosításokat
tartalmazó okiratot. Az előterjesztés mögött található az Alapító Okirat, amit a Képviselőtestületnek jóvá kell hagynia.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
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Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

308/2014. (XI.27.) határozat
A Bács-Kiskun Megyei Vállakozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján megtárgyalta
és elfogadta a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak Kecskeméti
Törvényszék Pk. 61.135/1992/78. számú végzésére figyelemmel a korábbiak alapján már
megismert és jóváhagyott tartalommal elkészített és az alapítók 2014. november 24. napjával
megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratát és egyúttal felhatalmazza Ábrahám-Fúrús András polgármestert, hogy
Önkormányzatának nevében e létesítő okiratot joghatályosan aláírja, valamint a
változásbejegyzési kérelemhez az illetékes Törvényszék előírásának megfelelően a testületi
döntést, valamint az Alapító Okiratot aláíró személy aláírási jogosultságának igazolására
szolgáló dokumentumokat az eljáró jogi képviselő rendelkezésére bocsássa.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2014. december 15.
Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
Előadó: Rávai Mónika alpolgármester

37./ N a p i r e n d
Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek gazdálkodási-pénzügyi
tevékenységének, valamint az ehhez kapcsolódó humánerőforrással kapcsolatos
feladatainak vizsgálata
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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309/2014. (XI.27.) határozat
Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek gazdálkodási-pénzügyi
tevékenységének, valamint az ehhez kapcsolódó humánerőforrással kapcsolatos
feladatainak vizsgálata
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0103 azonosító számú, „Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának
szervezetfejlesztése” című projekt keretében a szakmai szervezet által az önkormányzati
fenntartású költségvetési szervek gazdálkodási-pénzügyi tevékenységének, valamint az ehhez
kapcsolódó humánerőforrással kapcsolatos feladatainak helyzetére tett javaslatainak
gyakorlati megvalósítását megvizsgálja.
Felkéri továbbá Rávai Mónika alpolgármestert, hogy a javaslatok gyakorlati
megvalósításának vizsgálata miatti szükséges egyeztetéseket tegye meg, és előzetes
költségkalkulációval alátámasztott, szervezeti megvalósítási javaslatait terjessze a Képviselőtestület elé.
Felelős: Rávai Mónika alpolgármester
Határidő: 2015. július 31.
Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
Előadó: Szekeres Béla alpolgármester
38./ N a p i r e n d
Befektetői környezet további javítása érdekében a város imázsának kialakítása,
kommunikálása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
310/2014. (XI.27.) határozat
Befektetői környezet további javítása érdekében a város imázsának kialakítása,
kommunikálása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Szekeres Béla
alpolgármestert, hogy tegyen javaslatot a város imázsának kialakítására, kommunikálására, és
terjessze azt a Képviselő-testület elé.
Felelős: Szekeres Béla alpolgármester
Határidő: 2015. július 31.
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39./ N a p i r e n d
Tájház épületének veszélyelhárítása, állag megóvása
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Béres László bizottsági referens
Kérem, hogy a fedezet lebontása Kiskunmajsa Város Önkormányzata, mint tulajdonos részére
történjen meg.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, az elhangzott
kiegészítéssel együtt.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
311/2014. (XI.27.) határozat
Tájház épületének veszélyelhárítása, állag megóvása
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat a Tájház épületének további állagromlás megelőzése
céljából a melléképület födémének helyreállítására 500.000,- forintot biztosít Kiskunmajsa
Város Önkormányzata részére, melynek fedezete a céltartalékon városi rendezvényekre
elkülönített keretmaradvány.
Felelős: Ábrahám-Fúrús András polgármester
Határidő: 2014. december 31.

40/ N a p i r e n d
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat kommunikációs hálózatának javítása, bővítése
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A szakbizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérem Gulyás Jánosné osztályvezetőt, tegye meg kiegészítését.
Gulyás Jánosné osztályvezető
A kiküldött előterjesztésben a 2015-ös évet terhelő kifizetésnél számelírás történt. Az
1.170.032.-Ft helyett 1.117.032.-Ft a helyes összeg, és az 1.170,0 eFt helyet az 1.117,0 eFt.
Ennek megfelelően az előterjesztés második oldalán a 4.450,0 eFt-1.170,0 eFt=3.280,0 eFt
helyett a 4.450,0 eFt – 1.117,0 eFt =3.333,0 eFt a helyes összeg. A határozati javaslatba így a
3.280,0 eFt helyett szintén a 3.333,0 eFt-nak kellene szerepelnie.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságon módosító javaslat hangzott el arra vonatkozóan,
hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elé kerüljön egy koncepció a
lakosság minél szélesebb körű tájékoztatásra érdekében megvalósítandó kommunikációs
feladatokra, melyet a bizottság 8 igen szavazattal és 1 fő tartózkodással támogatotta.
Most újabb módosító határozati javaslat került kiosztásra az előterjesztő részéről.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő
A Pénzügyi és Városfejelsztési Bizottság elnökétől kérdezem, most melyik határozati
javaslatot javasolja elfogadásra?
Fülöp Zoltán képviselő
Mivel nem én vagyok az előterjesztő, és ez szakmai kérdés, mint anyagi, ezért az előterjesztő
módosító indítványát javaslom elfogadásra azzal az indoklással, hogy ez nagyobb anyagi
terhet nem feltétlenül jelent, mint a bizottság által elfogadott határozatban foglaltak. A
bizottsági határozat módosítás után, keretösszeg nélkül került elfogadásra.
Faludi Tamás képviselő
A módosító indítványban az összeg újra megjelent, és úgy tudom, a bizottság összeg nélkül
fogadta el a határozati javaslatot.
Fülöp Zoltán képviselő
Minden bizonnyal ezt az összeget nem fogja felülmúlni az a koncepció, amit a következő
hónapban fog Alpolgármester úr beadni. Rögzítésre került a technológiai költség is, és ha
koncepció elénk kerül, akkor ki fog derülni, hogy annak a rovására vagy részleges
megvalósítására lesz lehetőség. Amennyiben ezt a javaslatot a testület elfogadja, a benne
szereplő összeg már biztos lesz. A bizottság akkor fogja elfogadni, ha a technológiai kérdést
elég fontosnak tartja ahhoz, hogy a kommunikációs kiadások elé helyezze.
Faludi Tamás képviselő
Jól értem, hogy Elnök Úr a bizottsági szavazás ellenére, a kiosztásra került határozati
javaslatot javasolja elfogadni?
Fülöp Zoltán képviselő
Így van. Az a hiba történt, hogy pontosan ez a verzió nem került a Bizottság elé, akkor
lehetősége lett volna a bizottságnak is elfogadni, a következőkben fog kiderülni a belsős tagok
véleménye.
Faludi Tamás képviselő
Annyira sürgős kérdés, hogy bizottság véleménye nélkül kell erről dönteni, vagy vigyük
vissza a következő bizottsági ülésre, hogy minden bizottsági tag tudjon erről beszélni, és
addig Alpolgármester Úr is meg tudja fogalmazni a koncepciót. Alpolgármester Úrtól
kérdezem, - hogy a Polgármesteri Hivatal kommunikációs hálózatának fejlesztésére 1.500.000
Ft kerül biztosításra keretjelleggel - konkrétan mi lenne ez.
Szekeres Béla alpolgármester
Mindenképpen javasolt az internet vételének és a telefonhálózat állapotának fejlesztése.
Egyenlőre ott tartunk, hogy árajánlatokat kell bekérni a hálózat fejlesztésére, amihez technikai
eszközök kellenek, illetve a telefonközpont cseréje, és az ehhez szükséges technikai
berendezések beszerzése is indokolt.
Faludi Tamás képviselő
Milyen problémák merültek fel az internettel kapcsolatban?
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Szekeres Béla alpolgármester
Nem vagyok hivatott a dolgozók véleményét tolmácsolni az internethasználattal kapcsolatban,
de ha gondolja Képviselő Úr, jelen van a rendszergazda, akinek felteheti ezt a kérdést.
Faludi Tamás képviselő
Én az előterjesztőnek teszem fel a kérdést.
Szekeres Béla alpolgármester
Nem vagyok számítógépes szakember, és a munkámhoz sem kell rendszeresen az internet, azt
a személyt kell megkérdezni, aki nap mint nap szembesül az esetleges problémákkal.
Faludi Tamás képviselő
Továbbra is az Alpolgármester Urat kérdezem, hogy az esetleges problémák voltak-e jelezve
a szolgáltató felé, és a szolgáltató a hibákat a hivatalos megkeresésre kijavította-e?
Szekeres Béla alpolgármester
Alapvető probléma az, hogy nincs szerződés a szolgáltatóval. Ez alapján milyen rendszert
várunk el a szolgáltatótól? Ezáltal, hogy ingyen bocsátották rendelkezésre az internetet,
minőségi és mennyiségi elvárásoknak sem kellett volna megfelelni. Ezt szeretnénk rendbe
tenni, hogy nézzük meg, milyen szolgáltatók tudnak a mai kornak megfelelő internetet
biztosítani a Hivatal részére, és ha az ajánlatok beérkeztek, ezt követően tudunk érdemien
tárgyalni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szeretném megadni a szót Szakács Ottó rendszergazdának, - ő a legszakavatottabb a szakmai
kérdésben- mondja el véleményét.
Faludi Tamás képviselő
Nem a volt kollégámmal szeretnék vitába szállni, hanem továbbra is az előterjesztővel és
Polgármester Úrral. A kérdésem továbbra is az, hogy hivatalosan volt-e a szolgáltató felé
jelezve a probléma és a hivatalos jelzés után kijavították-e azt? Ez vonatkozik az internetre, de
beszélhetünk a telefonról is. A magam példájából annyit tudok elmondani, hogy amikor
jeleztük a problémát szóban, egyből kijavították. Amikor a Projekt Iroda jelezte, hogy kevés
lesz a feltöltési sebesség a pályázat feltöltéséhez, akkor Holik Úr, a Catel Kft vezetője azt
válaszolta, hogy másnap reggel 8 órakor olyan sebesség lesz megnyitva, amilyen kell.
Kérdésem az, hogy a 0-nál mi lehet olcsóbb, miért kell 1,5 millió forintos keretösszeget
biztosítani akkor, ha nem lett jelezve semmilyen probléma hivatalosan a szolgáltató felé. Van
szerződés az Önkormányzat és a Catel Kft között internetszolgáltatásra. Nekem az a kérésem,
ne legyen megszavazva a 1,5 millió forint addig, amíg az előterjesztő konkrétan meg nem
fogalmazza a hibajelzéseket a szolgáltató felé. Ha a jelzésre a szolgáltató nem tud
megnyugtató szakmai választ adni a Képviselő-testületnek, akkor jöhet a 1,5 millió forint. A
fennmaradó 1.833.000 Ft-os keret elkülönítésre kerül a lakosság minél szélesebb körű
tájékoztatása érdekében megvalósítandó egyéb kommunikációs feladatokra. Mik ezek az
egyéb kommunikációs feladatok?
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Szekeres Béla alpolgármester
Az eredeti anyagban kiküldésre került, elég részletesen taglaltuk, és ez alapján fogjuk
öszeállítani a Szakbizottsággal együtt, hogy milyen feladatokat kell ellátni a kommunikáció
terén. Megpróbáljuk minél szélesebbre tárni az ajtót. Nem gondolom hogy egy cég évi 4,5
millió forintos öszeget megkapva, minden szinten tudja tájékoztatni a lakosságot. Én azt
mondom, hogy kapjon lehetőséget újság, rádió, a Catel TV, vagy olyan kiskunmajsai
vállakozás, aki a médiaszolgáltatásban segítséget tud nyújtani az Önkormányzatnak. Az
elsődleges cél az, hogy minden érintett, akire a döntés hatással van, tájékoztatva legyen.
Faludi Tamás képviselő
Olvastam az eredeti előterjesztést is, és egyetértek azzal, - amit a bizottság is elfogadott -,
hogy keretösszeg nélkül fogadjuk el, és Alpolgármester Úr részletesen dolgozza ki. Mit jelent
az, hogy a lakosság minél szélesebb tájékoztatása érdekében megvalósítandó egyéb
kommunikációs feladatok? Ez nagyon kevés, nem tudom mi az, hogy „egyéb”? Újságok,
rádió, internetes felület? Vannak már árajánlatok? Tudunk már konkrét árakat, hogy konkrét
összeget kell megfogalmazni. Szerintem, nem kell konkrét javaslatot megfogalmazni.
Módosító indítványom az, hogy a Testület, a bizottság által elfogadott határozatot fogadja el,
és Alpolgármester Úr részletesen dolgozza ki, hogy mit szeretne az újsággal, a rádióval, az
internettel, a televízióval. Azt, hogy akarunk-e televíziós közvetítést, szavazás kérdése. Le
kell ülni, és tárgyalni kell a szolgáltatóval.
