Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13/I/2010.
Jegyzőkönyv

Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én
kedden 1600 órai kezdettel a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében
megtartott rendkívüli ülésének nyílt üléséről.

Jelen vannak:
Önkormányzat részéről:
Abonyi Henrik, Csóti Péter, Faludi Tamás, Farkas Mihály, Fogl András, Lendér
Julianna, Oláh Péterné és Szikora Lajosné képviselők, Terbe Zoltán polgármester,
Szabóné Csábrády Anikó és Dósai Imre alpolgármesterek /11 fő – 55,56%/.
Farkas Zoltán, Nyerges Benjamin, dr. Kiss Tibor és dr. Szabó Lajos képviselők később
érkeznek,
Mózer Gyula, Kolompár Orbán és Leiz Sándor képviselők jelezték távolmaradásukat,
igazoltan vannak távol.
Jelen vannak továbbá:
Dr. Tóth Mária jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, Gulyás Jánosné, dr.
Égető Annamária, Béres László és Törökné Gáspár Edit bizottsági referensek, Bozóki
János Igazgató (Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) az 1. napirendi
ponthoz, dr. Csomor Sándor kiskunmajsai lakos 4. és a 9/f. napirendi pontokhoz, a
lakosság részéről 2 fő.

Terbe Zoltán polgármester:
Megállapította, hogy 11 képviselő jelen van, a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Szikora Lajosné 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. A mai
testületi ülés előtt ülésezett volna a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, a Bizottság nem volt
határozatképes, ezért azt javaslom, hogy addig, míg pénzügyi kérdéseket nem érintő
napirendek vannak, azokat tanácskozzuk meg. Majd tartunk egy szünetet, a szünetben
megkérjük a Pénzügyi Bizottságot, hogy hozza meg döntéseit. Ennek megfelelően az alábbi
módosító javaslatot teszem: a 4. napirendi pont után a 11. napirendi pontot javaslom
megtárgyalni, amely az Egressy Béni Művészetoktatási Intézmény vezetőjének
megválasztásáról szól. A Településfejlesztési Bizottságon három előterjesztést javasoltak
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levenni napirendről: az e., a h. és a k. napirendi pontokat. Valamint az ismert okok miatt a 9/f.
pontot szeretném levenni napirendről, hiszen oka fogyottá vált az Energetikai Programmal
kapcsolatos döntésünk. A napirendi pontok sorszáma is ennek megfelelően módosul. A
napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, javaslat?
Faludi Tamás képviselő:
A 9/f. pontot ne vegyük le napirendről. Sokkal komolyabb és fontosabb annál, mint ennyivel
elintézzük, hogy oka fogyottá vált. A Képviselő-testületnek vannak élő határozatai, ebben
több döntést meg kell hozni, erről beszélni kell. Kérem, maradjon napirenden, napirenden
belül tárgyaljunk róla.
Terbe Zoltán polgármester:
Az előterjesztésben szereplő témák váltak oka fogyottá, a konzorciumi szerződés, illetve a
társasági szerződés egységes formájának elfogadása. Mint előterjesztő kérem levenni
napirendről ezt a kérdést. Egyebek között szívesen napirendre tűzzük, hogy ebben a
helyzetben a városnak mi a teendője Energetikai Program területén. Magam is pártolnám,
hogy kerüljön egyebek között megtárgyalásra.
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban más módosító javaslat nincs, szavazásra teszem fel,
aki egyetért azzal, hogy a 4. napirendi pont után a 11. napirendről tárgyaljunk, kérem,
szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a módosító javaslatot a 11. napirendi
pont 5. napirendként történő tárgyalásáról.
Terbe Zoltán polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a 7. napirendi pont e., h. és k. pontjai kerüljenek le napirendről,
kérem, szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a módosító javaslatot a 7. napirendi pont
e., h. és k. pontjainak levételéről.
Terbe Zoltán polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a 9/f. napirendi pont kerüljön le a napirendről és az Energetikai
Program új vonzatáról egyebek között tanácskozzunk, kérem, szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal 8 tartózkodás mellett – nem fogadta el a módosító javaslatot a 9/f. pont
napirendről történő levételéről.
Terbe Zoltán polgármester:
Aki az így módosított napirendet egységes szerkezetben elfogadja, kérem, kézfeltartással
jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a módosított napirendet az alábbiak
szerint.
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Napirend
1./ Előterjesztés kitüntetésekről és jutalmazásról
Előadó: Terbe Zoltán polgármester /Zárt ülés!/
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
3./ .…/2010. (….) számú rendelet-tervezete a közterület-használat szabályozásáról szóló
11/2006. (VI. 02.) sz. rendelet módosításáról
Előadó: Béres László bizottsági referens
4./ …./2010.(….) számú rendelet-tervezete a települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XI. 14.) számú rendelet
módosításáról
Előadó: Béres László bizottsági referens
5./ Előterjesztés az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói
pályázatának elbírálásáról
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
6./ Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
a.) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
b.) A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának
módosítása
c.) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása
d.) A 2010/2011-es nevelési évben, tanévben engedélyezett pedagógus álláshelyek száma
e.) A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kérelme
képesítés megszerzés miatti átsorolásról
f.) „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben –„ című
nyertes pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/2) könyvvizsgálói feladataira megbízás
7./ Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztései
Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
a.) Magyar Vöröskereszt támogatási kérelme gyermekek nyári táboroztatásához
b.) Szociális bérlakás szerződés hosszabbítása
8./ Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti lakás értékesítése
Kiskunmajsa, Petőfi tér 9. III/4. szám alatti lakás értékesítése
Vis-maior pályázat beadása belvízvédekezéshez
,,A Pannon bennszülött tartósszegfű védelme” LIFE-Nature pályázat megvalósítása
Ipari park pályázathoz könyvvizsgáló megbízása
,,Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Kiskunmajsán” pályázathoz
könyvvizsgáló megbízása
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g.)
h.)
i.)
j.)
k.)

