Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2010.
Jegyzőkönyv
Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 11-én
kedden 1630 órai kezdettel a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
Önkormányzat részéről:
Abonyi Henrik, Csóti Péter, Faludi Tamás, Fogl András, dr. Kiss Tibor, Mózer Gyula,
Nyerges Benjamin, Oláh Péterné, dr. Szabó Lajos képviselők, Terbe Zoltán
polgármester, Szabóné Csábrády Anikó és Dósai Imre alpolgármesterek /12 fő –
66,67%/.
Farkas Zoltán képviselő később érkezik, Farkas Mihály, Lendér Julianna (Nagy Imréné),
Kolompár Orbán, Leiz Sándor és Szikora Lajosné képviselők jelezték távolmaradásukat,
igazoltan vannak távol.
Jelen vannak továbbá:
Dr. Tóth Mária jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, dr. Égető Annamária,
Béres László és Törökné Gáspár Edit bizottsági referensek, Szikora Gyula elnökvezérigazgató (JONATHERMÁL Zrt.), dr. Csomor Sándor kiskunmajsai lakos.

Terbe Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 12 képviselő
jelen van, az ülés határozatképes.
/Faludi Tamás képviselő kiment, jelen van 11 képviselő./
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Csóti Péter és Oláh Péterné képviselőket javasolta és kérte, hogy
aki a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett – elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők
személyét.
Terbe Zoltán polgármester:
A kiküldött meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslatom van.
Időközben az Oktatási Bizottság megtárgyalt egy pályázattal kapcsolatos kérdést, azt
tárgyalnánk 1. pontként. A napirenddel kapcsolatban egyéb módosító javaslat van-e?
Abonyi Henrik képviselő:
Az egyebek napirendi pont felvételét kérem.
Több módosító javaslat nem hangzott el, Polgármester szavazásra bocsátotta a módosított
napirendet.
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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
Döntés a „Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az
élethosszig tartó tanulás érdekében” című, TÁMOP 3.2.4/08/01 kódszámú pályázat
keretében nyelvtanfolyamról
2./ Kiskunmajsai Energetikai Program
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
3./ Trianoni emlékmű felállítása
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
4./ Egyebek

1./ N a p i r e n d
Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztése
Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Döntés a „Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése
az élethosszig tartó tanulás érdekében” című, TÁMOP 3.2.4/08/01 kódszámú pályázat
keretében nyelvtanfolyamról
Terbe Zoltán polgármester dr. Égető Annamária bizottsági referensnek adja át a szót az
előterjesztés ismertetésére.
Dr. Égető Annamária bizottsági referens:
A TÁMOP 3.2.4 kódszámú pályázat keretében nyelvtanfolyamról szükséges döntenie a
Testületnek. A döntés nem igényel minősített többséget, a fedezet a TÁMOP pályázatban
rendelkezésre áll. Az Oktatási és Művelődési Bizottság a Képviselő-testület ülését
megelőzően megtárgyalta és elfogadásra javasolja azt a határozati javaslatot, amely alapján
Kelemen Janka Mária német nyelvtanárt bízná meg az Önkormányzat az 1 fő könyvtári
munkatárs német nyelvi képzésével.
Polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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123/2010. sz. határozat
Döntés a „Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése
az élethosszig tartó tanulás érdekében” című, TÁMOP 3.2.4/08/01 kódszámú pályázat
keretében nyelvtanfolyamról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Könyvtári hálózat nem
formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében”
című, TÁMOP 3.2.4/08/01 kódszámú pályázat keretében Kelemen Janka Mária német
nyelvtanárt bízza meg egy könyvtári munkatárs német nyelvi képzésével mindösszesen
165.000,- Ft összegben, melynek fedezete az elnyert támogatás.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

/Farkas Zoltán képviselő megérkezett, jelen van 12 képviselő./

2./ N a p i r e n d
Kiskunmajsai Energetikai Program
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Terbe Zoltán polgármester:
Az előző testületi ülésünkön elfogadtunk 3 határozati javaslatot, amely az Energetikai
Programmal kapcsolatos. Ahhoz, hogy az ott elfogadott döntésünk a Cégbíróságon is
átvezethető legyen, az itt leírt személyi döntéseket kellene meghoznunk. Valamint egy 5 fős
bizottság létrehozásáról döntöttünk, javaslom a bizottságot kiegészíteni a Testület részéről a
megjelölt két fővel, Abonyi Henrik képviselő úrral és ifj. Á. Fúrús András bizottsági
kültaggal.