Tudja- e Elnök Úr mit jelent, hogy „ egyéb kommunikációs feladatok” ? Kérjük, hogy a
módosított bizottsági állásfoglalással pénz nélkül fogadjuk el, mert jó az ötlet, csak legyen
részletesen kidolgozva. Lássuk az árajánlatkérést a rádióra, újságra, és akkor lehet erről a
kérdésről dönteni.
Fülöp Zoltán képviselő
Igen, tudom mit jelent az „egyéb” szó, és azért is javaslom elfogadásra. Sokkal jobban
zavarna, ha már keretösszegek lennének beállítva tárgyalás nélkül. Teljesen igaza van Faludi
Képviselőtársamnak, hogy senkinek sem lenne sürgős, csak köt a határidő. Ha 2015. január 1től esetlegesen más internetszolgáltatója lenne az Önkormányzatnak, akkor már most
szükséges az árajánlatokat bekérni. Fontos megjegyezni, hogy keretösszegről van szó, nem
valószínű, hogy el lesz költve. Ez egy olyan összeg, amely mögött még nincs tervezet. A
tervezetet úgy kell összeállítani, hogy ez az összeg fedezze. A 1,5 millió forint a technológiai
fejlesztésre van elkülönítve. A soron következő szavazás mondja meg, hogy a Képviselőtestület szerint erre szükség van-e? A bizottság is tárgyalta, a két fejlesztés összege szerepelt
az eredeti határozati javaslatban.
Faludi Tamás képviselő
Nagyon óvnám a Képviselő-testületet, hogy olyan határozati javaslatot fogadjon el, amelyben
nem tudjuk, hogy mi szerepel, mert én még mindig nem tudom, mit takar az „egyéb
kommunikációs feladatok”. Tudja valaki, hgy mire kell bekérni az árajánlatot? Milyen
tájékoztatás fog menni a sajtóba? Mit várunk el az árajánlatokban az írott sajtótól? Mit kérünk
a rádiótól? Akarunk-e élő közvetítést, ha igen, akkor hogy kívánjuk megoldani? Van-e még
szolgáltató, aki azt tudja nyújtani, mint a Catel Televízió? A telefonközpontban mind a három
rendszer benne van. Ha a Polgármesteri Hivatalt nem érik el a Kedves Majsaiak, - mert ilyen
előfordult már többször- soha nem a kábelrendsezrrel volt probléma, mindig a MATÁV
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telefonvonalaival voltak problémák. Dokumentálható, hogy a hibák a Matáv vonalak el nem
éréséből adódtak. Csak akkor mondjuk valamire, hogy nem jó, ha már tárgyaltunk hivatalosan
a szolgáltatóval, és a hivatalos megkeresésre a szolgáltató nem javította ki a hibákat, és nem
teljesíti a kéréseket. Amíg a megkeresés nem történik meg, addig ez nem korrekt dolog. A
következő testületi ülésig elő lehet készíteni, hogy mit várunk az összes médiától.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdezem Szakács Ottót kíván-e hozzászólni a szakmai részhez pár gondolatban?
Szakács Ottó rendszergazda
Nem a szolgáltatással van a probléma. Soha nem mondtuk azt, hogy a Catel Kft miatt nem
működik a vonal. A telefonközpont cseréje égető kérdés, ugyanis a Hivatalt sokszor nem lehet
elérni. Van egy központuk, melyen nyolc darab fővonal van, egy GSM adapter és hét darab
fővonal. Régen a központ úgy működött, amikor felhívták a Hivatalt és a 481-144 foglalt volt,
akkor a B-tel központ tette tovább a hívást a következő B-tel vonalra. Miután átvittünk
számokat a Catel Kft-hez, és ismét mondom, nem a Catel vonallal van a probléma, ezután ha
beérkezett két hívás, akkor foglaltat jelez a készülék, mert nincs több vonal, ahová a hívást át
lehetne tenni. Néztünk egy VOIP alapú digitális központot, ehhez egy szám kell és ezen a
számon keresztül akár húsz bejövő és húsz kimenő hívás megy egyidőben. E szolgáltatás alap
havidíja 100 Ft. A percdíjak is sokkal kedvezőbbek, akár a B-tel, akár a Catel vonalnál. Egy
hónapban kb. 40 %-os megtakarítást tudnánk elérni az új telefonközponttal, ami éves szinten
400.000,- forint. Így két és fél év alatt kitermelné az új telefonközpont az árát. Nagy
kiadáscsökkentő rendszer lenne.
Az internettel sem az a probléma, hogy a Catel Kft nem megfelelő vonalat nyújt számunkra.
Egyre több olyan feladat hárul az Önkormányzatra, amit interneten keresztül kell megoldani.
Az anyagfeltöltések, jegyzőkönyvek, előterjesztések, mellékletetek feltöltése interneten
keresztül történik, és a most meglévő sávszélesség kevésnek bizonyul. Szeptember hónapban
12,4 Gbyte-ot töltöttünk fel és 166 Gbyte-ot töltöttünk le. Nagy adatforgalmat bonyolítunk és
kevés ez a sávszélesség. Nem akarunk kizárni senkit, árajánlatokat kérünk be, változtatni kell
a helyzeten.
Faludi Tamás képviselő
Szakács Ottó kollegám is elmondta, hogy nem a Catel Kft hibája, hogy a telefonközponttal
problémák vannak. Az internettel sincs probléma, csak kicsi a sávszélesség. Kérdezem,
jelezték a szolgáltató felé, hogy nagyobb sávszélesség kellene? Csak a Polgármester vagy az
Alpolgármester jelezhet, más nem. Írásban keressék meg a szolgáltatót és mondják el, hogy
tud-e nagyobb sávszélességet biztosítani, továbbra is ingyenesen. Ha nem tudja a szolgáltató
biztosítani, akkor forintosítsunk, de addig ne.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Catel Kft-vel eddig egy csomagban volt a szerződés, tehát nem volt elkülönítve a televízió
közvetítés, az internet és a telefon ára. A határozati javaslat sehol nem zárja ki a Catel kft
jövőbeni szerepét, a következő rendszerben ők is pályázhatnak. Legfőbb probléma az, hogy
2014. december 31-én lejár a Catel Kft-vel kötött szerződés, és 2015. január 1-től nincs
internetszolgáltató szerződéses alapon. Továbbra is szeretnénk a város lakosságának
biztosítani a nyilvánosságot többféle módon, az újságon, a médián, az interneten és a
televízión keresztül.
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Gyuris László képviselő
Úgy gondolom a Catel Kft egy olyan cég, aki sok éven keresztül bizonyította, hogy megállja a
helyét Kiskunmajsán, és fontos szerepet játszott abban, hogy Kisunmajsa élete és minden
fontos dolog az emberek elé kerüljön. Egy olyan szolgáltatóról van szó, aki nem azért van itt,
hogy pénzt zsebeljen be, hanem az életünk része. Az előterejsztésben megfoghatatlan
pénzösszegeket, a másik oldalon pedig bizonyított, működő dolgokat látok. Fontos a
honlapfejlesztés, a média. Az is fontos, hogy nyilvános és többoldalú legyen. Amit a
választások előtt a médiában láttam, olyan volt, mint egy úthenger, Én, mint független
képviselő nem kívánom ezeket megélni. Tisztem az, hogy mindent megvizsgáljak és
körültekintő legyek, éppen azért, mert nem vagyok elfogult ezekben a helyzetekben, de nem
vagyok meggyőződve abban, hogy az előterjesztés minden eleme ki van dolgozva. Úgy érzem
sokszor érzelmek, vagy elgondolások mentén működik, ezt nem tartom jónak. Két hónapja
vagyunk itt, és úgy dolgozunk, mintha az elmúlt húsz évben nem lett volna Önkormányzat és
be kellene pótolni mindent. Nem vagyunk lekésve semmiről. Meg kell fontolni a javaslatokat.
A Catel Kft Kiskunmajsa része, amellett, hogy egy vállalkozás. Ne sértsük azokat az
embereket, akik kötődnek a Catel tévéhez, információhoz jutnak általa. Vizsgáljuk meg a
kérdést és miután kialakult, mit is szeretnénk, milyen technológia és milyen pénzösszegek
szükségesek ehhez, azután hozzunk mindenki számára elfogadható, megfontolt döntést.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Holik János a Catel Kft vezetője kért felszólalási lehetőséget. Megadom a szót Holik János
Úrnak.
Holik János a Catel Kft ügyvezetője
A Polgármester Úr legjobb tanuja annak, amikor elkezdtük a szökőkutat építeni, milyen
falakba ütköztünk. Több hónapon keresztül azzal küzdöttünk, hogy a munkánkat elfogadják
és odaadhassuk a városnak. Most Polgármester Úr máshogy látja a világot. Most én küzdjek
azért, amit a cégünk nyújt az Önkormányzatnak 0 Ft-ért. Tizenkét éve szolgáltatjuk 0 Ft-ért,
nem tíz forint volt, amit eddig nyújtottunk. Soha nem álltunk sorba adókedvezményért.
Amiért Polgármester Úr küzdött, most azt mondja megfordult a dolog. Nem értem ezt a
hirtelen pálfordulást. Azt mondják, hogy ezután dolgozzák ki a koncepciókat a különböző
szolgáltatásokra. Elmentem a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésére, annak ellenére,
hogy nem hívtak meg, de Elnök Úr szót adott így elmondhattam a véleményemet. Most azt
látom, hogy minden ki van dolgozva, telefonközpontot cserélni kell, már az árajánaltokat
kérik az internetkötésre. Már minden elő van készítve, csak a bizottsági ülésen nem szerepelt.
Mi még nem kaptunk árajánlatkérést, aki 12 éve ingyen adja az internet szolgáltatást. Miért
nem kaptunk árajánlatkérést? Polgármester Úr azt mondja, hogy komplett van kezelve a
szolgáltatás. Nem úgy van, mindenre külön-külön szerződés van. Az egyik szolgáltatás nem
függ a másiktól. Teljesen külön van kezelve minden. A televízióra milyen pályázatot akar
kiírni az előterjesztő? Akarnak televíziót vagy nem, ez döntés kérdése. Az internetet adjuk, de
pluszban akarnak valakinek fizetni. Arról szól az előterjesztés, hogy spórolunk a
telefonközponttal. Olyan ellentmondásokat látok, hogy fel sem tudom fogni. Nekem az a
véleményem, hogy nem a polgármesteré, alpolgármesteré, képviselőké a város. A város a
városé. Önök csak megkapták a bizalmat arra, hogy jógazda módjára a várost irányítsák. Nem
kell Önöknek a szolgáltatásunk, mert meg van, hogy kinek akarnak fizetni, az is meg van,
hogy mennyibe fog kerülni, és az a városnak olcsóbb, úgy gondolják sokkal jobb
gazdálkodást végeznek. Annak ellenére, hogy nekünk mindenre külön szerződésünk van, és
egyetlen egyszer sem kérték, hogy nem jó, módosítsunk rajta. Ott voltam a bizottsági ülésen
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és Önök elmondták, hogy mi a probléma. Minden képviselőnek azonnal elküldtem a
táblázatot, amely tartalmazta, hogy mikor milyen sávszélességet használtak. Önök a felét nem
használják ki annak, amit adunk. Hova akarják használni a sávszélességet? Nem szólnak, és
már ki vannak dolgozva a tervek, és azért kell a pénz, mert már meg van rendelve. Bizottsági
ülésen a Képviselők többsége megszavazta a javaslatot, és két nap múlva teljesen mást szavaz
meg az Önkormányzat? A választásnál nem ezt ígérték. Azt ígérték, hogy a megfelelő
szakemberekkel, az adott témában a legérintettebbek részvételével tárgyalnak, nekem senki
sem szólt. Ki az érintett, az előterjesztő? Értelmezhetetlen az, hogy azt mondják nincs
szerződés, én tudom, hogy van. Önök bizottsági ülésen mondtak valamit, ami nem volt
tényekkel alátámasztva. Én mindent tényekkel és dokumentumokkal támasztottam alá, az
előterjesztő csak mondott valamit. Nem kell a mi szolgáltatásainkat igénybe venni, ha a 0 Ft
sok, de megjegyzem nekünk nem 0 Ft, mert mi is fizetünk a sávszélességért, a benzinért, a
munkbérekért. Ha így nézzük, még mi fizetünk az Önkormányzatnak.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Úgy gondolom, hogy a hozzászólók valamit félreértenek ebben az előterjesztésben. Itt szó
sincs arról, hogy a jövőben a Catel tévét ki akarnánk zárni a különböző szolgáltatásokból. Egy
keretösszeget kívánunk meghatározni a kommunikációs hálózat fejlesztésére. Természetesen
az árajánlat bekérésekor, a Catel Kft-től is be tudjuk kérni az ajánlatokat, ugyanúgy a
kommunikációra is. Szó sincs, arról hogy problémánk lenne a Catel Kft-vel, nagyon díjazzuk
a 20-25 éves munkáságát és a jövőben is szeretnénk velük együtt dolgozni.