Horváth Holding Befektetési Zrt. együttműködési ajánlata
Intézményi felújítások
Bölcsőde felújításhoz közbeszerzésre és műszaki ellenőrzésre megbízás
Művelődési ház felújításhoz közbeszerzésre és műszaki ellenőrzésre megbízás
Ipari park telekár meghatározása

9./ Pénzügyi Osztály előterjesztései
Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
a.) Konecsni György Kulturális Központ gazdaságvezetői állásának bérkülönbözete
b.) Pro Minoritate Alapítvány kérelme
c.) Április havi normatív állami hozzájárulás és támogatás lemondás előirányzatának
átvezetése
d.) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kérelme épület felújítási
karbantartási munkálatokhoz
e.) Magyar Önkormányzatok Szövetségének kérelme
f.) Magyar-Turán Alapítvány kérelme
g.) MEDICOPTER Alapítvány kérelme
h.) Belvízi munkálatok irányítási feladatainak jutalmazása
i.) Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme szivattyú beszerzéséhez
j.) Konecsni György Kulturális Központ többletbevétel felhasználási kérelme
belvízkárokkal kapcsolatos helyreállítási munkálatok elvégzéséhez
10./ Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
a.) Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2010. évi Közbeszerzési Tervének módosítása
b.) Interpellációra adott válasz elfogadása /Korábban kiküldésre került./
c.) Járóbeteg-szakellátó működtetéséhez szükséges feladat átadási szerződésről
d.) Kiskunmajsa és térsége járóbeteg-szakellátás megszervezéséhez, és működtetésének
elindításához megkötendő megbízási szerződésről
e.) Szabadpiaci földgázbeszerzés
f.) A Kiskunmajsai Energetikai Program folytatásához szükséges döntések meghozatala
k.) Tájékoztató az államháztartáson belülre 2009. évben céljelleggel adott önkormányzati
működési- és felhalmozási célú támogatás elmaradásáról a Többcélú Kistérségi
Társulás (TKT) Kistérségi Szociális Intézményének átadott pénzeszközről
11./ Tájékoztató a belvízvédelemről
Előadó: Dósai Imre alpolgármester
12./ Tájékoztató a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottságának munkájáról
Előadó: Dr. Kiss Tibor FB-elnök
13./ …./2010. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító
4/2010. (II.25.) számú rendelet módosításáról
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
14./ Egyebek
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Az 1. napirendi pont megtárgyalásának idejére Polgármester zárt ülést rendelt el.
Zárt ülés.
Zárt ülés után Terbe Zoltán polgármester ismertette a Képviselő-testület zárt ülésen hozott
döntését.
- Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 160/2010. számú
határozatában döntött Medgyes József Kiskunmajsa, Páva u. 20. sz. alatti lakos Bács-Kiskun
Megye Sport Díjra történő felterjesztéséről.
- Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 161/2010. számú
határozatában döntött Farkas Zoltán Kiskunmajsa, Csontos K. u. 83. sz. alatti lakos BácsKiskun Megye Ifjúságának Neveléséért Díjra történő felterjesztéséről.

2./ N a p i r e n d
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Terbe Zoltán polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

162/2010. sz. határozat
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót a következőképpen fogadja el:
- 84/2010. sz. határozat
Energetikai Program
- 90/2010. sz. határozat
A kóbor ebek jövőbeni befogásáról
- 105/2010. sz. határozat
DÉMÁSZ székház megvásárlásáról
- 124/2010. sz. határozat
Kiskunmajsai Energetikai Program – a KEOP 4.3.0 kódszámú pályázat előkészítésére
létrehozandó szakmai bizottságba az Önkormányzat képviselőinek delegálása
- 125/2010. sz. határozat
Kiskunmajsai Energetikai Program – közös Non-profit Kft. Felügyelő Bizottságába az
Önkormányzat képviselőjének jelölése
- 126/2010. sz. határozat
Trianoni emlékmű felállítása
- 141/2010. sz. határozat

–
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Kiskunmajsa, Petőfi tér 9. III/4. számú önkormányzati lakás hasznosítása
- 143/2010. sz. határozat
Patyi Jenő kérelmének megtárgyalása
- 147/2010. sz. határozat
Kiskunmajsai Intézmények szabadpiaci földgázbeszerzése
- A Képviselő-testület a 158/2010. sz. határozat – Családsegítő Szolgálat elhelyezése –
esetében a határidőt 2010. július 31-ig meghosszabbította.

3./ N a p i r e n d
.…/2010. (….) számú rendelet-tervezete a közterület-használat szabályozásáról szóló
11/2006. (VI. 02.) sz. rendelet módosításáról
Előadó: Béres László bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Terbe Zoltán polgármester Béres László bizottsági referensnek adja át a szót.
Béres László bizottsági referens:
A szabályozást jogszabályváltozás miatt kellett beiktatni. A hatósági jelzés nélküli járművek
közterületen való tartózkodása lesz szabályozva. A Településfejlesztési Bizottság támogatta a
rendelet módosítását.
Kérdés, hozzászólás nincs, Polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosítását.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét.

szavazattal

–

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2010.(VI. 30.) számú önkormányzati rendelete
A közterület-használat szabályozásáról szóló 11/2006.(VI. 02.) sz. rendelet módosításáról
Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) a) pontja, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdés és a 16.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VI.02.) sz. rendelete
(továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdés j) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
j) hatósági jelzés nélküli jármű, mellékútvonalon 10 napon túl, mellék-és főútvonalnak nem
minősülő közterületen legfeljebb 30 napig történő tárolásához.
2. §
Az Ör. 12. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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(2) Közterületen olyan hatósági jelzés nélküli jármű, amely a forgalomban csak ilyen jelzéssel
vehet részt:
- főútvonalon nem tárolható
- mellékútvonalon 10 napig engedély nélkül, ezt követően közterület-használati
engedéllyel legfeljebb 30 napig tárolható.
- fő-és mellékútvonalnak nem minősülő közterületen engedéllyel legfeljebb 30 napig
tárolható
3. §
Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti. A kihirdetés a helyben szokásos módon történik, a kihirdetésről a
polgármesteri hivatal jegyzője gondoskodik.