Szeretném tájékoztatni a Testületet, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban dr. Csomor Sándor
Kiskunmajsa, Könyök utca 3. szám alatti lakos felszólalási jegyet nyújtott be, átadom a szót.
Dr. Csomor Sándor Kiskunmajsa, Könyök u. 3. szám alatti lakos:
A szerződésekben olyan ordító aránytalanságok vannak, amivel az Önkormányzat súlyosan
hátrányos helyzetbe kerül, ezért egyáltalán nem csodálkozom, hogy most egy mindenféle
felelősség, döntési kompetencia nélküli bizottságot próbál Polgármester úr összeállítani,
aminek semmi jelentősége nincs, csak annyi, hogy 2 embernek van legalább információja.
Szeretnék utalni Polgármester úr közmeghallgatás szerű előadására, ahol ifj. Á. Fúrús András
bizottsági tagnak volt egy észrevétele: 2-3 hónap és több száz oldal átolvasása után azt a
kérdést tette fel Polgármester úrnak, hogy miért lesz jó az Energetikai Program a
kiskunmajsai polgároknak és vállalkozóknak? Ha Fúrús úr ezt nem tudta felfogni 2-3 hónap
alatt, akkor az a baj, ha meg felfogta és Polgármester úrnak az alámondó embere, akkor meg
az a baj. Másrészt azt mondta egy településfejlesztési bizottsági ülésen, hogy legszívesebben
egymaga megcsinálná az egészet. Gondolom alvállalkozóként részt vesz benne, ilyenképpen
összeférhetetlen.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester:
A céggel az előzetes egyeztetések alapján abban maradtunk, hogy a Képviselő-testületből
lesznek ezek a tagok delegálva. Van egy munkacsoportunk, aki már eleve a pályázatok
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koordinálásával foglalkozik. Azt javaslom, hogy az 5 fős szakmai bizottság legyen kibővítve
oly módon, hogy a Testület részéről a Pályázatfigyelő Munkacsoport legyen bedelegálva,
ezekhez jöjjenek még az Energoffer Kft. és az RFV képviselői. Egy 8 fős bizottság jönne
létre. Azt a feladatot el tudná látni, hogy Testületnek lehetősége legyen rálátni a pályázati
anyagok előkészületeire.
/Faludi Tamás képviselő bejött, jelen van 13 képviselő./
Fogl András képviselő:
Jogi észrevételem van, a tárgy megfogalmazása helytelen. Másrészt két önálló napirendet
próbál az előterjesztő egy napirendi pontban feltűntetni. Cégalapításhoz kapcsolódó
döntésnek kell tekintenünk a Felügyelő Bizottságba történő delegálást, melyet a szerződés és
a korábbi döntés is alátámaszt. Ebből adódóan minősített többséget igényel. Ezzel szemben az
előterjesztés azt tartalmazza, hogy minősített többséget nem igényel. Ebben kérek egy
állásfoglalást. Az előterjesztés másik része, melyet külön napirendként kellett volna tárgyalni,
nehezen értelmezhető. Nehezen tudom elképzelni, hogy egy olyan képviselő hogyan tud
progresszívan együttműködni egy ilyen anyag elkészítésében, aki nem támogatta az
előterjesztést. Én is csak részben támogattam, felkérés esetén sem tudtam volna elvállalni,
nem tudok azonosulni a programmal. E véleményem mellett továbbra is kitartok, bár
elfogadtam a Testület többségének döntését. De ez problémát nem okoz a Képviselőtestületnek, hiszen olyan képviselőt is kényszerítenek a munkában való részvételre, aki
egyébként sem szakmailag, sem politikailag nem támogatta az előterjesztést. Ez alapján ifj. Á.