Szikora Tibor képviselő
Én is furcsának tartom, hogy a bizottság megszavazta pénz nélkül a koncepció elkészítését, és
most az előterjesztő pénzösszegeket hozott. Maradjunk a bizottság által elfogadott
koncepciónál és kérjék be az árajánlatokat. A testület elé úgy kerüljön vissza, hogy nézzük
meg, mit akarunk és mennyiért, és akkor nyugodt szívvel támogatom az elképzelést. A
lakosság sem örülne annak, ha most ezt a határozati javaslatot elfogadnánk.
Módosító javaslatom, hogy a bizottság által elfogadott határozati javaslatot fogadjuk el és
kérjük fel az előterjesztőt, hogy készítsen koncepciót, árajánlatokat bekérve, feladatokra
szétbontva.
Deményi Ernő képviselő
Én is módosító javaslatot szeretnék tenni, kifogástalan ötletnek tartom az előterjesztő
véleményét. Teljesen parttalan az a vita, amikor a hivatal dolgozói ötletelgetnek testületi
ülésen, ez a Testület kompetenciája, hogy eldöntse milyen paparaméterek mentén, milyen
pénzügyi kondíciókkal tud megvalósítani egy eszközfejlesztést a Polgármesteri Hivatalban.
Ez a határozati javaslat tartalmazza az általam is felvetett módosító részt, amit a bizottsági
ülésen megtettem, de úgy gondolom, hogy a békesség kedvéért az előterjesztést vegyük le
napirendről, kerüljön vissza a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsághoz, ugyanis pénzről van
szó. Amennyiben pénzről van szó, nem kerülhet a Testület elé a Pénzügyi és Városfejlesztési
bizottság véleménye nélkül.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta ezt a napirendet, és 8 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett azt a javaslatot fogadta el, hogy dolgozzunk ki egy koncepciót, összeg
nélkül.
Faludi Tamás képviselő
Módosító javaslatom az, amit Fülöp Zoltán Elnök Úrék elfogadtak bizottsági ülésen
kiegészítve azzal, amit most Szakács Ottótól hallottunk, hogy a telefonközponttal probléma
van. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén módosító javaslat hangzott el arra
vonatkozóan, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület elé kerüljön egy
részletes koncepció a lakosság minél szélesebb körében megvalósítandó kommunikációs
feladatokra, és a telefonközpont cseréjére.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az ügy fontosságára tekintettel egy 5-10 perces szünetet rendelek el.
/A szünet után./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Folytatjuk ülésünket a 41. napirendi pont, a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
kommunikációs hálózatának javítása, bővítése tárgyalásával.
Kérem, aki egyetért a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat kommunikációs hálózatának
javításáról és bővítéséről szóló előterjesztés napirendről való levételével, azzal, hogy kerüljön
újra a bizottság elé, tárgyaljuk újra, és konkrét koncepció kidolgozásával, árajánlatokkal
alátámasztva hozzuk a Testület elé, kézfelemeléssel szavazzon.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
312/2014. (XI.27.) határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat kommunikációs hálózatának javítása, bővítése
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
kommunikációs hálózat javításáról és bővítéséről szóló előterjesztést levette napirendjéről,
azzal, hogy kerüljön újra a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és a Képviselő-testület elé,
egy kidolgozott, konkrét koncepció, árajánlatokkal alátámasztva.
Felelős: Szekeres Béla alpolgármester
Határidő: 2014. december 31.
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41. N a p i r e n d
…./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló 68/2014. (III.05.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A képviselő-testületi ülésen elfogadott tételek átvezetésre kerülnek a költségvetési rendeleten.
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a 33/2014. (XII.02.) önkormányzati
rendelettel Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 68/2014.
(III.05.) önkormányzati rendeletének módosítását, amit az 5. számú melléklet tartalmaz.
42. N a p i r e n d
E g y e be k
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő
Az előző napirendi pontnál kialakult vita arra ösztökélt engem, hogy néhány gondolatot
elmondjak a képviselő-testület működésével kapcsolatban. Amit én nem tartok jónak, és
megkérem a Polgármester urat, hogy a jövőben amennyiben lehetséges, ezen változtassunk.
Az előterjesztők legyenek szívesek odafigyelni arra, hogy az előterjesztés mögött valós
dolgok legyenek, ne legyen ilyen vita, hogy van szerződés vagy sem. Minden információ
rendelkezésre áll.
Régóta vagyok az önkormányzatban, mindig volt olyan, hogy sürgős téma miatt kiosztós
napirend. Önök arról beszéltek, hogy másként fog működni a dolog, ez a harmadik testületi
ülésünk, de mindegyikén volt kiosztós napirend. Kicsit koncepciózusabban kellene dolgozni.
Az alakuló ülésen elmondtam én partner vagyok akkor, ha tudunk egymással beszélni, az
informális beszélgetéseken. Ezzel kapcsolatban, nem szerencsés, ha Polgármester úrral
szombaton véletlenül összetalálkozva közli, hogy hétfőn a bizottsági ülések után informális
ülésre kerül sor. Jó lenne, ha a Polgármester úr pár nappal előtte jelezné, hogy informális ülést
kíván tartani.
Kérem a Polgármester urat, hogy tartsunk informális ülést, mivel nagyon sok dolgot szeretnék
elmondani. Én most úgy érzem, látom, hogy erőből mennek a dolgok. Önök nem ezt ígérték.
Akkor, amikor vasárnap megkér Polgármester úr, hogy beszéljünk bizottsági összetételről –
közben már az előterjesztés kiküldésre került a képviselők részére – kérdezem, van értelme a
megbeszélésnek? Válasz, igen természetesen van. Leültünk beszélgetni, Polgármester úrnak
az volt a javaslata, hogy az ,,B” variációból kerüljek át a ,,A” variációba. Erre mi történik,
nem lett ,,A” és ,,B”, hanem lett belőle ,,C” variáció. Erre mondom én azt, hogy erőből
mennek a dolgok, hogy már csak azért sem.
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Ebből az előterjesztésből is azt láttam, – amit Gyuris László képviselőtársam is
megfogalmazott – igen rossz üzenet. A SULI-HOST Kft-vel kapcsolatban a kezembe került
egy kérdőív a Szociális Bizottság nevében, majd hallom Szekeres Béla alpolgármester úr
interjúját a rádióban. Nem kaptam meghívást a Szociális Bizottság ülésére, kérdezem mikor
ülésezett, mikor döntött erről a kérdőívről?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A bizottsági ülés nem volt, hanem a tagokkal történt meg az egyeztetés.
Faludi Tamás képviselő
Nem mindegyik bizottsági taggal történt meg az egyeztetés. Ez elmúlt 4 évben is működött
az, ha valóban olyan súlyú dologról volt szó, hogy nagyon gyors döntést kellett hozni, körbe
telefonáltam a képviselőtársaimat és megkérdeztem, tudják-e a testületi ülésen támogatni a
javaslatot? Amennyiben a nagytöbbség azt mondta, hogy igen, akkor azt elindítottuk.
Azért is kérem a képviselői egyeztetést, mivel nagyon sok dolgot lehet hallani pletyka
szintjén. Kellemetlen, amikor egy képviselő olyanokat hall, amiről fogalma sincs. Nem tudom
azt, hogy mi lesz a Projekt Iroda sorsa, hallok információkat, nem tudom a képviselő-testület
döntött-e róla? Látom, hogy a Polgármesteri Hivatalban a régi épületet újítják fel. Tudom,
hogy a két testületi ülés között a polgármesternek van rendelkezési joga, de azért ez nem
olyan súlyú dolog, ami most nem jöhetett volna a testület elé. Ez most azt jelenti, hogy a
felújított épületbe a Projekt Iroda fog odaköltözni? Ehhez viszont úgy gondolom, hogy
kellene egy testületi döntés. A Projekt Iroda majd kistérségi feladatot fog ellátni? Ilyet is
hallok, a kellemetlen az, hogy mindig csak hallom az információt, de nem a polgármestertől
alpolgármestertől vagy képviselő-testület tagjainak megbeszélésén. Amennyiben ott
valamiben megegyezünk az úgy legyen, ne legyen ,,C” variáció a testületi ülésen. Nem
tudom, hogy a Projekt Irodának mi lesz a sorsa?
Állítólag a Művelődési Központ esetében is egy kistérségi Művelődési Központban
gondolkodnak. Nem tudom ez így van-e, de jó lenne ebben is megegyezni, még mielőtt
mindenki ezen háborog, hogy miért kell kistérségi művelődés központi kft. csinálni. Akkor,
amikor ez egy kötelező önkormányzati feladat, minden település rendelkezik művelődési
központtal, amelyek működnek is. Biztos ennek is vannak előnyei, ha meg tudnak győzni,
akkor elfogadom a javaslatot.
Utána hallom azt a hírt, hogy Tóth Viktor igazgató úr talán távozni kíván. Nem tudom, hogy
igaz-e a hír, van-e köze az átalakításoknak ehhez. Az új igazgató személyét is lehet hallani. Itt
jön elő a választási ígéret, hogy mi még külföldről is hazavárjuk a majsaikat. Ha igaz a hír,
hogy Tóth Viktor igazgató úr talán gondolkodik abban, hogy el kíván menni, akkor le kellene
ülni és tárgyalni vele, hogy egy ilyen szakembert el kell-e engednie Kiskunmajsának. Mi az
oka, hogy el akar menni?
Ne legyenek azok a látszatok, amik az első három ülés alkalmával elég határozottan
látszottak, hogy erőből akarunk dönteni. Ez nem jó. Mindig tisztán lássuk azt, hogy miről
döntünk. Ehhez az kell, hogy leüljünk és megbeszéljük, ez a képviselő-testület a következő
évben mit kíván végrehajtani, mi az, amin változtatni kíván. Nem biztos, hogy minden rossz,
ami eddig volt.
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Én elfogadom, hogy vannak dolgok, amiken változtatni kell, lehet, de ne az utcáról kelljen
meghallani, hogy milyen elképzelések vannak, főleg ha még pénzügyi vonzata is van.
Németh Péter úr távozott a Projekt Iroda éléről, ezt is csak hallottam, mivel nem kaptunk róla
polgármesteri vagy alpolgármesteri tájékoztatót. Hallom, hogy megvan már kijön helyette,
erről is lehetett volna beszélni. Lehet, hogy a megbeszélésen – amikor én nem tudtam jelen
lenni – volt erről szó, de már késő, ha már hétfőn munkába fog állni ez a személy. Lehet arról
is hallani, volt egy bérigény, de nem tudom, hogy a jegyző keres-e annyit? Pletykákról
beszélek, azért mondom el nyilvánosan, hogy érezzék a képviselőtársaim, nem jó az, ha nem
egyformán fogunk beszélni. Viták mindig lehetnek köztünk és lesznek is, de ha úgy tudunk
egyeztetni, akkor sokkal gyorsabban fognak haladni az ülések.
Nem jó az, ha a képviselő-testület akkor ül le informálisan beszélgetni, egyeztetni, amikor a
testületi anyag már kiment. Még a bizottsági anyag kiküldése előtt kerüljön sor az informális
beszélgetésre, mert utána már majdnem értelmetlen.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Köszönjük Képviselő úr szavait, sok olyan gondolat van benne, amiről azt mondta, hogy
pletykaszinten van kint. Pont azért van csak pletykaszinten, mivel nem történtek meg róla
ezek az egyeztető beszélgetések. A mai önkormányzati ülés is bizonyította, hogy a sok
napirendi pontból csak egy-kettőnél alakult ki vita vagy konzultáció. A többi napirendi pont
szép simán lement, pont azért, mert alaposan meg lettek vitatva. Nem azt mondom, hogy
nincs egy kis homokszem a gépezetben. Mindenképpen törekedni fogunk a képviselőkkel és a
hivatallal történő egyeztetés során, hogy kialakítsuk a jövő struktúráját. Rövidesen megtartjuk
az ezzel kapcsolatos informális ülést. Az elmúlt testületi ülésünkön megszavaztuk a
Szervezeti és Működési Szabályzatunk módosítását. Továbbra is tartjuk magunkat ahhoz,
amit ígértünk, hogy a szakmaiságot igyekszünk figyelembe venni. Fontosnak tartjuk a
konzultációt, főleg a képviselő-testületi és bizottsági tagokon belül. Mint ahogyan ígértük,
elkezdtünk foglalkozni a munkacsoportok felállításával.