4./ N a p i r e n d
…./2010.(….) számú rendelet-tervezete a települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XI. 14.) számú
rendelet módosításáról
Előadó: Béres László bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Béres László bizottsági referens:
A 70 és 80 literes edényszám korlátozásáról szól a rendeletmódosítás. Amennyiben a rendelet
elfogadásra kerül, a legkisebb edényméret a 110 literes lenne. Ettől eltérően csak a
kedvezményre jogosultak köthetnek 70 és 80 literes edényzetre közszolgáltatási szerződést. A
Településfejlesztési Bizottság 3:2 arányban támogatta a rendelet elfogadását.
Terbe Zoltán polgármester:
Dr. Csomor Sándor Kiskunmajsa, Könyök u. 3. szám alatti lakos felszólalási jegyet juttatott el
hozzám e napirendi ponttal kapcsolatban, 5 percben kér szót, megadom a szót.
Dr. Csomor Sándor Kiskunmajsa, Könyök u. 3. szám alatti lakos:
Sikerült megismernem az előzményeket a rendeletmódosítással kapcsolatban. Sikerült
elmennem egy lakossági fórumra is, ahová a cég képviselője meg volt hívva. Meg kell
állapítsam, hogy az Önkormányzat vezetésének gyakorlata több kívánnivalót hagy maga után.
Ha szerződéses viszonyban van az Önkormányzat egy céggel, és van egy helyi rendelet,
november 10-e óta bizonyára lett volna idő, hogy az Önkormányzat egy költségelemzést
végezzen, kimutatásokat gyártson, esetleg a lakossági panaszokat érdemben elbírálja.
Szenvedő alanyként is azt érzékelem, hogy valaki mégis csak megegyezett valamiben, a cég a
lakosságot próbálja presszionálni jogellenes eszközökkel. Ehhez a Hivatalvezetés is asszisztál.
A konkrét rendeletmódosítással kapcsolatban Jegyző Asszony kitalálta a tiszavirág életű
rendeletet. Egyszerűen fogalmilag kizártnak tartom, hogy egy rendelet július 1-jén hatályba
lép és július 2-án hatályát veszti, egy napig lesz hatályban. Próbáltam végiggondolni, hogy ez
miért lehetséges, el sem tudom képzelni. Ez a rendeletmódosítás súlyosan diszkriminatív a
lakossággal szemben, és jogellenes is.
Terbe Zoltán polgármester:
A rendszer kicsit bonyolultabb ennél. Kiskunmajsa tagja annak a 82 településből álló
konzorciumnak, amely egységesen kezeli ezeken a településeken a szilárdhulladékot. A
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konzorcium által hozott döntések ránk nézve kötelezőek. A konzorcium a tavalyi díjemelés
tárgyalásakor hozott egy olyan döntést - amit én nem tudtam támogatni -, miszerint minden
önkormányzat, aki érintett ebben az ügyben, rendeletet fog alkotni arról, hogy lehetőleg a kis
kukák száma minél kisebb mértékben játsszon szerepet a szemétszállításban. Most sem értek
ezzel egyet. A Kiskunmajsai Önkormányzat felkérte a Településfejlesztési Bizottságot 2009.
decemberében, hogy tegyen javaslatot a rendelet ilyen célú módosítására. A Bizottság most
tette le elénk ezt a javaslatot. Nem tudom, hogy mi volt az oka annak, hogy így késett a
program, de bizonyára meg volt az alapos indoka. Ezzel a döntésünkkel eleget kell tennünk
egy konzorciumi döntésünknek. Ha a Testület nem szavazza meg, akkor marad az eddigi
állapot, hogy kis kukára is lehet kötni szerződést, mert nem korlátozzuk rendeletileg a kukák
méretét. Ha ezt a rendeletet elfogadjuk, akkor azt a lépést tesszük meg, hogy valóban csak a
nagy kukákra kötendő szerződést tesszük lehetővé.
/Farkas Zoltán, dr. Szabó Lajos és dr. Kiss Tibor képviselők megérkeztek, jelen van 14
képviselő./
Polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Oláh Péterné képviselő:
Az igazságérzetemet iszonyúan bántja, hogy van egy cég, aki a lakosságról a maximálisakat le
akarja húzni. A lakosságnak alig van munkahelye, szemete sincs, mert nincs miből vásárolni.
Mit akarunk még a lakosokkal? A cég zsebe igen mély, beleférne minden. Nézzenek szét
végre, ezek az emberek a 70 literes kukákat is – megnéztem több helyen – félig rakják meg,
most 110 litereset akarunk a nyakukba varrni. Miért? Mert nem érdekel bennünket a lakosság!
Nagyon kérem a Polgármester úrtól és mindenkitől, hogy úgy emeljük fel a kezünket, ahogy
tisztességes, mert ez régen nem a tisztességről szól. Régen a pénzről, a kizsákmányolásról, az
igazságtalanságról szól. Képviseljük a lakosságot, ő választott meg minket, a lakosság
érdekében vagyunk itt. Ha nem fogjuk az akaratát végrehajtani és az igazság mellé állni,
hanem megmagyarázzuk, szégyellem magam. Legyen bennünk igazságérzet, harcoljunk érte,
mert sokkal egyszerűbb aláírni egy szerződést, aztán majd a 12000 ember elintézi, ahogy
akarja. Én nem így akarom. Én úgy akarom, hogy aki kicsi szemetet termel, az fizessen a kicsi
kuka után. Ha ez mellé nem fogunk kiállni, akkor esélyünk sincs elmondani, hogy megtettünk
értük mindent.
Abonyi Henrik képviselő:
Polgármester úr magyarázatát, hogy a Településfejlesztési Bizottság a hibás abban, hogy csak
most került a Testület elé, nem tudom értelmezni. A Bizottság alelnökeként érdekel, hogy ezt
a kijelentést Polgármester úr milyen megfontolásból tette?
Ez a rendelet nem tekinti a Képviselő-testületet nagykorúnak. Ugyanis a Homokhátsági
Hulladékgazdálkodási Kft. az ügyvezető elmondása szerint 2009. nyarától már nem
engedélyezi azt, hogy aki új belépő a rendszerbe, az 70 literes kukára kössön szerződést. A
legkisebb kukaméret a 110 literes lehet. Aki pedig szeretne átállni 110 literesről 80, vagy 70
literesre, már 2009. nyarától nincs rá lehetősége. Akkor most miért alkotunk rendeletet?
Egyáltalán nem értem, mert akkor ez visszaható hatály, az Alkotmányban meg van határozva,
hogy mit értünk visszaható hatállyal. Visszaható hatályú jogszabályt csak akkor lehet alkotni,
ha az a címzettre nézve kedvezményesebb állapotot hoz, mint a korábbi jogi szabályozó. A
cég már előtte nem engedte a majsai lakosságnak, hogy kisebb kukaméretre kössön
szerződést. Nem értem, hogy miért most alkotunk rendeletet, amikor a cég már régen e szerint
a gyakorlat szerint dolgozik? Nincs értelme annak, amiről most vitatkozunk, és én sem értem
mi értelme annak, hogy július 1-jén hatályba lép, és július 2-án hatályát veszti a rendelet.
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Dr. Tóth Mária jegyző:
Bizonyára elkerülte Csomor úr és Abonyi képviselő úr figyelmét is az új rendelet a
jogszabályszerkesztésről, amely a jogszabályokat egységes szerkezetbe foglalva rendeli
alkalmazni. Ennek az a technikai megoldása, hogy a rendelet a kihirdetése napján hatályba
lép, és azt követő napon pedig hatályát veszti. Ez a módosító rendeletekre így igaz. Egy több
száz oldalas útmutató tartalmazza - amely a jogszabályszerkesztésről szóló friss IRM.
rendelethez szól - , hogy milyen technikával kell a módosító jogszabályokat hatályba léptetni,
illetve hatályon kívül helyezni.
/Nyerges Benjamin képviselő megérkezett, jelen van 15 képviselő./
Faludi Tamás képviselő:
Továbbra sem értem, mert ha 1-jén hatályba lép és 2-án hatályát veszti, akkor az azt jelenti
számomra, hogy 2-ától nincs rendelet.
Annyit a cég mellett pozitívumként el kell mondani, hogy a konzorcium döntött a
díjemelésről, a cég megtehette volna, hogy a díjemelési különbözetet kiszámlázza az
Önkormányzatnak, mivel ahogy Polgármester úr is fogalmazott, a konzorcium döntése
kötelező. Az Önkormányzat megteheti, hogy nem fogadja el, de akkor a különbözetet ki kell
fizetnie. A cég nem terhelte az Önkormányzatra ezt a díjkülönbözetet.
Kérem és javaslom, hogy végre egyszer tessék kiállni a lakosság elé, nyíltan, őszintén
elmondani mindent és megértetni, hogy miről szól ez a dolog. A Polgármester úr azt mondja,
hogy a konzorcium döntése kötelező az Önkormányzatra nézve. Mit jelent ez, hogy kötelező?
Van-e joga a konzorciumnak egyáltalán az Önkormányzatra és a szállító cégre nézve kötelező
érvényű határozatokat hozni? Ha ezen ilyen viták vannak hónapok óta, akkor javaslom és
kérnék ebben egy szavazást, hogy bízzunk meg ezzel egy hozzá értő céget, vagy jogászt, vagy
Jegyző asszony vizsgálja meg, hogy törvény szerint hozhat-e a konzorcium kötelező érvényű
döntést az Önkormányzatra, a szállító cégre való tekintettel? Ez alapján milyen szerződéseket
köteles kötni a szállító cég a lakossággal, vagy az Önkormányzat a szállító céggel? Amikor
minden világos számunkra, akkor ezt mondjuk el a városlakóknak is.
Dr. Tóth Mária jegyző:
Ennél világosabban nem tudom megfogalmazni. Ha egy rendelet módosításáról van szó,
akkor a rendeletet egységes szerkezetben kell kezelni, és az alaprendeletet módosító rendelet
szövege beépül az eredeti rendeletbe. Ez a sok módosító rendelet nem marad hatályban. Ez a
jogszabályszerkesztésről szóló új jogszabály szerinti eljárásrend. Hónapok óta hatályban van a
rendelet, minden módosító rendeletünk e szerint készül.
Fogl András képviselő:
Képviselőtársaim szíveskedtek volna akkor ilyen bölcsek lenni, amikor megszavazták ezt a
szerződéskötést a céggel. Akkor kétely, kérdés nélkül, egységesen megszavazták. Egy valaki
nem szavazta meg, én, aki elhagytam az üléstermet és nem vettem részt ezen a szavazáson.
Utólag már lehet okoskodni, fórumokat összehívni, akkor kellett volna a lakosság érdekeit
képviselni. Most mondva csinált okokból lehet nem megszavazni ezt a szerződést, ennek
megvannak a jogi és anyagi következményei. Az is érdekes, hogy Képviselőtársaimnak most
jutott tudomására, hogy tavaly óta nem köt szerződést kis kukákra a cég. Engem is többen
megkerestek, ezt mi jeleztük Polgármester úrnak, Alpolgármester úrnak, Jegyző asszonynak
is. A mai napig ez folyamatban van, és ugyanez történik továbbra is. Szíveskedjünk először a
döntésünket a legjobb tudásunk szerint meghozni, és az mellett kiállni, ha pedig tévedtünk,
akkor azt el kellene ismerni.
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Terbe Zoltán polgármester:
A konzorciumi döntés arról szólt, hogy a 8%-os díjemelést fogadta el a konzorcium, és azt,
hogy a települési önkormányzatok vállalják, hogy rendeletet hoznak ezzel kapcsolatban. A
Testület a Bizottságot bízta meg, csak kicsit kicsúszott a határidőből, a rendelet most került a
Testület elé. Ha a Testület el tudja fogadni, akkor megalkotjuk ezt a rendeletet, ha nem tudja
elfogadni, akkor nem alkotjuk meg, és ezzel eleget tettünk a konzorcium döntésének, mert a
döntést előkészítettük, csak a Testület nem fogadta el a rendeletmódosítást. Eleget kell
tennünk a konzorciumi szerződésünknek.
A napirendi ponttal kapcsolatban amennyiben több hozzászólás nincs, aki egyetért a rendelet
módosításával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete igen szavazat nélkül – 1
ellenszavazattal 14 tartózkodás mellett – nem fogadta el a rendelet módosítását.