Fúrús András helyett dr. Csomor Sándor urat javaslom az előkészítő bizottságba. Csomor úr
sokszor elmondta kritikáját, javaslatait, nem hallgatta meg sem az előterjesztő, sem a Testület.
Itt egy kiváló lehetőség arra, hogy az Önkormányzat kifejtse, hogy az ellentétes
véleményeknek is szeretne teret engedni, és amennyiben azok konstruktívak, az előkészítés
során figyelembe szeretné venni.
Faludi Tamás képviselő:
Minősített többséggel elfogadott határozatokat csak minősített többséggel lehet módosítani.
Az Önkormányzat 15 évre elkötelezte magát mindenféle versenyeztetés nélkül egy Kft-nek.
Az energetikával foglalkozni kell, arról beszélni kell, hogy a pályázatot adjuk be, de csak
abban az esetben vagyok ebben partner, ha az Önkormányzat adja be. Nem olyan 51%
tulajdoni arányú Kft, amiben nincs szavazati jogom. Ebben nem kívánok részt venni, szavazni
sem fogok. Teljes mértékben elutasítom, jogszabály ellenesnek tartom. Csak arra tudok
hivatkozni, amire Polgármester úr, Alpolgármester úr képviselőként folyamatosan
hivatkoztak, hogy a Polgármesternek nem volt erre felhatalmazása, joga. Ugyanez a helyzet
áll fenn, ha az akkor törvénytelen volt, most még inkább az, mert 15 évre el is kötelezte magát
az Önkormányzat.
/Faludi Tamás képviselő kiment, jelen van 12 képviselő./
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester:
Az elkövetkező hónapokban a megalakuló kormánynak kiemelt programja lesz erre a
szakterületre vonatkozóan, balgaság elköteleznie magát az Önkormányzatnak egy céggel, ahol
van egy befektetői és egy pályázatírói csoport. Azt az árucikkünket bocsátottuk áruba, amit 15
év plusz 7 évre egy cég rendelkezésére bocsátottunk. A múltkori testületi ülésen különösen
nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy a szerződésekről beszéljünk. A Testület akkor úgy
döntött, hogy támogatja az előterjesztést. Továbbra sem tartom jó ötletnek, de tudomásul
vettem a Testület döntését. Ez minden képviselőre kötelezettséget ró. Nagyon fontosnak
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tartom, hogy a megvalósuló pályázat előkészületi folyamataira lehetősége legyen rálátni a
Testületnek. A múltkori ülésen tartott Abonyi képviselő úr tájékoztatót az Ipari Park
pályázatával kapcsolatos feltárásokról. Az derült ki, hogy a Testület megszavazta egy pályázat
beadását, bár fogalma sem volt, hogy milyen kötelezettségeket vállalt magára, a következő 45 évben fog kiderülni a súlya. Amikor egy pályázat beadásáról dönt a Testület, ugyanolyan
fontos, hogy legyen rálátása. Határozottan szeretném kiküszöbölni, hogy Kiskunmajsa
közigazgatási területén veszélyes hulladék ártalmatlanítására a legkisebb esélyt is adjuk.
Szeretném látni, hogy ez a pályázatba nem kerül beépítésre. A cég nyitott volt a kérésemre,
egy nyilatkozatot ki fognak bocsátani. Várom, még nem kaptuk meg. De ha a Testület elé
kerül a pályázati anyag, és találunk benne olyan vonatkozást, ami mégis teret enged ennek,
akkor mit fogunk tudni tenni? Azt mondja a cég, hogy munkahelyteremtésről van szó,
patthelyzetbe kerülünk. A Képviselő-testület tagjainak figyelemmel kell kísérnie a pályázat
előkészületeit. Kérem, hogy a Pályázatfigyelő Munkacsoporttal kapcsolatos javaslatomat
tegye fel szavazásra Polgármester úr.
