Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2010.
Jegyzőkönyv
Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 14-én
szerdán 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli
üléséről.
Jelen vannak:
Önkormányzat részéről:
Csóti Péter, Faludi Tamás, Farkas Zoltán, dr. Kiss Tibor, Lendér Julianna (Nagy
Imréné), Nyerges Benjamin és Szikora Lajosné képviselők, Terbe Zoltán polgármester,
Szabóné Csábrády Anikó és Dósai Imre alpolgármesterek /10 fő – 55,55%/.
Farkas Mihály és Fogl András képviselők később érkeznek.
Abonyi Henrik, Mózer Gyula, Kolompár Orbán, Oláh Péterné, Leiz Sándor és dr. Szabó
Lajos képviselők jelezték távolmaradásukat, igazoltan vannak távol.
Jelen vannak továbbá:
Dr. Tóth Mária jegyző, dr. Égető Annamária, bizottsági referens, Tóth Viktor a
Konecsni György Kulturális Központ Igazgatója.
Terbe Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy 10 képviselő
jelen van, az ülés határozatképes, megnyitotta azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Csóti Péter és dr. Kiss Tibor képviselőket javasolta és kérte, hogy
aki a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett – elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők
személyét.
Terbe Zoltán polgármester:
A kiküldött meghívóban szereplő 1 pontot javaslom megtárgyalni, az ügy sürgőssége miatt
kellett összehívni ülésünket. A napirenddel kapcsolatban kérdés, módosító javaslat van-e?
/Fogl András képviselő megérkezett, jelen van 11 képviselő./
Faludi Tamás képviselő:
Orvos pályázati kiírások napirend miért nem került napirendre?
Dr. Kiss Tibor képviselő:
Serbán György, a Nonprofit Kft. ügyvezetője nem készítette el időben a pontosított pályázati
felhívást, ezért nem tudjuk ma tárgyalni.
Csóti Péter képviselő:
Javaslom az Egyebek napirendi pont napirendre történő felvételét.
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Több módosító javaslat nem hangzott el, Polgármester szavazásra bocsátotta a módosított
napirendet.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a módosított napirendet.

szavazattal

–

Napirend
1./ Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztése
Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
„Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése
című, TÁMOP-3.2.8/10/B kódszámú pályázat benyújtásának fenntartói támogatása
2./ Egyebek

1./ N a p i r e n d
Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztése
Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
„Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének
erősítése című, TÁMOP-3.2.8/10/B kódszámú pályázat benyújtásának fenntartói
támogatása
Terbe Zoltán polgármester dr. Égető Annamária bizottsági referensnek adja át a szót.
Dr. Égető Annamária bizottsági referens:
A „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése
című TÁMOP pályázat fenntartói támogatását szeretnénk a Képviselő-testülettől kérni. Az
említett pályázat benyújtására készül a Konecsni György Kulturális Központ a Helytörténeti
Gyűjtemény kapcsán. 10 M Ft-ot szeretne igényelni egy 100%-os támogatási intenzitású
pályázati lehetőség keretében, melynek 10%-át szeretné eszközre, vagy bútorzatra fordítani,
közel 1 M Ft-ot. Az Önkormányzat részéről szükség van egyrészt a támogató nyilatkozatra,
amelynek lényege, hogy utófinanszírozott a pályázat. Másrészt pedig az intézményi
pályázatok esetén egy szokásos feladata a Testületnek, hogy nyilatkozzon arról, hogy
amennyiben a pályázat valamilyen problémát szenved, akkor helyt áll az intézmény mellett.
Az Oktatási és Művelődési Bizottság támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Terbe Zoltán polgármester kéri a Testület tagjait, tegyék meg észrevételeiket.
Nyerges Benjamin képviselő:
Igazgató urat szeretném kérdezni, az Oktatási Bizottság ülésén is megkérdeztem, szeretném,
ha itt is elhangozna, hogy a következő 5 évben, a program fenntartásának idejéig milyen plusz
költségek terhelik majd az Önkormányzatot, illetve terhelik-e plusz költségek?
Tóth Viktor, a Konecsni György Kulturális Központ Igazgatója:
Az Önkormányzatot az 5 éves fenntartási idő alatt nem terheli a pályázaton elnyert forráson
kívül költség. Hisz alapvetően olyan múzeumpedagógiai órákra, szakkörökre és táborokra,
tematikus napra adunk be pályázatot, amelyet a Helytörténeti Gyűjteménynél állományban
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lévő kollégák jelenleg is végeznek, és a két éves fenntartási időszak után ezeket szeretnénk
fenntartani. A két éves időszakban viszont olyan forrásokat szeretnénk elnyerni, amelyekből
más szakköröket, órákat is meg tudunk valósítani. Itt fontos kitérni arra, hogy 10%-ból az
intézmény eszközparkját fel tudnánk egy kicsit javítani, mert jelenleg elég rossz állapotban
van.
Több kérdés nem hangzott el, Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