5./ N a p i r e n d
Előterjesztés az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói
pályázatának elbírálásáról
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Terbe Zoltán polgármester:
Igazgató úr nyilatkozott arról, hogy hozzájárul, hogy nyílt ülésen tárgyalja a Testület a
jelölését. Átadom a szót dr. Égető Annamária bizottsági referensnek az előterjesztés
ismertetésére.
Dr. Égető Annamária bizottsági referens:
A Képviselő-testület 2010. március 24-i ülésén kiírt álláspályázatára egy pályázat érkezett,
Igazgató úr részéről. Ez a pályázat határidőben érkezett és formailag, szakmailag megfelel a
pályázati kiírásban foglaltaknak. Az intézmény véleményezési fórumai a pályázatot
támogatták: az Iskolaszék, Iskolai Szülői Szervezet egyhangúlag, az alkalmazotti értekezletei
86%-os arányban. Az előterjesztést követő határozati javaslatnak A/ és B/ verziója van,
mindkét verzió 5 évre, 2010. augusztus 16-tól 2015. július 31-ig javasolja Igazgató urat
megbízni. Egyetlen eltérést tartalmaz a B/ verzió, egy határozott időre szóló kereset
kiegészítésről szóló javaslatot, amely 2010. augusztus 15-éig tartalmazza Igazgató úr
illetményét, melyet korábban arra tekintettel állapítottak meg a részére, hogy az intézményben
adminisztratív munkát segítő alkalmazott nincs, így ezek a jelentős terhek Igazgató úr vállát
nyomják. Az Oktatási és Művelődési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a B/
határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.
Terbe Zoltán polgármester:
Igazgató úr szeretné-e a pályázatát szóban kiegészíteni?
Bozóki János Igazgató:
Nem kívánom szóban kiegészíteni.
Terbe Zoltán polgármester:
Kérem, tegyék meg észrevételeiket, tegyék fel kérdéseiket.
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Jendér Julianna képviselő:
Meg szeretném köszönni azt az áldozatkész munkát, amit eddig végzett az iskoláért. Minden
elismerésem az Övé. Ameddig képviselő vagyok, mindenben támogatni fogom Igazgató úr
kérését.
Oláh Péterné képviselő:
A munkája elismerése mellett van egy kérésem. Negyedik éve küszködünk, hogy a
Zeneiskolából pár tanulót ki tudjunk hívni a bodoglári, vagy kígyósi falunapra.
Bármennyiszer próbálkoztam, egyetlen egyszer segítséget nem kaptam. Azt is tudomásul
kellene venni, hogy Kiskunmajsának nem csak közepe van, van külterülete is és vannak
külterületen élő emberek, akik ugyanúgy dolgoznak, mint a belterületen bárki. Nem tudom,
mi az oka, de folyamatosan mellőzve vagyunk. Az idén megértettem, hogy táncversenyük
van, de azt nem értem meg, hogy egyetlen egyszer nem kapok segítséget. Tudtam, hogy most
megint nem kapok. Úgy érezzük Kiskunmajsán magunkat, hogy feleslegesek vagyunk, kivétel
az adónk és a munkánk. Mindenkit kérek, Polgármester urat is, mert ezt az emberek
iszonyúan érzik. Annyit kérek Igazgató úrtól, hogy legyen kedves számolni a falunapokkal,
akarjanak kicsit segíteni. Mert jelenleg, ezzel az Önkormányzattal egy szikrát nem érzi a
külterület, hogy segítenek. Megteszünk érte mindent, hogy úgy fogadjuk őket, ahogy kell, de
legalább segítsenek. Minden évben el kell mondanom, mindig eredménytelenül.
Bozóki János Igazgató:
Tényleg több alkalommal megkeresett már Képviselő asszony minket. Nem Ő az egyetlen,
nagyon sok felkérés érkezik hozzánk, egyrészt az iskolához, másrészt az Egyesülethez. Ez egy
különálló civil szervezet, ami felnőtt emberekből áll. Mikor beérkezik hozzánk egy felkérés,
akkor – mivel felnőtt emberekről van szó, családdal, egyéb elfoglaltságokkal – nagyon nehéz
már a próbákat is egyeztetni. Mindig azt szoktam kérni, hogy legalább 1-1,5 hónappal a
rendezvény előtt keressenek meg minket. Akkor meg tudom beszélni az érintettekkel, és ha ki
tudunk állítani egy csapatot, akkor elvállaljuk a felkérést. A Zeneiskolánál kicsit nehezebb, ott
kisebb gyerekekről van szó. Ott is legalább másfél hónappal előtte tudnunk kell, hogy milyen
rendezvény lesz, mert akkor tudjuk elvállalni. Most két alkalom jut eszembe. Az egyik
augusztus végén arra a vasárnapra esett – tanítás kezdete előtti hétvége - , amikor a gyerekek
költöznek be a kollégiumba. Akkor jeleztem is Képviselő asszonynak, hogy ez
megoldhatatlan a számunkra. Ráadásul vasárnap délutánra amúgy sem szoktunk fellépéseket
vállalni, hiszen a zenekar tagjai vidéken tanulnak, dolgoznak, vasárnap utaznak vissza. Nem
olyan indokaim voltak, hogy nem tartom fontosnak Bodoglárt. Bárhová elmegyünk játszani
szívesen, Kiskunmajsához tartozó településekre térítésmentesen. Annyit kérek, hogy időben
egyeztessük le az időpontot, nekünk is vannak olyan indokaink, amit figyelembe kell venni.
Csak úgy tudunk elvállalni fellépéseket, hiszen ez nem csak az én döntésem, hanem az összes
érintetté. 40 szuverén emberről van szó.
Csóti Péter képviselő:
Az Oktatási Bizottság mai ülésén tárgyalta a pályázatot, a jelen lévő tagok kivétel nélkül,
egyhangúlag támogatták. Azt emeltük ki, hogy Bozóki úr előző ciklusban végzett munkája
úgy az intézmény élén, mint a zenekar élén meghatározó Kiskunmajsa életében.
Meghatározóak az események, melyeket évről évre produkálnak. Igazgató úr 26 pontba
foglalt programtervezete is olyan, ami garantálja annak továbbfejlődését. Egyhangúlag
javasoltuk a B/ határozati javaslatot. Igazgatóként hozzá szeretném fűzni, hogy az iskola
összevonás utáni időkben igen nagyfokú kompromisszumkészséget tanúsított, ennek is
köszönhető, hogy sikeresen oldottuk meg a különböző tagozatok, csoportok elhelyezését.
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Ezek olyan dolgok, melyek egyértelművé teszik ezt a teljesítményt. Kérem, támogassák a
pályázatot.
Faludi Tamás képviselő:
Ugyanezt szerettem volna kiemelni, az iskola összevonás kapcsáni nehézségek megoldását
kiemelkedő színvonalon oldotta meg, hiszen akkor nagyon sokat beszélgettünk Igazgató úrral,
átbeszéltük az aggályokat, kérdéseket. Nagy öröm mindenki számára, hogy sikerült minden
problémát megoldani, ezt külön köszönöm. Köszönöm az elmúlt éveket, a Képviselő-testület
mindig örömmel támogatta a Zeneiskolát. Bozóki úr személyében olyan igazgatót találtunk,
aki kiemelkedően foglalkozik az ifjúság nevelésével, nem csak az iskolában, hanem azon túl
is, az egyesületben, ami sokszoros aranyérmes, és ami Majsán a legnagyobb örömet tudja
okozni, amikor fellépnek. Remélem, hogy Képviselő asszony kérése is majd teljesül és az
egész zenekar fel tud lépni Bodogláron és Kígyósban is. kérem, támogassák a pályázatot.
Oláh Péterné képviselő:
Nem szeretném megbántani, de az igazsághoz szeretek ragaszkodni. Augusztusban soha nem
volt bodoglári nap. Májusban, vagy június első vasárnapján volt, nem készülhettek az
iskolára. Ennek ellenére kérem, hogy legyünk egyformák az emberekkel.
Bozóki János Igazgató:
Nincs megkülönböztető szándék bennem. Képviselő asszony hívott egyszer bennünket
augusztus végére is. Bízom benne, hogy Képviselő asszony nem adja fel és fog nekünk szólni.
Amennyiben mód van rá, igyekszünk minden felkérésnek eleget tenni.
Jendér Julianna képviselő:
Igazgató úr védelmére fel szeretném hozni, hogy amikor a Napfény Park átadásáról volt szó,
két hónappal előtte megkezdődtek vele a tárgyalások.
Terbe Zoltán polgármester:
Amennyiben több hozzászólás nincs, az igazgató személyéről, 5 évre történő megbízásáról
titkos szavazással kell döntenünk. Az A/ és B/ variációról külön fogunk szavazni, de azt nem
titkos szavazással fogjuk megtenni. Az Ügyrendi Bizottságot kérem fel, hogy a
Szavazatszámláló Bizottság feladatát vállalja magára, a szavazást bonyolítsa le. A szavazás
idejére szünetet rendelek el .