Terbe Zoltán polgármester:
Jegyző asszony állásfoglalása az, hogy a Felügyelő Bizottsági tag szavazása minősített
többséget fog igényelni.
Mózer Gyula képviselő:
Érintettséget jelentek be, a Felügyelő Bizottságba történő jelölés szavazásában nem kívánok
részt venni.
Terbe Zoltán polgármester:
Fogl András képviselő úr nyújtotta be az utolsó módosító javaslatot, miszerint az 5 fős
bizottságba Abonyi Henrik képviselő úr mellé ifj. Á. Fúrús András helyett dr. Csomor
Sándort delegáljuk. Dr. Csomor Sándor elvállalja-e a bizottsági tagságot?
Dr. Csomor Sándor Kiskunmajsa, Könyök u. 3. szám alatti lakos:
Köszönöm, nem vagyok hajlandó e törvénytelenség részese lenni.
Terbe Zoltán polgármester:
A másik módosító javaslatot teszem fel szavazásra, miszerint a Pályázatgondozással
foglalkozó Munkacsoportunk és az Energoffer Kft. által delegált szakemberek egy 8 fős
bizottságot hozzanak közösen létre. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül 5 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta.
124/2010. sz. határozat
Kiskunmajsai Energetikai Program – a KEOP 4.3.0 kódszámú pályázat előkészítésére
létrehozandó szakmai bizottságba az Önkormányzat képviselőinek delegálása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP 4.3.0 kódszámú pályázat
előkészítésére és lebonyolítására létrehozandó szakmai bizottságba Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának Pályázatgondozással Foglalkozó Munkacsoportját delegálja.
Felelős: Tebe Zoltán polgármester
Határidő: 2010. május 31.
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Terbe Zoltán polgármester:
A határozati javaslat 1. pontját teszem fel szavazásra ahhoz, hogy a Cégbírósági bejegyzést
megtehessük Gonda György ügyvezető úr kinevezésével kapcsolatban. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül 5 tartózkodással – minősített többséget igénylő kérdésben nem
hozott érvényes határozatot.

Terbe Zoltán polgármester:
A határozati javaslat 2. pontját teszem fel szavazásra, aki Mózer Gyula képviselő úr Felügyelő
Bizottságba történő delegálásával egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
/Mózer Gyula képviselő személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban./
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.
125/2010. sz. határozat
Kiskunmajsai Energetikai Program – közös Non-profit Kft. Felügyelő Bizottságába az
Önkormányzat képviselőjének jelölése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a
Kft. taggyűlésén, mint a többségi tulajdonos Kiskunmajsai Önkormányzat képviselője jelölje
a Felügyelő Bizottságba Mózer Gyula képviselőt (an: Izbéki Piroska Sára, lakcím: 6120
Kiskunmajsa, Béke tér 7. I/3. sz.)
Felelős: Tebe Zoltán polgármester
Határidő: 2010. május 31.

Terbe Zoltán polgármester:
A határozati javaslat 3. pontja a Felügyelő Bizottságba az RFV által delegált személyek
elfogadásáról szól. Aki azzal egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül 5 tartózkodással – minősített többséget igénylő kérdésben nem
hozott érvényes határozatot.

/Fogl András képviselő távozott, Faludi Tamás képviselő bejött, jelen van 12 képviselő./
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3./ N a p i r e n d
Trianoni emlékmű felállítása
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Terbe Zoltán polgármester:
A múltkori testületi ülésen arról a felajánlásról tanácskoztunk, mely Kiskunmajsán egy
trianoni emlékmű felállítását célozza meg. A felajánlást a Jonathermál Zrt. tette, amit ezúton
is köszönünk. A helyszín kiválasztásával kapcsolatban alakult ki vita az ülésen. Arról
döntöttünk, hogy keresünk egy olyan helyszínt, amely a felajánló és az Önkormányzat
számára is elfogadható. Hogy az emlékmű hol álljon, arra csak a Testület hozhat döntést.