Faludi Tamás képviselő
A munkacsoportok felállításáról esetleg információt kaphatunk-e?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Javasolom, hogy mielőbb kezdjünk el vele foglalkozni, majd az informális ülésen
megbeszéljük, hogy milyen munkacsoportokban gondolkodunk.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs az Egyebek napirendi pontot lezárom, és szünetet
jelentek be.
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Közmeghallgatás 18 órától.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Jó estét kívánok mindenkinek. Tisztelettel köszönöm a megjelenteket, és a város lakosságát a
televízió képernyői előtt.
Tudjuk, hogy az idei évben választások voltak, ami nem szólt másról részünkről, mint egy
alulról építkező szerveződésben meghallgassuk a lakosságot, hogy milyen problémákat látnak
a saját környezetükben, Kiskunmajsa város életében. Számunkra talán nem annyira idegen ez
a forma, közeg. A jövőben is szeretnénk tovább folytatni – kiscsoportokban – azt a
kezdeményezésünket, hogy meghallgassuk a Kedves Majsaikat a problémáikkal.
Az ez évben tartott fórumaink során ami probléma előjött, ezek feldolgozását a következő
időszakban – miután jogosítványt kaptunk munkához – szeretnénk elvégezni.
A mai Közmeghallgatásra meghívott vendégeinknek – akik valamilyen közszereplői
Kiskunmajsa város életének - szeretném a szót átadni. Mondják el azokat a gondolataikat,
amiket szükségesnek tartanak. Igazából nagy múltunk nincs a város vezetésében, ezért nagy
beszámolót nem tudok tartani a másfél hónap alatt elért eredményekről.
Összességében elmondható, hogy a jobbító szándék bennünk van, mindenképpen koncepciók
mentén, konszenzuson alapuló együttműködéssel szeretnénk vinni a városvezetést. Mint
ahogyan mondtuk, is a szakmaiságot szeretnénk előtérbe tenni. Döntéseink meghozatala előtt
kikérnénk az érintettek és a szakma véleményét.
A mai fórumon résztvevő meghívott vendégeink, akiket köszönteni kívánok: dr. Kiss Melinda
a Járási Hivatal hivatalvezetőjét, Csányi György urat a Falugazdász Központ vezetőjét,
Birtalan Róbert rendőr százados urat a Kiskunmajsa Rendőrőrs képviseletében, Csankó Árpád
urat a HALAS-THERMO Kft. képviseletében, Török Gábor urat a SULI-HOST Kft.
képviselőjét és Versegi László urat a KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft. képviselőjét.
Elsőként felkérem Versegi László urat a KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft. képviselőjét, hogy
mondjon egy pár gondolatot erről az új hulladékkezelési rendszerről. Ezt az új sárgakukás
rendszert üdvözöljük itt a várásban, ezzel egy minőségjavulást lehet hozni a város
hulladékkezelési rendszerében.
Versegi László urat a KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft. képviselője
FBH-NP Kft-vel mi végezzük a két kukás gyűjtési rendszer kiosztását, logisztikai szervezését.
Az első kardinális dolog, ami sokak részéről megfogalmazódott, hogy változik-e a jövő évi
hulladékgazdálkodási díj a kétkukás rendszerrel kapcsolatosan? Örömmel mondom, hogy a
szolgáltatás díja nem fog változni, pluszszolgáltatás, amit az Önök részére nyújtani
szeretnénk. Még az a kérdés merült fel, hogy mikor van a gyűjtés? Most a hét elején indult el,
gyakorlatilag - a hulladékgyűjtő edények átvétele a szombati napig fog tartani - minden
második héten kerül elszállításra. Ami azt jelenti, hogy ez a hét végig ment, és a jövő héttől
lesz egy pihenő hét és a következő héten folytatódik. Napi szinten jövünk az adott térségekbe
a kommunális gyűjtési járattal megszokott időpontban. Illetve az időpont nem biztos, hogy
egybe fog esni a régi rendszerrel. Mivel két autó gyűjti a különböző hulladékokat, ezért az
érkezésük eltérő lehet. Az a kérésünk, hogy a rendeletben meghatározott időpontban
kerüljenek az edények kihelyezésre. Az adott gyűjtési napon kerül mind a két edényzet
kiürítésre.
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Szeretnénk a lakosságnak az aktivitását megköszönni, két hetet jelöltünk ki a kukák
átvételére, és a mai napig a 4300 kukából közel 3000 darabot vettek át a majsaiak. Kérem
azokat, akik még a sárgakukát nem vették át, hogy a következő napokban fáradjanak el a volt
Városgazdálkodási Intézmény telephelyére.
Felkérem Birtalan Róbert rendőr százados urat, hogy tájékoztassa a lakosságot.
Birtalan Róbert rendőr százados a Kiskunmajsa Rendőrőrs képviseletében
Az elmúlt időszakban felmerült az a probléma, hogy az egyirányú utcákban a kerékpárosok a
táblát figyelmen kívül hagyva behajtanak. Aminek következtében, balesetet is előidézhetnek.
Tudom, volt a kresz módosítás, aminek értelmében elterjedt a médiában, hogy be lehet hajtani
az egyirányú utcába. Akkor lehet behajtani az egyirányú utcába, ha a ,,Behajtani tilos” tábla
alatt van egy kiegészítő tábla, melyre rá van írva, kivéve és egy kerékpár piktogram.
Ellenkező esetben nem lehet behajtani. A rendőrség nem a szankcionálást helyezi előtérbe,
hanem a baleset megelőzést.
Tudni kell azt is, hogy a járdán 12 éven aluli gyermek közlekedhet kerékpárral, ha az
útburkolat nem alkalmas a közlekedésre. A Művelődési ház előtti részen, a szökőkút
környékén sem lehet kerékpározni. Régebben is szerveztünk állandó rendőri jelenlétet erre a
területre, de a jövőben többször lesz kint rendőr. Mivel úgy látjuk, csak ezzel tudjuk a
kerékpáros közlekedést megszűntetni. Természetesen, a rendőr az első esetben figyelmeztet,
de ha ezzel nem érünk el sikert, akkor más törvény által adott szankcionálást kell alkalmazni,
ami lehet bírság vagy feljelentés. Természetesen nem akarjuk a lakosságot sarcolni bírsággal
vagy feljelentéssel, ezért ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy a járdán ne
kerékpározzanak.
A karácsonyi ünnepek alkalmával nem csak a buszállomáson, nem csak a nagyvárosokban
vagyunk kitéve zseblopások áldozatának, hanem a nagyáruházakban is. Ezért kérem Önöket,
hogy a táskáikat elől és zárva tartsák.
A kiskunmajsai Rendőrőrsön valóban nincs állandó rendőri ügyelet, ezt úgy értjük, hogy a
rendőrségen nincs bent állandóan rendőr, de Kiskunmajsa városában állandó rendőri ügyelet
van egy vagy két létszámmal. A környező településeken is minden nap van rendőr, legalább
1,5 órát. Amennyiben problémájuk van, hívják a 112-es telefonszámot, nem kiskunhalasi
hívószám jelentkezik be, hanem egy központi szám Kecskemét és a jövőben Miskolc vagy
Szombathely. Akkor sem riadjanak meg, mivel a területünk fel van térképezve a miskolci
hívást vevő azonnal továbbítja akár rádión vagy telefonon keresztül Kecskemétnek. Ha ez az
idő késedelemmel járna, abban az esetben a kiskunmajsai rendőrt is azonnal tudja oda
irányítani, ahol a probléma van.
Kiskunmajsán rendőr van, ránk a jövőben is számíthatnak, szolgálunk és védünk a
továbbiakban is. Rendőreink a karácsony alkalmával is ugyanolyan határozottan fognak
fellépni az ittas vezetőkkel szemben, mint egyéb alkalmakkor.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Köszönjük a fontos gondolatokat. Következőként felkérem Csányi György urat a Falugazdász
Körzetközpont képviseletében, tájékoztassa a lakosságot.
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Csányi György a Falugazdász Körzetközpont képviseletében
Hosszú évek után úgy tűnik, hogy most már egy kulturált helyre költözik a körzetközpont a
Csendes közbe, az OTP mellé. Remélhetőleg olyan technika kerül kiépítésre, mely megfelelő
módon biztosítja az ügyfélforgalom ellátását.
Ami napi probléma, a zöld őstermelői igazolvány az év végével hatályát veszíti. A főállású
őstermelőknek nagyon fontos, hogy még ebben az évben keressenek fel bennünket, hogy
jogfolytonos legyen a szolgálati idejük.
A költözés időpontját nem ismerem, valamikor a közeljövőben történik. Nyilvánvalóan a
költözés alatt az ügyfélfogadást nem tudjuk biztosítani, de igyekszünk ezt is rugalmasan
megoldani.
A támogatásokra vonatkozó kérdésekre nem tudok most több tájékoztatást adni, mint a
közelmúltban elhangzott tájékoztatón. A területalapú támogatások főbb vonalai ismertek, de
ezt az érintettek széles körben is tudják. Nem áll módunkban tájékoztatást adni a pályázatos
típusú támogatásokról, mivel a rendeletek kialakítás alatt állnak.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Köszönjük a tájékoztatást. Következőként felkérem Csankó Árpád urat a HALAS-THERMO
Kft. képviseletében tájékoztassa a lakosságot, hogy 2015. évtől hogyan változnak a
kéményseprői szolgáltatások és díjak.
Csankó Árpád a HALAS-THERMO Kft. képviseletében
Társaságunk 18 éve végzi a közszolgáltatást Kiskunmajsa területén. A díjakkal nem kívánok
különösebben foglalkozni, mivel a törvény központilag meghatározza. A lakosságot, ami
leginkább érinti a szilárd- és gáztüzelési berendezések egyedi kéménye ez 8 illetve 9,- Ft-tal
emelkedik éves szinten. Ami lényegesebb 2015. január 1-től bevezetésre kerülő új
tevékenységek, amelyeket a törvényalkotó a Kéményseprőipari Közszolgáltató feladatkörébe
utalt. Ezek pedig a tüzelőberendezések biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlás
meglétének az ellenőrzése. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nagyon sok helyen a
hőveszteség miatt fokozott légzárású nyílászárókat építenek be utólag, ettől kezdve
megszűnik a levegő utánpótlás a gáztüzelésű berendezéshez vagy pl. a kandallóhoz is.
Innentől kezdve fennáll a szénmonoxid mérgezés veszélye. Ezért ezt társaságunknak
ellenőriznie kell. A Katasztrófavédelem a szakmai felügyelete e Kéményseprőipari
Közszolgáltatónak országos szinten. Nekünk kötelességünk minden elvégzett tevékenységről
jegyzőkönyvet, tanúsítványt kiállítani, amelyben felsoroljuk a hiányosságokat. Mivel mi nem
vagyunk hatóság, ezért a Katasztrófavédelmi Hatóság fog intézkedni.
Kérek mindenkit, hogy a saját vagyon- és életbiztonsága érdekében szíveskedjen ezen
dolgokat betartani.
A következő az égéstermék paramétereinek ellenőrzése. A jövő évtől a szénmonoxid mérése
lesz a közszolgáltatónk feladata, az összekötő elemek ellenőrzése, illetve szükségszerinti
tisztítása. Tehát a készülék és a kémény közötti füstcsövek tisztítása, ellenőrzése. Arra kell
odafigyelni, hogy a tulajdonos feladata biztosítani ennek lehetőségét. Gáztüzelő
berendezésnél a műszer csatlakozási lehetőségét, illetve a szilárd tüzelésű kazánnál a füstcső
tisztíthatóságát.
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A negyedik pedig a műszaki biztonsági felülvizsgálat. A gyakorlatban a gázkészülékeknek az
5 éves műszaki felülvizsgálatát jelenti, amit az erre akkreditált gázkészülék szerelővel kell a
tulajdonosnak elvégeztetnie. Ennek a meglétét kell ellenőriznie a Kéményseprőipari
Közszolgáltatónak.
Ezek a feladatok lesznek azok, amik 2015. január 1-től be fognak kerülni a tevékenységi
körbe. Arra kérek mindenkit, ezt ne vegyék zaklatásnak, nekünk a törvény kötelezően előírja,
és ezeket a kollégáimnak el kell végezniük.
Az idei év tavaszától a szilárd tüzelésű berendezések évi kétszeri ellenőrzését a törvényalkotó
egyszeri alkalomra vette vissza. Meghagyva azt, hogy a szolgáltató feladata, kötelezettsége és
felelőssége eldönteni azt, hogy elég-e az egyszeri vagy szükséges másodszori vagy
harmadszori tisztítás is. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a tüzelési módtól, illetve a
tüzelőanyag minőségétől függően rakodik le a károsanyag, a kollegáimnak kell arról
dönteniük, hogy meg kell-e ismételni a tisztítást. Írásbeli kiértesítés abban a formában történik
meg, a tanúsítványon – amit kiad a kollégám – azon rajta van a gyakoriság. Erről
tájékoztatásra kerül a tulajdonos. A büntetőjogi felelősség megmaradt a Kéményseprőipari
Közszolgáltatónak, így arra kérem Önöket, ha ilyen van, akkor saját érdekükben tegyék
lehetővé a szolgáltatás ezen formájának az elvégzését is.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Köszönjük a tájékoztatást.
