Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
24/2018.
Jegyzőkönyv
Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 31. napján
(szerda) 14:05 órai kezdettel, Kiskunmajsai Konecsni György Kulturális Központ emeleti
termében megtartott rendes határozatképtelen üléséről.
Jelen vannak az Önkormányzat részéről:
Ábrahám - Fúrús András polgármester és Rávai Mónika alpolgármester, Fülöp Zoltán,
Nyerges Benjámin, Farkas Zoltán képviselő. (5 fő 46%)
Czombos Csaba, Deményi Ernő, Faludi Tamás, Gyuris László, Papp Mihály és Szikora
Tibor képviselő jelezte távolmaradását.
Jelen vannak továbbá:
Dr. Varga Tímea Gabriella jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, Béres László,
Gulyás Jánosné és Fehér László osztályvezetők, Fülöpné Kiss Katalin szakmai vezető,
Unghiné Hódi Ildikó projektmenedzser, Dósai Imre Majsa-Vin ügyvezetője valamint Balog
Ildikó, jegyzőkönyvvezető
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket Kiskunmajsa Város Önkormányzatának
képviselő-testületi ülésén.
Megállapítom, hogy 11 képviselőből 5 fő van jelen, ezért az ülés határozatképtelen. Nincs
jelen az ülésen Czombos Csaba, Deményi Ernő, Faludi Tamás, Szikora Tibor, Papp Mihály,
Gyuris László képviselő.
Nyerges Benjámin képviselő
Szeretném megkérdezni, hogy jelezte-e valamelyik képviselő akadályoztatását a mai napon?
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Igen, mindenki jelezte, email-ben és sms-ben, hogy nem tud részt venni a mai ülésen.
Nyerges Benjámin képviselő
A túloldalon lévő képviselők immáron el is határolódnak a Kiskunmajsa Város vezetésétől,
nem jelennek meg, és ezzel szabotálják a munkát, olyan fontos döntésekben, ami előtt állunk
a mai napon. Szomorú, hogy választott képviselők ilyen joggal élnek, hogy nem jelennek meg
a Testületi ülésen és nem véleményt fejtenek ki vita formájában.
Rávai Mónika alpolgármester
Egyetértek Nyerges Benjámin képviselő úr véleményével. Felsorolnám, hogy a lakosság is
tudja, hogy milyen előterjesztésekben nem születik döntés a mai napon. Gazdaságfejlesztő
Kft. személyi ügyeiről, ami képviselői indítvány volt, azon képviselő részéről aki nem vesz
részt az ülésen. Tájékoztató a Majsa-Vin Szociális Szövetkezet gazdálkodásáról, amit szintén
képviselői kérésre hoztunk be, ezúton szeretném megköszönni Dósai Imre jelenlétét, így a
tájékoztató szóbeli kiegészítésére nem tudunk igényt tartani, megtisztel, ha az ülés végéig

velünk marad. Beszámoló az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében
megvalósuló pályázatokról, ami képviselői kérés volt, sőt a Városfejlesztési Bizottság is
tárgyalta a tegnapi nap folyamán. IPA pályázat felülvizsgálata is képviselői kérés volt
szeptember elején, mégpedig azért kérték a képviselők, hogy felgyorsítsuk a folyamatokat,
akkor két héten belül kértek egy rendkívüli ülést, hogy a pályázat körül felmerült kérdések
tisztázva legyenek, illetve elindulhasson ennek a pályázatnak a kivitelezése, így sajnos nem
tud indulni. Veszélyezteti szerbiai partnerünk Topolya város pályázati elemét is. Topolya
kiemelt kormányzati támogatásként stadiont építhetett, Magyarország Kormánya is segíti ezt a
települést, mi a saját pályázatunkkal nem tudjuk ezt most megtenni. Mini Bölcsőde
létesítésére pályázatot szeretnénk benyújtani, ez is előkészítésre került, így ez sem tudjuk
tovább tárgyalni, ami veszélyezteti a pályázat beadását, a várakozó listán lévő gyerekek
elhelyezéséről a gondoskodást nem tudom, hogy fogjuk megoldani. Képviselői kérés volt, a
tájékoztató Kiskunmajsa Város Önkormányzatának pályázatairól, ezt se hallgatják meg a
képviselő urak. Az Alföldvíz Zrt.-vel van egy lezáratlan ügyünk a szennyvíz iszap
elszállításáról, a Zrt. kért egy határozat módosítást, amit nem fogunk tudni elbírálni.
November 29-re terveztük a Közmeghallgatás időpontját, erről nem születik döntés. A
Köznevelési tanácsnok beszámolója az éves munkájáról olvasható előterjesztésként, ezt se
tudja elfogadni. Képviselői kérésre készült előterjesztés Kiskunmajsa Város Önkormányzata
önként vállalt feladatainak felülvizsgálatáról, nem tudjuk tárgyalni ezt sem. Az
előterjesztéseket a hivatal munkatársai hosszas előkészítő munka után küldték ki részünkre,
így sajnálom, hogy képviselői kérésre dolgoztak a munkatársak és mégsem tudunk érdemben
foglalkozni.
Ábrahám-Fúrús András polgármester
Több napirend nem lévén, megköszönöm a megjelenést, és a határozatképtelen képviselőtestületi ülést 14:15 órakor bezárom.
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