Szikora úrral bejártuk a központi parkot, helyszínt kerestünk. Farkas Mihály képviselő úr a
Rossmann előtti területet javasolta erre a célra. Képviselőtársaim többsége ezzel egyetértett.
Szikora úrral arról beszéltünk, hogy nem lenne célszerű napfényes helyre kitenni, ezért az I.
világháborús emlékmű melletti helyen javasoljuk felállítani az emlékművet. A két emlékmű
egymással szervesen összefüggő eseménynek állít emléket, az I. világháborút zárta le a
trianoni döntés. Szikora úr is benyújtott egy felszólalási jegyet, tegye meg hozzászólását.
Szikora Gyula elnök-vezérigazgató (JONATHERMÁL Zrt.):
Nehéz helyzetben vagyok, hallva a múltkori vitát. Nem kívánom az Önkormányzatot
befolyásolni, mindenkinek joga van a véleményéhez. Hazafias érzelmű magyar
állampolgárként fontosnak tartom, hogy megemlékezzünk a szomorú történelmi eseményről.
Ezt a felajánlást gesztusnak szántam, de amennyiben a Tisztelt Önkormányzat nem tekinti
olyan lehetőségnek, amivel élni kell, azt is tudomásul veszem. Számos hely van még a főtéren
kívül, ahol a Jonathermál Zrt. emlékművet tud felállítani. Ahogy hallottam, aktuál politikai
felhangjai is voltak az emlékműállításnak. Ezeknek a dolgoknak a mai politikai helyzethez
semmi köze nincs. Ez az ország elveszítette a területének 2/3-át. Erdély nagyobb, mint a mai
Magyarország. A nemzettársainkból több mint 3 millió magyar került határon kívülre. Ha
most azt mondjuk, hogy Trianon nem, akkor kicsit rájuk is azt mondjuk, hogy nem. Ezen
kívül olyat is hallottam, hogy a Gárdisták fognak masírozni a trianoni emlékmű előtt. A
Bíróság a gárdát felszámolta. Nem mellesleg a 400 majsai hősi halott között Kolompár nevű
is van. Ilyen szempontból is nehezen fogadom el, hogy cigánykérdést csinálnánk ebből a
dologból. A Testület döntsön a saját lelkiismerete szerint, tudomásul fogom venni, az
emlékművet fel fogom állítani.
Terbe Zoltán polgármester:
Valóban egy történelmi tragédia történt 90 évvel ezelőtt, ezen változtatni nem tudunk. Az
Európai Unió létrejöttével a határok megnyílásával viszont olyan történelmi lehetőséghez
jutunk, amely lehetővé teszi, hogy azok az emberi, családi, rokoni, gazdasági, kulturális, sport
szálak, melyek elszakadtak a döntés következtében, újra szövődjenek. Az a kötelességünk,
hogy ezt meg is tegyük. Kiskunmajsa élen jár ezen az úton, hiszen nagyon jó kapcsolatokat
ápolunk erdélyi és vajdasági barátainkkal. Ez az emlékmű emlékeztessen bennünket mindig
arra, hogy ezeket az összekötő szálakat újra kell kötnünk.
Faludi Tamás képviselő:
Még nyugodtabban fogok ellene szavazni a helyszínnek, hiszen tudom, hogy van egy titkos
helyszíne Szikora úrnak, ahova felállítja az emlékművet. Kérem, fogadjuk el most az Elnök úr
által ki nem mondott helyet, továbbra sem támogatom, hogy a hősi halottak emlékműve mellé
felállítsunk kopjafákat. Több szakértő is kimondta, hogy semmilyen művészeti értékük nincs,
a parkrendezési tervben nincs helye kopjafáknak. Hogy Trianon milyen tragédia, mindenki
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tudja. Az erdélyi magyarokat békén kellene hagyni. Nem örülnek az egyszerű erdélyi
magyarok annak, hogy itt a politika velük foglalkozik. Egyszer tudomásul kellene venni, hogy
minél jobban pattogunk, hogy nekik jobb legyen, nekik annál rosszabb lesz, mert a román
politika nem fogja elnézni, hogy mennyire akarjuk, hogy nekik jobb legyen. Azt mondják,
hogy hagyjatok minket békén, azzal tudtok a legtöbbet segíteni.