Következőként Török Gábor urat a SULI-HOST Kft. képviseletében arra kérem, hogy
tájékoztasson bennünket várható árakról, lehetőségekről.
Török Gábor urat a SULI-HOST Kft. képviseletében
Köszöntök mindenkit. A találkozásunk apropója kettős. Sokan tudják, hogy a SULI-HOST
Kft. az a cég, amelyik Kiskunmajsa közétkeztetését ellátja. Másodsorban, nem biztos, hogy
sokan tudják a mi munkánkat, nem biztos, hogy ismernek bennünket. Másrészről pedig az
apropója az ittlétemnek, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy rendelettel kívánja
szabályozni a közétkeztetést 2015. január 1-től.
Cégünk 22 éve foglalkozik közétkeztetéssel, gyermekétkeztetéssel. Szegeden 2000. év óta
látjuk el ezt a tevékenységet, Kiskunmajsán pedig 7 év óta. Cégünk naponta 19.000 adag ételt
készít gyermekeknek, 1.500 adag ételt kórházaknak. Szegeden egyébként 320 féle diétát
készítünk az összes kórházi intézménynek, ennek megfelelő szakmai háttérrel rendelkezünk.
Komplett élelmezési- és dietetikus osztály dolgozik azon, hogy mindenkor a hatályos
jogszabályoknak megfelelő beltartalmi értékekkel készüljenek az ételek.
Az étel minőségének három fontos összetevője van. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatba
kerülő magánszemélyek azt látják, hogy a gyermekük megeszi-e az ételt vagy sem. Elégedette azzal vagy sem. Három alapvető fronton harcolunk minden nap, finom, egészséges étel
legyen, valamint a jogszabályoknak mindenben megfeleljünk. Megfelelő technológia
szükséges ehhez, Kiskunmajsán ezt úgy tudtuk megvalósítani, hogy hosszú távú szerződést
kötöttünk a várossal. Ennek keretében az első körben a SULI-HOST Kft-nek európai uniós,
illetve mindenféle elvárásoknak megfelelő technológiát kellett felépítenie.
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Rendszeres vendég egy közétkeztetési cégnél az ÁNTSZ, hosszú időre visszamenve nem
tudok olyan jegyzőkönyvet felkutatni, ahol megrótták volna a cégünket. Erre büszkék
vagyunk.
A második dolog a megfelelő alapanyag ahhoz, hogy jó legyen az étel. Folyamatosan
versenyeztetjük a beszállítóinkat, olyan alapanyagokat vásárolunk, amelyek megfelelnek
mindenféle előírásnak. Szeretném eloszlatni azokat a hiedelmeket, hogy különböző porokból
és egyéb anyagokból készítjük az ételeinket. Évek óta száműztük a különböző kényelmi
termékeket. Saját magunk készítjük a fasírozottat, a vagdaltakat. Bárkinek meg tudjuk mutatni
az üzemet, - úgy tudom, hogy Polgármester úr látta – a raktárkészletünket is. Büszkén
vállaljuk, illetve vállalom, az ezzel szembeni kritikákat pedig ilyen módon vissza kell
utasítanom.
A harmadik dolog pedig az emberi tényező. Azt a hiedelmet is el szeretném oszlatni, hogy
mint SULI-HOST szegedi cég, nem majsai dolgozókkal készítteti az ételt. Az összes
alkalmazottunk majsai lakos. Nem szegedről hordjuk az ételeket.
Örömmel vettem, hogy készült egy kérdőív, ezeket én mindig nagyon kíváncsian fogadom,
semmiféle ellenségeskedés nincs bennem ezzel kapcsolatban. Nagyon jó a kapcsolatunk a
Szeged Önkormányzatával is, minden évben 4-5.000 darab kérdőívet töltetnek ki. Amiből mi
levonjuk a tanulságokat, megnézzük mi az, amit be tudunk építeni a rendszerbe. Mi az, amit
nem tudunk beépíteni, és szeretnénk az Önök tudtára is adni, hogy mit, miért nem tudunk
megvalósítani.
A majsai közétkeztetésben résztvevő 1300 gyermeknek, illetve szüleiknek kérdőív került
kiosztásra. Ebből 846 darab visszaérkezett, amiből kiszámításra került egy osztályzat. Ezt
semmiféleképpen sem akarom most értékelni, elfogadom, hogy az Önök véleménye. Mi azon
leszünk, hogy ez javuljon mindenképpen.
Át is mennék a második napirendi pontra, amit az elsőkörös bemutatkozásban említettem, a
törvény. Ezt a napirendi pontot nagyon szívesen átugornám, a törvényeket nem mi alkotjuk,
az itt élő magyar állampolgároknak be kell tartani. A közétkeztetési törvény azokra
vonatkozik, akik a közétkezést biztosítják. Ilyen szempontból a SULI-HOST Kft-re és
Kiskunmajsa Város Önkormányzatára, nincs más alternatívánk, mint a törvény betartása.
Azért beszélek így a törvényről, mivel 2013. májusi megjelenését követően – amikor a
tervezetet először kihirdették – biztosítottak lehetőséget a véleményezésre. A minisztériumba
érkezett majdnem ezer észrevétel, ehhez képest a tervezet változatlan tartalommal,
szövegezéssel lett végleges törvény. Semmit nem vettek figyelembe, amit a szakma javasolt,
hogy ezen a rendeleten módosítsanak.
Mivel is foglalkozik ez a rendelet? Ez a rendelet a korábbi szabályozásokon túl, három témára
kívánja, hogy figyeljenek azok, akik a közétkeztetést biztosítják. Egyrészt a menü
összeállítást megmondják, konkrétan megmondják, miből mennyit lehet minimum –
maximum adni. Tésztát kéthetente kétszer adhatunk, bő olajban sült húst kéthetente egyszer
lehet adni. Nekünk, mint közétkeztetőknek úgy kell összeállítani a menősorunkat, hogy
ezeknek az előírásoknak megfeleljen.
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Megmondják, zöldséget, teljes kiőrlésű kenyeret minimum – maximum hányszor adhatunk.
Majsán tejes folyadékokat, kefirt, joghurtot és túrót nem szívesen fogyasztanak, van egy rossz
hírem, miszerint a törvény úgy fogalmaz, hogy minden nap 2 dl tej vagy annak megfelelő
kalcium tartalmú tejes alapú élelmiszert kell biztosítanunk.
Az a szülő, amelyik megkérdezi a gyermeket, jól laktál az iskolában, azt a válasz kapja, hogy
nem, mivel nem kérte a tejtermékeket. Ez tovább növeli a feszültséget a közétkeztetést
biztosító cég és a felhasználó, a gyermek és szüleik között. Azt fogják tapasztalni, hogy még
kevésbé ízlik az ott elfogyasztott étel. A kitöltött kérdőíveket mi kielemezzük, és annak
megfelelően készítjük az étlapot, bármennyire is úgy tűnik Önöknek, hogy a jelenlegi étlap is
nem megfelelő, a gyermekek nem úgy mennek haza, mint akik elégedettek a közétkeztetéssel.
Ebben azért nagyon sok munka van a részünkről, – az Élelmezési Osztály részéről –
próbálunk a helyi és a gyermekek igényeinek megfelelő menüsort, recepturát elkészíteni. A
törvény ebbe nagyban belenyúl, egyrészt milyen menüsort készíthetünk. Megmondja, hogy
mit adhatunk és mit nem.
Megmondja a törvény, hogy milyen beltartalommal. Ha készítünk egy levest, főzeléket, ragut
a törvény megmondja, hogy a korosztályi sajátosságokat figyelembe véve mennyi húst,
zöldséget kell belerakni. Az ételek mennyiségét lényegesen megemeli ez a törvény, az eddig
elkészített recepttúráinkat felül írja. Leveshez felhasználásra kerülő hús mennyisége egy alsós
gyermek esetében 4-6 dkg. Rendezvényszervezők mondják, hogy lakodalom esetén 6-8 dkg
hússal számolnak a leveshez személyenként. Ez azt eredményezi, hogy az eddigi
költségstruktúra felborul, mivel nagyobb mennyiségű alapanyagot kell beleépíteni az ételbe.
Abban az esetben örülnénk, ha ez elfogyasztásra kerülne, de sajnos én látom azt a számlát,
amit a szolgáltató benyújt a moslék elszállításáért, melynek összege évente 18 millió forint.
Igaz, olyan nagyságrendekben kell gondolkozni, mint 19.000 adag étel. Én azt szeretném, ha
az étel elfogyna, és nem kellene kidobni. Amennyiben több nyersanyagot kell felhasználnunk
és nem eszik meg a gyermekek, akkor az kidobott pénz. Mindettől függetlenül törekszünk
arra, hogy az új törvénynek úgy feleljünk meg, hogy az mindenképpen elfogadható legyen a
szülőknek. A költségemelkedést valamilyen szinten szeretnénk érvényesíteni, mivel nyilván
ez a cégünknek is plusz teher.
Polgármester úr kérdésére nem válaszolnék, hogy az árakkal kapcsolatosan mit tudok
mondani. Nekünk van egy igényünk, most tárgyalásban vagyunk az Önkormányzattal, hogy
ez az emelési igényünk mégis mekkora legyen.
Annyit azért elmondanék, hogy a törvényalkotók azért sejtették nem kerül ugyanannyiba,
mint korábban. A 2015-ös költségvetésben 10,4 százalékkal több pénzt állítottak be. Mi nem
kérünk ennyivel többet, mint mondtam, folynak a tárgyalások. Tiszteletben tartjuk a majsai
polgárokat, embereket, tudjuk milyen keretek között élnek, és hogy a közétkeztetés mennyire
kényes téma. Igyekszünk a legjobb megoldást megtalálni.
A kérdőíven szereplő kérdéseket, észrevételeket felolvasom és egyben a választ is megadom.
Az 1. kérés a levesek, főzelékek friss zöldségből és gyümölcsből készüljenek.
Én is annak a híve vagyok, amit lehet azt friss zöldségből, gyümölcsből készítsünk. A
levesekben a burgonya és répa minden esetben friss zöldségből kerül biztosításra. Sajnálatos
módon az olyan idénytermékek mint a borsó, zöldbab stb. ezeket a termékeket nem tudjuk
frissen beszerezni. Gyorsfagyasztott termékeket használ otthon nagyon sok háziasszony. Nem
gondolom, hogy az élvezeti értékén olyan sokat ront.
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Földes árúval egyáltalán nem dolgozunk, a burgonya és a sárgarépa vákuumcsomagolásban,
tisztítottan érkezik ide. Egyedül a húst kockázzák a kolleganők. Ott viszont én kértem, hogy
előre kockázott húst ne alkalmazzunk.
Az 2. kérés változatosabb legyen az étlap.
A törvény is rendelkezik erről, de van egy változatossági mutató, amelynek minden
alkalommal meg kell, hogy feleljünk. Egyébként változatos az étrendünk, a változatossági
mutató 90 százalék feletti eredményt mutat. Egy dolog, hogy megfelelünk a változatossági
mutatónak, a másik dolog, hogy mit érez a diák és a szülő. Ha azt érzi, hogy nem elég
változatos az étel, azt nekünk el kell fogadni, és törekedni kell arra, hogy ezen javítsunk.
Nekünk egy évben kb. 210 nap kell főznünk és arra van három havi étlapunk. Igyekszünk a
változatosságra figyelni.
Az 3. kérés kevesebb rizs és túró használata.
Annál több rizs nem lesz, mint eddig volt, de kevesebb sem. A menüsoraink a 2014.
májusában elfogadott törvénynek megfelelőek. Mondják meg nekünk, melyik az a tejtermék
amit adhatunk a gyermekeknek és meg is eszik?
Az 4. megjegyzés a kefirt és a joghurtot nem eszik meg a gyermekek.
Elég nagy bajban vagyunk, de ez a mi problémánk. Az Önök pénze és az Önök gyermeke
fogja ezt enni.
Az 5. kérés a kollégisták hideg vacsorát szeretnének.
Mindent meg tudunk oldani, amit a törvény megenged.
Az 6. kérés amikor halétel van, akkor legyen valami más húsétel is.
Ezt nem tudjuk sajnos garantálni. Törvény előírja a belsőségek és a halak adását. Az
kivitelezhetetlen, hogy halétel mellé más húsétel is kerüljön biztosításra. Ugyan ilyen
kezelhetetlen, hogy kétféle menü legyen.
Az 7. megjegyzés kevés a sült és rántott hús, sok a pörkölt.