Szünet.

Szünet után.

Terbe Zoltán polgármester Farkas Zoltánnak, az Ügyrendi Bizottság elnökének adja át a
szót a szavazás eredményének ismertetésére.
Farkas Zoltán képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke:
Az Ügyrendi Bizottság megállapította, hogy a titkos szavazásban részt vett 15 képviselő, 15
érvényes szavazatot adott le. Mind a 15 szavazat támogatta Bozóki János igazgató úr
megújított kinevezését. Gratulálunk Igazgató úrnak.
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Terbe Zoltán polgármester:
Őszintén gratulálok Igazgató úrnak az újraválasztásához, az eddig végzett munkájáért
köszönettel tartozunk. A szavazás eredménye mutatja, hogy mindenki meg volt elégedve az
Ön és az Iskola teljesítményével. A következő időszakra jó munkát kívánunk.
A/ és B/ határozati javaslat van előttünk Igazgató úr javadalmazásáról. Az Oktatási Bizottság
a B/ javaslatot támogatta. Amennyiben ezzel kapcsolatban kérdés nincs, szavazásra teszem fel
a B/ határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kérem, szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül 4 tartózkodás mellett – elfogadta.
A Képviselő-testület a fenti szavazatok figyelembe vételével az alábbi határozatot hozta.