Módosító indítványom van. Ha szeretnénk a főtéren felállítani, kérjünk ki szakértői
véleményt, hogy ott hol lehet elképzelni? Írjunk ki pályázatot, egy valóban színvonalas
emlékművet állítsunk fel kőből, márványból. Ahol állítottak fel trianoni emlékművet sehol
nem láttam kopjafát, nem támogatom.
Terbe Zoltán polgármester:
Szegeden láttunk kopjafát, de láttunk Szankon is. Ha pályáztatáson gondolkodunk, kőből,
márványból, akkor az idén az évforduló keretében nem lesz felállítva az emlékmű.
Abonyi Henrik képviselő:
Valóban június 4-e mindjárt itt van, kérem a Testülettől, hogy döntsünk. Tematikájában az I.
világháborús emlékmű mellett megfér. Ha megpályáztatjuk, akkor egy halaséhoz hasonló
emlékműhöz az Önkormányzat hol talál fedezetet? Ezt a felajánlást el kell fogadni, méltó
helyet találhat most neki a Testület.
Farkas Zoltán képviselő:
Nem voltam itt a múltkori vitakor, megdöbbenve hallom, hogy egy ilyen kérdésen egyáltalán
lehet vitatkozni. Vannak a magyar múltunknak olyan részletei, melyeken nem lehet és nem
illik vitát nyitni. A XX. Század bővelkedik olyan példával, amikor vannak mecénások, akik
felajánlanak dolgokat, és a múltban ilyenkor a képviselők csak egyet tehettek, megköszönték
és elfogadták a felajánlást.
Mózer Gyula képviselő:
Nem kívánom úgy nem megszavazni, hogy ne mondjam el, miért nem szavazom meg,
tisztelettel megköszönve a felajánlást. A megemlékezésen túlmenően az még fontosabb, hogy
ezt fel tudja dolgozni az ország. Ha egy emlékművet állítunk, azt a célt eléri, hogy lesz egy
emlékmű Kiskunmajsán. De azt a célt, hogy a város feldolgozza ezt az eseményt, nem fogja
elérni, ezért nem kívánom támogatni.
Terbe Zoltán polgármester:
Amennyiben több hozzászólás nincs, Faludi képviselő módosító javaslatát teszem fel
szavazásra, aki egyetért azzal, hogy írjunk ki pályázatot a trianoni emlékmű felállítására, és a
pályázat elbírálása után városi finanszírozásból állítsuk fel az emlékművet, kérem,
kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal – 8
ellenszavazattal 2 tartózkodás mellett – nem fogadta el a módosító javaslatot.
Terbe Zoltán polgármester:
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal aki egyetért, kérem, szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 2
ellenszavazattal tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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126/2010. sz. határozat
Trianoni emlékmű felállítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés h) pontja alapján a trianoni békeszerződés aláírásának
90. évfordulóján a JONATHERMÁL Zrt. felajánlásával a központi parkban, az I.
világháborús emlékmű melletti területen emlékművet állít, amelyet városi ünnepség keretében
avat fel.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2010. június 4.

4./ N a p i r e n d
Egyebek
Terbe Zoltán polgármester kéri a képviselőket, aki egyebekben szólni kíván, tegye azt meg.