Technológialig az idén is egy nagyobb fejlesztést tettünk, rakottak és sültek elkészítéséhez
eszközöket, különböző tárolóedényzetet biztosítottunk. A rántott hús készítésre továbbra is azt
mondom, hogy korlátoz bennünket a törvény.
Várom a jelenlévők kérdéseit, amire szívesen válaszolok.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Köszönjük a részletes tájékoztatást.
Felkérem a jelenlévőket, amennyiben kérdéseik
képviselőkhöz legyenek szívesek azokat feltenni.

vannak a közszolgáltatókhoz, a
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Zagyva Istvánné lakos
A Kinizsi és az Akácfa utca közötti részen ki volt már helyezve ,,Sebességkorlátozó tábla”.
Valaki a táblát mindig eltávolítja.
Mindig az mondják, szabadon ne legyenek a kutyák és kötelező a kutyaoltás. Felénk sajnos ez
nincs megoldva, addig míg nem okoznak balesetet, erre nem lesz megoldás?
A rendőrségtől kérem, hogy ne csak a magyarokra vonatkozzon a kerékpáron a gyermekülés
használata, hanem mindenkire. A felnőtteknek és a gyermekeknek is valami tájékoztatást
kellene adni, hogy ne szembe közlekedjenek a forgalommal.
Éjfél után az utakon borzalmasan közlekednek az autók. Esetleg meg lehetne állítani, hogy
miért is járnak éjfél után a nagyhangú és nagysebességű autók.
Birtalan Róbert rendőr százados a Kiskunmajsa Rendőrőrs képviseletében
Köszönjük az észrevételét. Magyarországon a törvény mindenkire egyformán vonatkozik. Mi
Kiskunmajsán alkalmazzuk a törvényt, itt rend van, a statisztikáink is azt mutatják.
Visszatérve az utcán közlekedő nagyhangú autókra, bármikor állunk rendelkezésére,
nyugodtan hívjon bennünket, ha ilyent észlel.
Igen tapasztaljuk, hogy valóban gyerekülés nélkül is közlekednek a kerékpárosok. Higgye el,
erre is kellőképpen odafigyelünk, az óvodák előtt jelen vagyunk.
A gyerekeket az iskolában is oktatják a közlekedés szabályaira, de otthon a szülőknek is fel
kell hívni a figyelmet.
A szabadon kóborló kutyák esetében a közterület-felügyelőhöz lehet fordulni. A rendőrség
fogatott be nem régen három kutyát, ha nekünk szól ki fogunk menni a helyszínre és el is
fogunk járni az illetővel szemben, ha kutyáit kint tartja.
A jövőben bármilyen problémája van, ossza meg velünk, és nyugodtan jöjjön be a
Kiskunmajsai Rendőrőrsre.
A ,,Sebességkorlátozó tábla” kihelyezése az önkormányzat feladata. Amennyiben
kihelyezésre kerül a tábla, mi oda tudjuk irányítani a traffipax, radar gépezetünket, és tudjuk
ellenőrizni, hogy betartják-e a 30 km-es sebességet. Amennyiben ellopják a táblát, jelezzék az
önkormányzat vagy a rendőrség felé. A kamerarendszerrel is nagyon sikeresek vagyunk a
bűnügyi felderítés, valamint a közlekedési balesetek területén. Bízunk benne, hogy a
későbbiekben még több kamera kerül telepítésre, ezzel is segítenék a rendőrség munkáját.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Felkérem Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző asszonyt, hogy a kutyaoltással kapcsolatosan
nyújtson tájékoztatást.
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
A kutya beoltatása elvileg kötelező, igyekeznek a hatóságok betartatni. Mivel ez pénzbe kerül,
az állampolgári kötelezettségét nem teljesíti mindenki maradéktalanul. A városban ebben az
évben viszonylag széles körben felmérésre került az beoltott kutyáknak a száma. Köszönjük a
városlakók aktivitását. Valószínűleg a jövőben sem kerül minden kutya beoltásra, de úgy
érzem, ezzel az átfogó felméréssel, jelentősen sikerült javítani, ami a kutyák oltottsági arányát
jelenti.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A kóbor kutyák begyűjtésével a Városgazdálkodási Intézmény igyekszik foglalkozni, feléjük
lehet jelezni az ilyen jellegű problémákat.
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Gyuris László képviselő
Mint a körzet képviselőjének több kisgyermekes anyuka is jelezte, hogy nem mernek az
utakon közlekedni a kutyatámadás miatt. Ezzel kapcsolatosan felkerestem Aljegyző Asszonyt,
Közterület-felügyelőt és a Városgazdálkodási Intézmény Igazgatóját, komoly intézkedések
fognak ez ügyben történni. Az önkormányzatnak szerződése van a gazdátlan ebek
befogadására, elszállítására. Mindenképpen egy hathatós intézkedés várható. Ha kell én
magam is segítek, e probléma megoldásában.
Zagyva Istvánné lakos
Azaz út, amelyik Iparhegyi utcát összeköti a szennyvízteleppel nagyon rossz minőségi, fel
lehetne töltetni?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Ha jó az információm, nem olyan régen a Marisi út folytatásában lévő dűlőúton végig ment a
gréder. Az információt továbbítjuk a Városgazdálkodási Intézmény felé.
Csontos Károlyné lakos
A kérdésemet Birtalan Róbert rendőr úrhoz intézem, a Botond, Árpád, Páva és a Régiposta ez
mind kis szakaszutcák, miért nem használhatják mindkét irányban a kerékpárosok?
A kéményseprő kétszer jelentkezett a díjért, és két kéményért 12.000,- Ft-ot akart kérni.
Mondtam, takarodjon innen. Majd bejött a házba és 6.000,- Ft-ról állított ki számlát.
Kérdeztem, hogy a kéményt nem fogja kitakarítani? Erre az volt a válasza, hogy Ön azt
mondta a férje minden hónapban ki szokta takarítani. Olyan kéményseprőt kellene beállítani,
aki normálisan szedi a pénzt. Kérdezem, hogy két kéményért mennyit kell fizetni?
Birtalan Róbert rendőr százados a Kiskunmajsa Rendőrőrs képviseletében
Köszönöm kérdését, megértem Önt, mivel én is járok kerékpárral. Az Ön kérdésére a választ a
Polgármesteri Hivatal meg fogja hozni. Polgármester úr jelezte, pontosan az Ön utcáját, hogy
kiegészítő táblával kellene ellátni, vagy pedig meg kellene szűntetni az egyirányúsítását.
Bízom benne, hogy ez a jövőben megoldásra kerül.
A belső utakra a Polgármesteri Hivatal helyezi ki a táblát. Az Ön utcájában valamikor azért
helyezhettek ki táblát, hogy a központban lévő túlzsúfolt forgalom ne menjen be ebbe a
kisutcába, vagy túl szűk volt az utca. Én bízom benne, hogy meg fog oldódni ez a probléma.
Csankó Árpád a HALAS-THERMO Kft. képviseletében
A kéményseprő 6.000,- Ft-ot vagy 12.000,- Ft-ot biztosan nem kérhet, ilyen tétel nálunk
nincs. Akkor kellett volna ajtót mutatni, amikor bement a házba leült az asztalhoz és nem
csinált semmit. Rá kellett volna írni a papírra, hogy szolgáltatást nem volt hajlandó végezni
vagy pedig azt, hogy nem végzett. Ez az ember megnézhette volna magát utána. Addig, míg
én ilyen visszajelzést Önöktől nem kapok, addig én ezt nem tudom lekontrolálni.
A múlt évben és ebben az évben közel 1,5 millió forintot költöttünk szakmunkásképzésre.
Mivel a dolgozóink elmennek külföldre dolgozni, az ottani bérekkel mi nem tudunk
versenyezni. Ami nehézséggel küszködik kéményseprői közszolgáltatás, az visszavezethető
erre. Az új kollega azért ment biztosan vissza, mivel nem volt tisztában a szolgáltatás
végzéssel. Nyugodtan, lehet arra hivatkozni, hogy itt már volt ebben az évben kéményseprő,
de ha nem végez szolgáltatást, akkor írják rá a papírra, hogy nem végzett munkát, és nem kell
kifizetni.
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Bera József lakos
Három kérdést kívánok a Polgármester úrnak feltenni.
A választás előtt volt egy olyan ígéret, hogy takarékos lesz Kiskunmajsa. Most is két
alpolgármestere van a városnak. Képviselők a választás előtt nagyon sokan úgy nyilatkoztak,
hogy a munkát nem pénzért végzi, hanem Kiskunmajsáért. Sokan mondták, le is fognak
mondani a tiszteletdíjukról. Azóta csak a Czombos Csaba képviselőtől lehetett ezt hallani,
hogy nem akarja felvenni a pénzét. Itt a képviselőknek nagy része azzal vádolta Faludi Tamás
volt polgármestert, hogy lopott a cégnél. Kérdezem, ez ki lett-e vizsgálva vagy utána nézett-e
a képviselő-testület? Rágalmazásért esetleg el kellene ítélni a volt képviselőket, akik ezt
tették.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Alpolgármesterekre vonatkozóan törvényi szabályozás van, mely szerint a belsős
alpolgármesterre mindenképpen szükség van. A Szekeres Béla alpolgármesterre vonatkozó
kérdés, ő társadalmi megbízatású alpolgármester. Úgy ítélte meg az önkormányzat, hogy
szükség van az ő munkájára is. Úgy gondoljuk, ha az eltervezett feladatokat végre kívánjuk
hajtani, akkor szükség van az ő munkájukra. Először adjunk lehetőséget, tudjanak bizonyítani,
hogy azaz összeg, amibe kerülnek a városnak, a munkájuk által bőven megtérül.
A képviselőjelöltek száma 46-48 fő volt, összességében csak 8 fő került be a képviselőtestületbe. Ezek esetében én csak egy főről tudok, aki felajánlotta ezt a lehetőséget. A jövőben
ez mérlegelés tárgya lesz, hogy mire és milyen formában fogja felajánlani a tiszteletdíját, ez
neki a privát döntése.
Faludi Tamás volt polgármester úrnak a dolgai ki lesznek-e majd vizsgálva? Úgy gondolom
az elmúlt időszakban a hivatallal együtt igyekeztek mindent a törvényességi kereteken belül
végezni. Van a hivatalnak belső ellenőrzése, ami majd a következő időszakban is vizsgálni
fogja az ügyeket. Ha belső ellenőrzés kideríti a dolgokat, természetesen erről beszélni fogunk.
Akik olvasták a kampány újságokat, rám és ránk is mondtak elég sok valótlan dolgot. Én már
ezzel személy szerint nem kívánok foglalkozni.
Bera József lakos
Egy vizsgálatot megérne, hogy tisztázzuk egy ember nevét. Amit a Czombos Csaba képviselő
úr felajánlott, jó lenne, ha ragadós volna. A szemétszállítással kapcsolatosan, elég sok pénzt
fizetünk azért, ami nincs elvégezve. A mi közösségünk áll 8 lakásból és az OTP fiókjából, két
kukányi szemetünk van összesen hetente, viszont mindenki külön – külön kifizette a
szemétszállítási díjat. Kérdezem, miért kell fizetni olyanért, ami munkát nem végeznek el?
Versegi László a KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft. képviselője
Erre a kérdésre sajnos így válaszolni nem tudok, mivel nem látom milyen szerződést kötöttek
a szolgáltatóval. Önöknek van lehetőségük több kuka kihelyezésére, a lakók döntése, hogy
megteszik vagy sem. Én most csak konkrétan a kétkukás rendszerről tudok tájékoztatást adni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A képviselői díjat illetően szeretnék egy gondolattal reagálni. Úgy gondolom, hogy a
képviselői díj akkor lehet problémás, ha valaki nem végzi el a munkáját. Nem érzem olyan
magasnak a képviselői illetményeket, ha valaki tisztességgel elvégzi a munkáját.
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Wiedner Ferenc lakos
Nem érzékelem a vízdíj esetében a 10 %-os csökkentést.
Látom, hogy a közmeghallgatáson jelen van a fürdőmester is, kérdezem, hogy a
nyugdíjasoknak lehetne-e olcsóbbá tenni a belépőjegy árát?
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
Az elmúlt években már nem az önkormányzat állapította meg a vízdíjakat, hanem központi
díjszabás van. Innentől kezdve az önkormányzatnak nincs beleszólása, sőt az egész ország
területén egy általános díjtételt kell alkalmazni. Központi szabályozás van rá.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérdezem, Szikora Gyula Jonathermál Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy a feltett kérdésre
kíván-e válaszolni?
Szikora Gyula Jonathermál Zrt. elnök-vezérigazgatója
Kérem, nézze meg az árlistát, hogy milyen kedvezmények vannak. A fürdő üzemeltetése
pénzbe kerül, nem létező bevételből nem lehet fenntartani egy apparátust.