163/2010. sz. határozat
Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói
pályázatának elbírálásáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bozóki János Kiskunmajsa,
Jókai Mór u. 1. szám alatti lakost bízza meg az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény igazgatói feladatainak ellátásával 2010. augusztus 16-tól 2015. július 31-ig.
Illetménye:
garantált illetmény:
150.495,- Ft
további szakképesítéssel összef. ill.növ.: 12.040,- Ft
kerekítés után
162.500,- Ft
egyéb pótlék:
10.000,- Ft
magasabb vezetői pótlék:
60.000,- Ft
hat. időre szóló kereset kieg. (2010. 08. 16-2015. 07. 31.) 25.000,- Ft
összesen: 257.500,- Ft.
Felelős: dr. Égető Annamária referens
Határidő: azonnal

/Bozóki János Igazgató távozott./

Terbe Zoltán polgármester:
A Pénzügyi Bizottság határozatképessé vált, ezért újabb szünetet rendelek el, kérem a
Bizottságot, tárgyalja meg napirendi pontjait.

Szünet.
A szünetben a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság megtartotta ülését.
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S z ü n e t u t á n.
/Fogl András képviselő szünet után nem jött vissza, jelen van 14 fő./

6./ N a p i r e n d
Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
a) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának
módosítása
Dr. Égető Annamária bizottsági referens
Az előterjesztés elkészítését Igazgató úr kérelme indokolta, aki jelezte, hogy intézmény
alapító okiratát módosítani javasolja. Még pedig a sajátos nevelési igényű gyermekek körét
javasolja szűkíteni egy Oktatási Hivatal által lefolytatott ellenőrzést követően. A kérelem
benyújtása után egy hosszú egyeztetést folytattunk le, melybe bevontuk II. számú Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság munkatársait, az egyeztetés
eredményeképpen javasoljuk az okiratot a mellékletben foglalt módon módosítani.
Mely a sajátos nevelési igényű gyermekek körét némileg módosítja az eredetihez képest,
abból a hallás- és látásfogyatékos gyermekek ellátása kerülne ki. Tehát az előterjesztésben
kiküldöttek, illetve az autista gyermekek továbbra is benne maradnának, tekintettel arra, hogy
az együttnevelhető gyermekek számára szeretné a fenntartó Önkormányzat továbbra is
biztosítani az ellátást az intézményben.
Azzal egészíteném ki, hogy a szakfeladatok közül a 841901-es módosulna egy 7-es végűre,
illetve a 910121 számú Könyvtári állomány gyarapítása, kezelése kerülne a szakfeladatok
közé felvételre. Az Oktatási és Művelődési Bizottság a mai napi ülésén tárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést
az elhangzottakkal együtt.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
164/2010. sz. határozat
Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
Alapító Okiratának módosítása
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 1-jei hatállyal
az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát jelen határozat
1. sz. melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. sz. mellékletét
képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát és ezzel egyidejűleg hatályon
kívül helyezi a 32/2010. sz. határozattal jóváhagyott alapító okiratát.
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2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az intézmény vezetőjét,
hogy gondoskodjon az alapító okiratnak az alapdokumentumokon történő átvezetéséről.
Felelős: dr. Égető Annamária referens
Határidő: azonnal
b) A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Alapító Okiratának
módosítása
Dr. Égető Annamária bizottsági referens
Az Oktatási és Művelődési Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
165/2010. sz. határozat
A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Alapító Okiratának módosítása
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 1-jei hatállyal a
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratát jelen határozat 1.
sz. melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. sz. mellékletét képező,
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a
33/2010. sz. határozattal jóváhagyott alapító okiratát.
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az intézmény vezetőjét,
hogy gondoskodjon az alapító okiratnak az alapdokumentumokon történő átvezetéséről.
Felelős: dr. Égető Annamária referens
Határidő: azonnal
c) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának
módosítása

Dr. Égető Annamária bizottsági referens
Az Oktatási és Művelődési Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
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166/2010. sz. határozat
Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Alapító Okiratának módosítása
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 1-jei hatállyal az
Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát jelen határozat 1. sz.
melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 34/2010. sz.
határozattal jóváhagyott alapító okiratát.
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az intézmény vezetőjét,
hogy gondoskodjon az alapító okiratnak az alapdokumentumokon történő átvezetéséről.
Felelős: dr. Égető Annamária referens
Határidő: azonnal
d) A 2010/2011-es nevelési évben, tanévben engedélyezett pedagógus álláshelyek
száma
Dr. Égető Annamária bizottsági referens
Az Oktatási és Művelődési Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.

167/2010. sz. határozat
A 2010/2011-es nevelési évben, tanévben engedélyezett
pedagógus álláshelyek száma
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010/2011-es tanévre
vonatkozóan 55,9 álláshelyet finanszíroz meg az Arany János Általános Iskola, Óvoda és
Bölcsőde Arany János Általános Iskolájában, melyet 54 fő státusz betöltéssel, 1,9 főnek
megfelelő túlórával lát el az intézmény. Az 54 fő tartalmazza az 1 fő gyermek- és
ifjúságvédelmi felelőst is, akinek 2010/2011-es tanévre történő alkalmazásához továbbra is
hozzájárul.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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e) A Konecsni György Kulturális Központ Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
kérelme képesítés megszerzése miatti átsorolásról
Dr. Égető Annamária bizottsági referens
Szakmailag kívánom kiemelni az előterjesztés azon részét, hogy a fenntartó önkormányzat
rendezte az intézmény működési engedélyét. A működési engedélyben ennek a szakmai
végzettségnek a feltüntetésével vált lehetővé, hogy a gyűjtemény rendelkezik működési
engedéllyel, és Néprajzszakos Gyűjtőkör működik ebben az intézményben.
Az Oktatási- és Művelődési Bizottság valamint a Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság az
előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nincs, Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.