Abonyi Henrik képviselő:
Amit Fogl képviselő úr elmondott, azzal kapcsolatban a Képviselő-testület emlékszik a TDMmel kapcsolatos szavazásomra, akkor tanácsnokként kötelességemnek éreztem, hogy
elkészítsem azt az előterjesztést. Az Önkormányzat engem bízott meg azzal, hogy a pályázat
elkészítését irányítsam. Majd a szakmai aggályaim megfogalmazása a gyakorlatban is
megjelent, a II. forduló olyan terhet jelentett volna az Önkormányzatnak, hogy az egész délalföldi régió 3 megyéjéből senki nem adta be a pályázatot. Ettől függetlenül tudtam képviselni
a Testületi álláspontot, hogy a pályázatot be kell adni, elég jó pontozást kapott a pályázat.
Amikor az előző ülésen az energetikai programmal kapcsolatban megszavaztuk a 4
szerződést, nagyon sok olyan kérdés merült fel, amelyre nem kapott választ a Testület. Azt
kérem – látva, hogy a Testület többsége megszavazta az energetikai programot és a pályázat
beadását -, hogy foglalkozzunk újra ezzel a kérdéssel. A társasági szerződés és a szindikátusi
szerződés azon pontjait, melyek nem az Önkormányzat érdekeit szolgálják, módosítsuk. A
szerződésben az áll, hogy 500.000,- Ft a törzstőke, 3 tagnak kell befizetnie ezt a törzsbetétet: a
majsai Önkormányzat 52%-át fizeti be, az RFV 44%-át, az Energoffer 4%-át. Ezzel szemben
a szavazati jog Kiskunmajsa esetében 46%, az RFV esetén 51%, az Energoffer esetén 3%.
Miért nem lehet a szavazati jog ugyanannyi, mint a részesedés? Nem látom azt, hogy ez az
Önkormányzat érdekeit képviseli. Törzstőke emelésnél a szerződés a taggyűlés legalább ¾-es
többséggel meghozott határozata alapján pótbefizetési kötelezettséget ír elő. Kétféleképpen
történhet: új törzsbetét kibocsátásával, illetve az alaptőkén felüli vagyon terhére történő
tőkeemeléssel. Ebben a pontban nincs meghatározva, hogy hogyan kívánja emelni? A
vagyonkezelői szerződésben van a titoktartási kötelezettség kérdése. Miért kötelező a
titoktartási kötelezettség a szerződés hatálya alatt és az azt követő 14 évig? Kérem, hogy a
szerződés azon pontjait, melyek nem olyan mértékben képviselik az Önkormányzat érdekeit,
ahogy szeretnénk, vizsgálja felül az Önkormányzat és módosítsunk úgy, hogy az
Önkormányzat javát szolgálja.
Terbe Zoltán polgármester:
Holnap 10 órakor jönnek a partner cég képviselői egy megbeszélésre. Megalakult az a
bizottság, amely részt vesz ebben a munkában. Javaslom Képviselő úrnak, hogy a kérdéseket
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személyesen tegyük fel holnap az érintett személyeknek. Holnap ne csak a pályázat szakmai
tartalmáról beszéljünk, hanem ezeket az egyeztetéseket is tegyük meg.
Abonyi Henrik képviselő:
Volt egy kérés, hogy mikor a projekt adatlap kitöltésre kerül, és mielőtt beadásra kerülne a
pályázat, a projekt adatlapot a Testület megnézhesse, hogy mik a vállalások. Az energetikai
részével nem kívánok foglalkozni, de az egyéb dolgaival igen, mert az az Önkormányzatot
jobban érinti. Időben ez hogyan fog beleférni?
Terbe Zoltán polgármester:
Május 26-án lesz testületi ülésünk, akkorra szeretné a pályázatíró csoport olyan állapotba
hozni, hogy minden szegmense ismertté váljon. Akkor a Testület elé fog kerülni ez a tartalom.
/Dr. Kiss Tibor képviselő távozott, jelen van 11 képviselő./
Oláh Péterné képviselő:
Minden évben szoktunk tartani Bodoglári Napot, erre idén június 5-én kerül sor, szeretettel
szeretném meghívni a Képviselőket családostul, várok mindenkit.
Terbe Zoltán polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és a rendkívüli ülést
1725-kor bezárta.
K. m. f.
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