Kérdezem Polgármester úrtól, hogy az önkormányzat tud-e keretet biztosítani a nyugdíjas
belépőjegyek támogatására?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Török Ferenc úr a SULI-HOST Kft. képviselője távozni kíván, kérdezem, hogy van-e még
kérdeznivalója az étkeztetéssel kapcsolatosan?
Deményi Ernő képviselő
A nyersanyagellátás tekintetében a SULI-HOST Kft. profiljába belefér-e, hogy kiskunmajsai
termelőktől vásárolná fel a szükséges zöldség- és gyümölcstermékeket, az Önök által
meghatározott minőségi feltételek mellett.
Török Gábor SULI-HOST Kft. képviseletében
Erről már a Polgármester úrral tárgyaltunk. Természetesen, amelyik termék megfelel
élelmiszerbiztonsági és feldolgozottság szempontból, és az árut megfelelő minőségben,
folyamatosan tudják biztosítani, azt elfogadjuk. Mint mondtam is, mi 19.000 adag ételt
készítünk. Éppen most auditálták az ISO 22000 rendszerünket, minden igényt kielégít, ezért
csak ennek megfelelő termékeket tudunk vásárolni.
Most jelenleg Csanytelekről egy őstermelőtől és Szentmihálytelekről a VITAGORA Mezőker
Kft-től – aki több száz őstermelővel áll szerződésben - vásárolunk fel megfelelő árú,
megpucolt, vákuum csomagolt, feldolgozott és leszállított termékeket. Ha erre bárki más
képes, akkor tudjuk ezt vállalni.
A gyümölcs esetében is az a probléma, hogy nem 500 kg almára van szükségünk egy nap,
hanem 1200 db egyforma almára. Ennek a minőségi kritériumnak is meg kell felelni. Itt is
láttam azt az észrevételt, hogy a zöldségek és a gyümölcsök nem mindig megfelelő
minőségűek. Mi folyamatos kapcsolatban vagyunk a szállítóval, válogatjuk a terméket és
küldjük vissza, ami nem megfelelő. A nagykereskedőnek is meggyűlik a baja, ha
közétkeztetésbe kell szállítania.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Köszönjük Török Gábor úr megjelenését és tájékoztatóját.
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Csontos Károlyné lakos
Az elmúlt két évben én egyszer sem tettem ki szemetet. Megkerestem a kiskunhalasi
kirendeltséget, ahonnan azt a levelet kaptam, hogy ha a Polgármester úr vizsgálja meg, hogy
én egyáltalán nem teszik ki szemetet. Erről küldjön levelet a szolgáltatónak, és nem fognak
számomra csekket küldeni a továbbiakban. Két évvel ezelőtt Kolompár Orbán fizette ki
helyettem a szemétdíjat. Abonyi Henrik a körzet volt képviselője, nem nézett meg semmit
sem az utcában.
A Polgármester és a Képviselő úrnak kell megnézni azt, hogy a lakos tesz-e ki a kukájába
szemetet. Amennyiben tanúk tudják bizonyítani, hogy nem tesz ki szemetet, akkor nem
köteles fizetni a szemétszállítási díjat.
Czombos Csaba képviselő úrnak mondom, hogy a Páva u. 41. szám előtti úttesten nagy gödör
van, jó lenne, ha annak kijavítása megtörténne.
Versegi László a KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft. képviselője
Megértem a felszólaló problémáját, de azt tudomásul kell venni, hogy a szemétszállítás
kötelező közszolgáltatás, és nem tesz különbséget van-e szemét vagy nincs. Ezzel mi
szolgáltatók sem tudunk mit kezdeni.
Czombos Csaba képviselő
A csipes rendszer kiépítésre kerülne, akkor mindenki annyi szemétdíjat fizetne, amennyi
szemetet kirak.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem, hogy a szolgáltató által küldött levelet hozza be a hivatalhoz.
Pálfi Zsuzsanna lakos
Sokunknak az a véleménye, hogy a strandig a kerékpárút nagyon rossz. Kérdezem, annak
felújítása kihez tartozik? Valamint most már 5 óra után sötét van a kerékpárúton valami
világítást lehetne-e biztosítani?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Folyamatban van a gyógyhellyé minősítése a termálstrandnak, ezzel együtt Kiskunmajsának.
Amennyiben sikeres lesz a pályázat, akkor Kiskunmajsa és az üdülőterület összekötő szakasz
is sokkal kedvezőbb pályázati lehetőségekkel, nagyobb százalékos támogatottsággal
megújításra kerülhet. Reméljük, hogy 3-4 hónapon belül megtörténik a minősítés. Utána
biztos lesz olyan pályázati lehetőség, hogy nem csak a kerékpárutat, hanem annak környezetét
a turisztikához kapcsolódó elemekkel ki tudjuk majd egészíteni, ami egy ilyen környezethez
igazából szükséges.
Holik János Catel Kft. ügyvezetője
Elnézést kérek a testületi ülésen tett hozzászólásomért. A naivitásomnak köszönhető az egész.
Elnézést kérek Szekeres Béla alpolgármester úrtól, hogy vehemensebb voltam, amikor
kinevetett. A naivitásom abból fakadt, hogy amikor a kommunikációs napirend tárgyalása
volt, azt feltételeztem, hogy az előterjesztő tisztában van a vállalkozásunk és az önkormányzat
közötti szerződésekkel. Mint kiderült ebből volt a félreértés, kommunikációs probléma van.
Én részt vettem a bizottsági ülésen, de ott sem derültek ki a dolgok igazán. Sajnálom, hogy az
önkormányzati ülésen kellett kiderülnie.
Elnézést, hogy hozzászóltam, de a téma boncolgatása során a vállalkozásom jó hírnevét
kezdték célozgatni. Ezt nem annyira jó szemmel nézi egyik vállalkozó sem.
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Néhány kérdést kívánok feltenni a Polgármester úrnak, Képviselőknek, természetesen a
kommunikációs területnél maradnék továbbra is. Egyszerű a kérdés, hogy lesz-e a jövő évben
televíziós közvetítés? Ehhez nem kell különösebb pénzösszegeket megszavazni,
kommunikációkat csinálni hozzá, ez egy elvi kérdés. Akarja a képviselő-testület vagy nem
akarja? Ha akarja, az elvi döntést hozza meg, és utána a kétfél a részletekben megegyezik. Ez
még a mai napig nem történt meg, pedig azt mondták, hogy az érintett feleket mindig
megkérdezik.
Amikor döntenek arról, akarják-e a televíziós közvetítést, akkor azt is számba kell venni,
hogy nagyon sok idős ember él Kiskunmajsán. A mi szolgáltatásunk esetében a szociális
csomagot veszik igénybe, mert arra van megfelelő anyagi javaik. Ezek az emberek nem
facebookoznak, nem használják az okostelefont, nem interneteznek, csak a televíziót nézik.
Ezeknek az embereknek nem kevés a száma, úgy gondolom, amikor erről döntenek ezt is
figyelembe kell venni, nem csak akkor, amikor szavazni mennek.
Az internet szolgáltatással kapcsolatosan is nagy szópárbajok voltak a mai napon. Én tudom,
hogy van minden szolgáltatásra szerződés, azt hogy itt nem tudták? Ha megkérdeznek engem,
nagyon szívesen elmondom. Abból adódott az egész, mi lesz akkor, ha a Catel Kft-vel nem
kötünk szerződést a televíziós közvetítésre, akkor lekapcsolja az internetet és a telefont?
Minden szolgáltatásra külön szerződés van, és ilyenről szó nincs. Minden szolgáltatást
általános szerződési feltételekkel csinálunk, úgy ahogyan a jogszabályok előírják.
Semmi gond, ha ide akarnak hozni egy másik internetes szolgáltatót. Hozzák ide. Az nem baj,
ha itt vagyunk. Ha valakinek van egy jó ismerőse, barátja hasonló feltételekkel legyen ott,
legyen tartalék, ha az egyik nem működik, működik a másik.
Ekkora konfliktust kavarni belőle. Polgármester úrral nagyon jó munkakapcsolatban vagyunk,
egy ilyen kommunikáció és itt derül ki a testületi ülésen, valakinek valamilyen hiányosságát
jelenti szerintem.
A harmadik szolgáltatás a telefon, azzal is ugyanez a helyzet, itt derül ki, hogy spórolni
akarnak rajta. Lehet, hogy ez így van, ezt nem vitatom. Ha megkérdeznek, akkor lehet, hogy
nem kell 1,8 millió forintért új telefonközpontot venni, és fontosabb dologra lehetne fordítani.
Hanem azt mondom, hogy legalább két telefonszámot még hirdessenek a lakosság felé, és 5
évig még hozzá sem kell nyúlni a telefonközponthoz. Hiába hoznak ide akármilyen
telefonközpontot, ha egyszerre kintről 10 ember telefonál, hogy az Adócsoporttal kíván
beszélni, akkor is csak egyszerre egy ember tudja ezt megtenni.
Az előterjesztőnek abban igaza van, hogy kommunikációfejlesztésre van szükség, de azt
először is itt kellene kezdeni, majd nézzük a továbbiakat.
A városban, ha az ügyfélnek a szolgáltatásunkkal problémája van, arra mindig azt mondjuk,
van ügyfélszolgálat, telefonáljon be. Ez vonatkozok az Önkormányzatra is, 25 éve már együtt
dolgozunk, 25 éve az önkormányzatnak ingyen adjuk az internetet, azzal is segítettük a várost.
Mi nem voltunk soha képviselők, hogy a tiszteletdíjunkat fel tudjuk ajánlani, mi ezzel
segítettük a várost.
Természetesen azt is tudomásul vesszük, ha erre nincs szükség. Senki nem mondhatja azt,
hogy azért javasolom ezeket, mivel pénzt kívánok kérni. Nem akarok pénzt kérni a telefonért
és az internet szolgáltatásért, csak most is elmondom a lehetőséget, hogy mivel lehet
takarékoskodni. A Képviselő-testület, Polgármester, Alpolgármesterek felelőssége, hogy
kívánnak-e vele élni.
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Ha ezeknek a szolgáltatásoknak a hibáit soha nem jelezték, de bírálatok elhangoztak, akkor
kérem, hogy ezeket a bírálatokat tényekkel támasszák alá. Amennyiben tényekkel nem tudják
alátámasztani, akkor feltételezhető, hogy személyes ellentétek húzódnak meg a háttérben.
Akkor erről is kellene kommunikálni. Ez az egész nem viszi előre a városunkat, ez nem építi,
hanem rombolja.
Visszatérve az első kérdésre, akar a város televíziós közvetítést a lakosságnak vagy sem? Ez
egy elvi döntés, ehhez pénz nem kell és ez a mai napon sem derült ki. Csak az derült ki, hogy
majd beszélgetünk róla, majd kidolgozunk egy tervet. Az előterjesztés tartalmazza az
internetes közvetítést, ezt már láthatja a lakosság, a videó anyag már régóta feltöltésre kerül.
Ez mind külön díjak nélkül elkészítésre került. A szerződéseink ezeket nem tartalmazzák.
Várom Polgármester úr válaszát.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Köszönjük Holik János úr észrevételét. Az előző felszólalásából is megértettük a sérelmeit,
észrevételeit. Ezért az adott témát levettük a napirendről, és visszavisszük a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság elé újratárgyalásra. Úgy gondolom a Catel Kft. és a város
kapcsolatából ez a kérdés, amit kétszer is feltett a Holik János úr, lesz-e televíziós közvetítés,
az a válaszom, hogy igen, de ez az előterjesztésből, a napirendi pontból semmiképpen nem
derül ki, hogy volna ilyen tervünk, hogy mi nem akarunk televíziós közvetítést.
Kommunikációs csomagról van szó, amelynek mindenképpen részét képezi a televíziós
közvetítés is. Természetesen tudjuk azt, hogy vannak olyan rétegek, családok, akik szívesen
nézik a Catel Kft. közvetítésén keresztül az önkormányzati üléseket, az összes olyan városi
eseményt, amit a Catel Kft. munkatársai felvesznek. Amit ezúton is nagyon köszönünk, a
jövőben is szeretnénk ezt a kapcsolatot ápolni. Úgy gondolom, illetve úgy gondoljuk, hogy
azok a városi rendezvények, események, amelyek a város életében színvonalas műsorok,
annak rögzítése mindenképpen városi érdek, és egy archiválás nagyon fontos szempont.
Röviden a kérdésre a válasz az, hogy igen szerintem szükség van televíziós közvetítésre a
jövőben. A szerződés most lejár december 31-én, a jövő héten visszafogunk rá térni Önnel és
a többi kommunikációs partnerrel is, akiket szeretnénk bevonni a munkába, a hírterjesztésbe,
hogy minél szélesebb körbe eljusson az információ. Kérdezem, kielégítő volt-e a válaszom?