168/2010. sz. határozat
A Konecsni György Kulturális Központ Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
kérelme képesítés megszerzése miatti átsorolásról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Konecsni György Kulturális
Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház részére bér (és járulékai) különbözetre
486.435.-Ft-ot biztosít a céltartalékon tervezett normatív állami, normatív kötött támogatás,
SZJA visszafizetési kötelezettség terhére.
Felelős: Tóth Viktor igazgató, dr. Égető Annamária referens értesítésre, Gulyás Jánosné
bizottsági referens a rendeleten történő átvezetésre
Határidő: azonnal

f) ,,Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben –„
című nyertes pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/2) könyvvizsgálói feladataira megbízás
Dr. Égető Annamária bizottsági referens
Az Oktatási és Művelődési Bizottság valamint a Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság az
előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nincs, Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
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169/2010. sz. határozat
,,Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben –„ című
nyertes pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/2) könyvvizsgálói feladataira megbízás
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kompetencia alapú oktatás,
egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben” című, TÁMOP 3.1.4/08/02 kódszámú
pályázat keretében könyvvizsgálói feladatokkal a Szalontai Könyvvizsgáló Bt-t (6000
Kecskemét, Bercsényi u. 17.) bízza meg.
Felhatalmazza Terbe Zoltán polgármester urat a megbízási szerződés aláírására.
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvvizsgálói megbízási
szerződés megkötéséhez 187.500,- Ft-ot biztosít a céltartalékon tervezett normatív állami,
normatív kötött támogatás, SZJA visszafizetési kötelezettség terhére.
Felelős: dr. Jenei Aranka projektmenedzser, dr. Égető Annamária referens értesítésre
Határidő: azonnal

7./ N a p i r e n d
Hatósági Osztály Népjóléti Csoport előterjesztései
Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
a) Magyar Vöröskereszt támogatási kérelme gyermekek nyári táboroztatásához
Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
Az Egészségügyi- és Szociális Bizottság valamint a Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek a 20.000,- Ft biztosítását.
Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést
az elhangzottak szerint.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
170/2010. sz. határozat
Magyar Vöröskereszt támogatási kérelme gyermekek nyári táboroztatásához
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 20.000,- Ft összeggel támogatja a
Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete által a mozgáskorlátozott és egyéb
fogyatékossággal élő gyermekek számára Balatonlellén szervezett táborát, melynek fedezete a
társadalmi önszerveződések támogatására elkülönített 2.910.000,- Ft keretösszeg maradványa.
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Támogatottal Kiskunmajsa Város Önkormányzata nevében a polgármester támogatási
megállapodást köt, elszámolási kötelezettség mellett.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
b) Szociális bérlakás szerződés meghosszabbítása
Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
Az Egészségügyi- és Szociális Bizottság a kérelmet megtárgyalta és 2010. szeptember 30-ig
javasolja az ingatlan bérbeadását.
Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a szakbizottság módosító javaslatát, kéri a
képviselőket, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett – az
alábbi határozatot hozta.
171/2010. sz. határozat
Szociális bérlakás szerződés meghosszabbítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2007. (V.04.) Kt. rendelet
alapján, a Kiskunmajsa, Szabadkai u. 51/A. számú önkormányzati tulajdonú ingatlant,
szociális alapon adja bérbe Kolompár Mária Ibolya Kiskunmajsa, Szabadkai u. 51/A. szám
alatti lakosnak. Bérleti szerződés időtartama 2010. július 1-jétől - 2010. szeptember 30-ig.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2010. július 10.
8./ N a p i r e n d
Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
a) Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti lakás értékesítése
Béres László bizottsági referens
A Településfejlesztési Bizottság a Kiskunmajsa Fő u.76. szám alatti lakás értékesítéséről
készült előterjesztést megtárgyalta és 3 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett nem foglalt
állást.
Abonyi Henrik képviselő
Mózer Gyula bizottsági elnök úr nincs jelen, ezért szeretném kiegészíteni, hogy bizottsági
ülésen felmerült az a kérdés, hogy az önkormányzat ezt az ingatlant egyben próbálja kezelni,
akkor milyen összegért lehet esetlegesen értékesíteni.
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A másik javaslat pedig az volt, hogy akár az ingatlanrészt, akár a teljes ingatlant az
Önkormányzat esetleg üzlethelyiségként, bérleményként kezelné és kiadná, eben az esetben
milyen összegű bevételt lehetne realizálni. A bérbeadással lehetne nagyobb összeget
realizálni, mint az értékesítéssel?
Terbe Zoltán polgármester
Ebben az esetben az önkormányzat csak egy szándéknyilatkozatot fogalmazna meg, miszerint
bérbe kívánja adni az ingatlant, a részletek pedig kerüljenek kidolgozásra.
Kérem a képviselőket, aki az elhangzott módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett – a
módosító javaslatot nem fogadta el.
Terbe Zoltán polgármester
Kérem a képviselőket, aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 6 tartózkodás mellett – nem
fogadta el a javaslatot, majd az alábbi határozatot hozta.

172/2010. sz. határozat
Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti lakás értékesítése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám
alatti 893/A/1 és a 893/A/2 hrsz-on nyilvántartott lakásokat nem kívánja értékesíteni.
Felelős : Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

b) Kiskunmajsa, Petőfi tér 9. III/4. szám alatti lakás értékesítése
Béres László bizottsági referens
A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Polgármester kéri a képviselőket, aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
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173/2010. sz. határozat
Kiskunmajsa, Petőfi tér 9. III/4. szám alatti lakás értékesítése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsa, Petőfi tér 9.III./4.
számú lakás értékesítéséhez az ingatlan forgalmi értékének meghatározásához 3 db ajánlatot
kér be ingatlan értékbecslő vállalkozásoktól.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2010. július 31.

c) Vis-maior pályázat beadás belvízvédekezéshez
A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Polgármester kéri a képviselőket, aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
174/2010. sz. határozat
Vis-maior pályázat beadás belvízvédekezéshez
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a kialakult
vis maior helyzetet saját erőből nem tudja megoldani, ezért határozott arról, hogy 601.565,forint összegű vis maior támogatás igénylésére pályázatot nyújt be a 8/2010. (I.22.)
Kormányrendelet alapján 257.813,- forint saját erő biztosítása mellett, melynek fedezete a
céltartalékon tervezett normatív állami, normatív kötött támogatás, SzJA visszafizetési
kötelezettség.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatás igénybevételére a Magyar Államkincstár
Dél-alföldi Regionális Igazgatóságához benyújtandó pályázatot aláírja.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
d) ,,A Pannon bennszülött
megvalósítása

tartósszegfű

védelme”