80/2010. sz. határozat
„Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének
erősítése című, TÁMOP-3.2.8/10/B kódszámú pályázat benyújtásának fenntartói
támogatása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Konecsni György
Kulturális Központ TÁMOP-3.2.8/10/B kódszámú, „Múzeumok Mindenkinek” Program –
Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése című felhívásra benyújtandó pályázatát, 5
éves fenntartásra vonatkozó kötelezettségek teljesítését, valamint az elnyert összeggel
kapcsolatos utófinanszírozás pénzügyi feltételeit biztosítja.
A pályázat mellékletét képező fenntartói nyilatkozatok aláírására felhatalmazza Terbe Zoltán
polgármester urat.
Felelős: Tóth Viktor igazgató, dr. Égető Annamária referens előterjesztésért
Határidő: 2010. április 30.

2./ N a p i r e n d
Egyebek
/Szóbeli előterjesztés./
Terbe Zoltán polgármester kéri a jelenlévőket, aki szólni kíván, tegye azt meg.
Csóti Péter képviselő:
Tájékoztatást szeretnék adni a jelenlévőknek a tegnapi napon történt, könnyű lefolyású
balesetről, ami a városi buszon utazó diákjaink egyikét érintette. Túl azon, hogy ebből
adódóan a buszkísérők feladatát is átfogalmaztuk, illetve személyesen elbeszélgettünk az
érintettel, felvetődik egy olyan dilemma, hogy a busz hol állhat meg? Táblával jelzett
megállókban, vagy bárhol? Ugyanis a rendőrségi jegyzőkönyvben is kiemelt szerepet kapott,
hogy a Szabadkai útban a túloldalon van tábla, a gyerekek ott gyülekeznek reggelente,
visszafelé a túloldalon automatikusan megállt a busz, viszont ott nincs tábla. A közúti
közlekedésben részt vevőknek mi jelent kötelező figyelembe vételt? Mert ha lát egy
buszmegálló táblát, és egy buszt a megállóban, akkor abból lehet következtetni, hogy le- és
felszállás folyik, figyelmes vezetést vár el. Viszont ha az út mellett áll a busz, abból nem
feltétlen következik. A kérdés, hogy anyagiakat áldozunk-e rá, mert mindazon helyeken csak
az út egyik oldalán van buszmegálló tábla, felvállaljuk-e, hogy ezeket megduplázzuk? Vagy
elrendeljük, hogy a busz a legközelebbi megállóban áll meg? Igaz ugyan, hogy akkor a
gyerekek nem ott szállnak le, ahol reggel felszállnak. Ezzel egy bejárás során, vagy
valamilyen úton foglalkoznunk kell majd.
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Dósai Imre alpolgármester:
Én is értesültem erről a szerencsés kimenetelű balesetről, a Városgazdálkodási Intézmény
vezetőjével beszéltem is. Egy buszjelző tábla van a birtokukban, ezt ki fogják a Szabadkai
útban helyezni, hogy elkerüljük a továbbiakban az ilyen eseményeket. Közlekedési bejárás
pedig valószínűleg április utolsó hetében lesz. A településőrökkel fel fogjuk méretni, hogy hol
okoz ez problémát az iskolabusz megállása szempontjából. Szerintem az a megoldás
körvonalazódik – vállalva, hogy reggel nem ott száll fel, ahol délután leszáll - , hogy az
autóbusszal csak a kijelölt megállóhelyeken állhat meg a busz.

Mivel több hozzászólás nem hangzott el Terbe Zoltán polgármester megköszönte a
képviselők megjelenését és a testületi ülést 1610-kor bezárta.

K. m. f.
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