Holik János Catel Kft. ügyvezetője
Igen, Polgármester úr. Akkor valószínűleg az is kommunikációs probléma, hogy az
előterjesztés úgy szól, elkészítik ezt, megkeresnek minden újságot, rádiót és internetes
felületet. Három felsorolásra került, a negyedik nincs.
Szekeres Béla alpolgármester felé egy kérdésem lenne, miszerint ellentmondásosnak érzem,
hogy egyik oldalon a kommunikációt erősíti, – ami nagyon helyes dolog – a másik oldalon,
írásban kértem, hogy a lakosságot érintő kérdésekben szeretnék néhány kérdést feltenni. A
lakosság tájékoztatása céljából. Sajnos ez még a mai napig nem történt meg. Ismerem az
Alpolgármester urat, személyesen is szoktunk beszélni. Tudom, hogy írni tud, de azt is, hogy
beszélni is. Mikor szakít időt a lakosság tájékoztatására, hogy ezt publikálni tudjuk. Ehhez
nem kell tervet készíteni, összeget biztosítani, ez a publikáció ingyen van. Nagyon sok
emberhez eljut a televízión keresztül, az internetes, facebookos felületen. Engedje meg,
bízzak abban, nem kell megvárni a következő közmeghallgatást, hogy újra megkérdezzem,
hogy szakít-e ránk időt?

65

Szekeres Béla alpolgármester
Köszönöm a kérdést, megtisztelő, hogy ilyen fontos szerepet töltök be a Catel Kft. életében.
Én a tájékoztatási kötelezettségemnek bármikor eleget tudok tenni, ennek különböző
lehetőségei vannak, nem feltétlen a Catel Kft. Engedtessék meg, hogy bokros teendőim
mellett, bármennyire hihetetlen is két munkahelyen próbálok helytállni. Nem volt igazából
erre energiám és időm, a megkeresést vettem, megtisztelőnek tartom, amint lehetőségem lesz
rá, ígérem jelezni fogom, mikor tudunk ez ügyben tárgyalni.
Holik János Catel Kft. ügyvezetője
Elnézést kérek, hogy megkérdeztem, de nem tettem volna meg ezt, ha a levelemre válaszol.
Én úgy gondolom, az Alpolgármester úr azért alpolgármester, azért választották erre a
tisztségre, ha kérdeznek, főleg a lakosságot érintő fontos kérdésben, legalább a kérdésre,
annyit megírt volna, hogy nem érek rá.
Csak jó volt az a meglátásom, hogy az előterjesztésben csak az volt írva, hogy újságok, rádió,
internet. Csak ki van hagyva a televízió, mivel az Alpolgármester úr itt a televízión keresztül a
lakosságot nem kívánja tájékoztatni. Majd Ő kiválasztja azt a médiát, amelyiken keresztül
kommunikálni akar. Akkor nincs miről beszélni, nem akarunk televíziót, ki kell mondani.
Most mondta ki Alpolgármester úr, a Polgármester úr egészen mást mondott. Nem értem ezt a
kommunikációt, tényleg fejleszteni kell, nem is kicsit.
Czombos Csaba képviselő
Az én kérdésem, hogy Ön 4,5 millió forintot mire vett fel az Önkormányzattól?
Holik János Catel Kft. ügyvezetője
Én semmire, a Catel Kft. a cég, annak van egy műsorszolgáltatása. A Catel Tv-nek 25 éve van
szerződése az önkormányzati ülésekre, közvetítésekre. Rosszul értette Képviselő úr, az
internetről beszéltünk.
Czombos Csaba képviselő
Lassan szentté avatjuk, mivel mindent ingyen csinál Kiskunmajsán.
Holik János Catel Kft. ügyvezetője
Képviselő úr, ha eljött volna a bizottsági ülésre, válaszoltam volna a kérdésére, de itt is
szívesen megteszem. Kérdezem, mire kíváncsi?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Köszönöm a hozzászólásokat, a Catel Kft. és az önkormányzati témát, más alkalommal is
meg tudjuk beszélni. Adjunk lehetőséget a jelenlévő kiskunmajsai lakosságnak, meg tudják
tenni hozzászólásaikat.
Bera József lakos
A FIDESZ még a választási plakátjait nem szedte le az utcákról.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Köszönjük a jelzést, felírjuk és intézkedünk.
Gál Mihályné lakos
Kérdezem, hogy az emeletes háznál összegyűjtött falevelet, hová tegyük?
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Versegi László a KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft. képviselője
Vártam a kérdést, hogy mit lehet a kétkukás rendszerben gyűjteni? Kiment egy tájékoztató,
hogy mit rakhatunk a sárgakukába. De sajnos senki nem tette fel azt a kérdést, hogy mi lesz a
másik edénnyel, mit lehet abban elhelyezni. Örömmel tudom mondani, lehet hogy egy
gyümölcsöző együttműködésnek lehetünk most tanúi. A zöldhulladékot pontosan abba a
kukába lehet majd elhelyezni. Nyilván nem 8 zsákkal, de egy részét bele tudják rakni, ami
régen a kommunális hulladék elszállítására szolgált.
A két kuka arra szolgálna, hogy az egyikbe rakjuk a biológialag lebomló hulladékot, ide
tartozik a levél, konyhai hulladék. A másik edénybe pedig az a hulladéktípus kerülhetne bele,
ami nem a szerves hányadba tartozik. A szelektívhulladékot kicsit tágabb körben értelmezzük.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A falevél elhelyezése valóban problémaként merül fel, a Városgazdálkodási Intézménnyel
már beszéltünk arról, mit lehet ezzel kezdeni. Viccesen azt mondtam, hogy kellene egy
központi komposztáló helyet létrehozni, de ez nehezen kivitelezhető.
Van olyan ötletünk, hogy a faleveleknek sárgaszínű zsákokat gyártassunk, azt osszuk szét a
lakosság között, majd megpróbáljuk megtalálni a helyét, hogy hová helyezzük el.
Wiedner Ferenc lakos
Ipari parkban a munkahelyteremtéssel, hol tart az Önkormányzat?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az ipari park folyamatosan napirenden van a munkánk során, mely szorosan összefügg a
munkahelyteremtéssel is. Az ipari parkban már két vállalkozó építkezik. Folyamatban van 2,5
ha-os területnek a visszavásárlása. Összességében, sok zűrös eset van az ipari parkban, ahol
olyan vállalkozók vásárolták meg a területet, akik az ígéreteiket nem teljesítették. Ezáltal nem
létesültek munkahelyek sem. Elsősorban a kiskunmajsai vállalkozókat szeretnénk helyzetbe
hozni, őket ösztökélni arra, hogy aki kinőtte telephelyét a pályázati lehetőségek segítségével,
építkezzenek az ipari parkban. Munkahely teremtési probléma van, ezzel foglalkoznunk kell,
a Munkaügyi Hivatallal is folyamatos kapcsolatot tartunk, hogy a munkanélküliek milyen
képzettséggel rendelkeznek, akiknek munkahelyeket kellene teremteni. Vállalkozói oldalról is
nyilatkozva, nem egyszerű dolog a munkahelyteremtés.
Elsőkörben – mint ígértük is – egy menedzsertípusú vállalkozó szemléletű önkormányzatban
gondolkodunk. Nem feltétlen abban, hogy helyi és vidékről jött vállalkozásokat hozzunk ide
Kiskunmajsára, akik különböző adókat fizetnek be az önkormányzat részére. Hanem el tudjuk
azt képzelni, hogy maga az önkormányzat is vállalkozzon olyan tevékenységekre, amelyek
profitorientáltak, másrészt profitot is termelnek, ezáltal munkahelyet is teremtenek.
Tudjuk, ismerjük ezt a problémát, foglalkozunk vele, ez a legsarkalatosabb probléma.
Konkrétumot nem tudok most Önnek ígérni.
Hunyadi Jánosné lakos
Kérdezem, hogy az építményadóról hozott önkormányzati döntést, akkor véglegesnek kell
tekinteni?
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Ábrahám-Fúrús András polgármester
Az építményadó visszaemelésre került.
Hunyadi Jánosné lakos
Mi magánszemélyként építettünk egy üzlethelyiséget, sajnos mi nem tudjuk üzemeltetni.
Amennyiben nem tudjuk huzamosabb ideig bérbe adni, akkor van-e arra mód, hogy
csökkenteni lehessen az adófizetési kötelezettséget?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Mivel egyedi helyzetről van szó, ezért kérem, hogy jöjjön be a Polgármesteri Hivatalba és
Fehér László osztályvezető urat keresse meg, és ő megvizsgálja az ügyet.
Brecskáné Katona Aranka lakos
Írja a Majsa Info, hogy a segélyezés megszűntetésre kerül. Először nem munkahelyeket
kellene létrehozni, és csak után megszűntetni a segélyezést?
Deményi Ernő képviselő
Testületi ülésen már elmondtam, ez az információ abból adódhat kizárólag, hogy a kormány
át fogja alakítani teljes mértékben a szociális ellátórendszert. Ebből adódóan vannak olyan
támogatási formák, amelyek vissza fognak kerülni az önkormányzattól a járási hivatal felé.
Az önkormányzatoknál kizárólag csak a települési támogatás címen – erről nincs semmiféle
tájékoztatás – fognak majd hozzájutni a rászorultak, ehhez az ellátáshoz. Aminek a fedezete
az önkormányzat saját bevétele lesz. A kormány nem fogja semmilyen szinten támogatni. A
segélynek az a formája meg fog szűnni, mivel nem az lesz a neve. Központosítva minden
szociális ellátás, ami eddig államigazgatási, hatósági körben a hivatalnál volt jegyzői
hatáskörben, az át fog kerülni a járási hivatalhoz. Ami az önkormányzati hatáskörbe kerül, az
pedig úgynevezett települési támogatás címén be fog kerülni a polgármesteri hivatalokba. A
segély nem fog megszűnni, más lesz a neve és lehet, hogy kérelmeket nem az
önkormányzatokhoz, hanem a járási hivatalhoz kell benyújtani.
Vetróné Kátai Valéria lakos
A Vedres féle ház picéjénél az ablak beomlott, véleményem szerint ez balesetveszélyes.
Kérdezem, hogy a garázsadó létezik-e? A majsai turizmusról beszélünk, miért nincs egy
turistairoda, ahol a kirándulás szervezéséhez kapnánk segítséget? A Tourinform Irodától
tájékoztatást kapunk, ha kérünk valamiről.
A város területén vannak többlakásos épületek, ahol nincsenek társasházi szerződések.
Ezeknél az ingatlanoknál is lennének felújítási munkák, azok költségének szétosztását nem
tudom hogyan lehetne rendezni. Ennek a problémának a kezelése kihez tartozik?
Sport, egészségügyi pályázatot biztos adhat be a város, kérdezem miért nem lehet építeni
fedett jégpályát? Az iskolában a tanterv is tartalmazza a korcsolyaoktatást és nagyon jó
szabadidős sporttevékenység.
Közösségi helyiséget – régen táncteremnek mondták – kellene kialakítani, ahová színpadot
lehetne felállítani, több embert leültetni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
A jégpályával kapcsolatosan, az új pályázati rendszerhez kellet projekt ötleteket beadni. Ezt is
felvesszük a projekt ötletek közé. Félek, hogy nem az első megvalósítandó feladatok között
lesz.
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A Vedres háznál lévő műszaki problémát felírtam, a Lantos György Városgazdálkodási
Intézmény igazgatója felé jelezzük. Garázsadóra vonatkozó rendelete az önkormányzatnak
nincs.
Az utazásszervezésre a legilletékesebbek a Tourinform Iroda munkatársai. Az ötletet
továbbítani fogjuk, hogy a tevékenységi körüket tudják-e bővíteni.
A társasházi lakásokkal kapcsolatosan felkérem Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
asszonyt, hogy adjon információt.
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
Gyakorlatilag az önkormányzat az önkormányzati lakásokról tud és kell, hogy gondoskodjon.
Attól, hogy nem egy családi házról beszélünk, hanem egy társasházról, ahol többen laknak
együtt, ebben az önkormányzat hatóságként, tulajdonosként nem tud beleszólni, karbantartani.
Sajnos itt a lakóknak egymással kell megegyezniük az ingatlan karbantartására vonatkozóan.
Valószínűleg ezért kapták többször is ezt a választ, hogy ha nem tudnak a lakók egymás
között megegyezni, - én is azt tudom javasolni – ügyvédet fel kell keresni, mivel ez egy
magánjogi jogviszony. Itt a saját tulajdonuk megóvásáról és annak karbantartásáról van szó.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Kérem a város lakosságát, amennyiben kérésük, problémájuk merül fel, azt írják és juttassák
el a hivatalhoz és foglalkozni fogunk vele.
Több kérdés, hozzászólás nincs, megköszönöm a megjelenést és testületi üléssel egybekötött
közmeghallgatást 20,30 órakor bezárom.
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