LIFE-Nature

pályázat

Béres László bizottsági referens
A Kiskunsági Nemzeti Park a koordinátora a pályázatnak, mely 100 %-ban finanszírozott, az
önkormányzatnak csak az összeget kell megelőlegeznie, míg az utófinanszírozás nem történik
meg. Az előterjesztésben a pályázat megvalósításával kapcsolatosan szerepel 4 határozati
javaslat.
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A Településfejlesztési Bizottság az 1.,2., és a 4. határozati javaslatot javasolja elfogadni a
Képviselő-testületnek. A 3. határozati javaslatot azon kiegészítéssel javasolja elfogadásra, a
Települési Bizottság kerüljön megbízásra, hogy az álláshelyre beérkező pályázatokat 2010.
július 7-én 16 óráig elbírálja.
Terbe Zoltán polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nincs, ezért szavazásra bocsátom az
első határozati javaslatot, mely 2 darab bemutató tájékoztató tábla megrendelésére
vonatkozik.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az
alábbi határozatot hozta.
175/2010. sz. határozat
,,A Pannon bennszülött tartósszegfű védelme”
LIFE-Nature pályázat megvalósítása által
bemutató tájékoztató táblák megrendelése
Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete „A Pannon bennszülött tartós
szegfű védelme” LIFE-Nature pályázathoz kapcsolódóan megrendel 2 db bemutató
tájékoztató tábla készítését a ZéPé Desing BT. Kecskemét Daru u. 16. sz. vállalkozástól.
A tábla költségére 320.000,- forintot biztosít a céltartalékon tervezett normatív állami,
normatív kötött támogatás, SzJA visszafizetési kötelezettség keret terhére.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Terbe Zoltán polgármester
Kérem a képviselőket, aki egyetért a második határozati javaslattal, melyben a tájékoztató
tábla tartóállványzatának elkészítésére árajánlat kerüljön bekérésre a felsorolt vállalkozóktól,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
176/2010. sz. határozat
,,A Pannon bennszülött tartósszegfű védelme” LIFE-Nature pályázat
megvalósítása által bemutató tájékoztató táblák tartóállványzatának
elkészítésére ajánlat bekérése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete „A Pannon bennszülött tartós
szegfű védelme” LIFE-Nature pályázathoz kapcsolódóan 3 db ajánlatot kér be 2 db
tájékoztató tábla tartóállványzatának elkészítésére Török Ferenc Kiskunmajsa, Deák F. u.
96. sz., Fanyarka 2500 Faipari Kft Kecskemét, Budai hegy 97/A, és Németh István Szolnok
Fényes A. u. 56. sz. vállalkozásoktól.
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A tartóállványok készítésére 150.000,- forint fedezetet biztosít a céltartalékon tervezett
normatív állami, normatív kötött támogatás, SzJA visszafizetési kötelezettség keret terhére.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Terbe Zoltán polgármester
Kérem a képviselőket, aki egyetért a harmadik határozati javaslattal és annak azon
kiegészítésével, hogy 2010. július 7-én 16 óráig történjen meg a pályázat beadása és kerüljön
hatalmazásra a Településfejlesztési Bizottság a pályázó kiválasztásával, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
177/2010. sz. határozat
,,A Pannon bennszülött tartósszegfű védelme” LIFE-Nature pályázathoz
kapcsolódóan idegenvezető megbízással történő foglalkoztatására
pályázat kiírása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete „A Pannon bennszülött tartós
szegfű védelme” LIFE-Nature pályázathoz kapcsolódóan idegenvezető megbízással történő
foglalkoztatására pályázatot ír ki 2010. évben 3,5 hónapos időszakra. Egy fő megbízásos
jogviszony létesítésére 689.000,- forint bér + járulékot biztosít a céltartalékon tervezett
normatív állami, normatív kötött támogatás, SzJA visszafizetési kötelezettség keret terhére.
A képviselő-testület megbízza a Településfejlesztési Bizottságot, hogy 2010. július 7-én 16
óráig döntsön a pályázó kiválasztásáról.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Mózer Gyula a Településfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2010. július 7.
Terbe Zoltán polgármester
Kérem a képviselőket, aki egyetért a 4. határozati javaslattal, mely a hűtőmágnes készítésére
vonatkozik, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
178/2010. sz. határozat
,,A Pannon bennszülött tartósszegfű védelme” LIFE-Nature pályázathoz
kapcsolódóan hűtőmágnes készítésére árajánlat kérés
H a t ár o z a t
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete „A Pannon bennszülött tartós
szegfű védelme” LIFE-Nature pályázathoz kapcsolódóan 100 db hűtőmágnes készítésére
ajánlatot kér be a PRINT-2000. Nyomda Kft Kecskemét, Végvár u. 71/b, az IRISZ REPRO
Stúdió Kecskemét, Buda u. 12.sz., és ZéPé Design Kecskemét, Daru u. 16. sz.
vállalkozásoktól.
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A hűtőmágnes készítésének költségére 100.000,- forint fedezetet biztosít a céltartalékon
tervezett normatív állami, normatív kötött támogatás, SzJA visszafizetési kötelezettség keret
terhére.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
e) Ipari park pályázatához könyvvizsgáló megbízása
Béres László bizottsági referens
A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nincs, Terbe Zoltán polgármester kéri a képviselőket, aki egyetért az
előterjesztésben foglaltakkal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
179/2010. sz. határozat
Ipari park pályázatához könyvvizsgáló megbízása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Kócsóné Kürti Máriát (6100.
Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 1.) bízza meg az „Ipari park komplex fejlesztése
Kiskunmajsán” című pályázat könyvvizsgálatával.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
f) ,,Közösségi közlekedés komplex
könyvvizsgáló megbízása

fejlesztése

Kiskunmajsán”

pályázathoz

A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nincs, Terbe Zoltán polgármester kéri a képviselőket, aki egyetért az
előterjesztésben foglaltakkal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta.
180/2010. sz. határozat
,,Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Kiskunmajsán”
pályázathoz könyvvizsgáló megbízása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Kócsóné Kürti Máriát
(Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 1.) bízza meg az „Közösségi közlekedés komplex fejlesztése
Kiskunmajsa” című pályázat könyvvizsgálatával.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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g) Horváth Holding Befektetési Zrt. együttműködési ajánlata
Béres László bizottsági referens
A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nincs, Terbe Zoltán polgármester kéri a képviselőket, aki egyetért az
előterjesztésben foglaltakkal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
181/2010. sz. határozat
Horváth Holding Befektetési Zrt. együttműködési ajánlata
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért az 5 MW induló
kapacitású fotovoltaikus naperőmű megvalósításával.
Felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
h) Intézményi felújítások
Béres László bizottsági referens
A Településfejlesztési Bizottság tegnapi ülésén a következők hangoztak el: A Napsugár
Óvoda esetében a felújítás összege kerekítés következtében 950.000,- Ft-ra módosuljon, a
Szociális Otthon esetében az 588.00,- Ft csak az anyagköltséget fedi le, az intézményi
dolgozók a munkát elvégeznék, viszont további 50.000,- Ft-ra lenne szükség a bádogos
munkák elvégzéséhez. Így összesen 638.000,- Ft kerülne biztosításra az intézmény részére.
Az érintésvédelmi mérések elvégzése esetében elírás történt, ott az igény 560.000,- Ft. Így
11.849.000,- Ft + Áfa, ami összességében 14.811.250,- lenne az intézményi felújítás költsége,
aminek elfogadását a Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek. Ebben
az esetben a fedezetre elkülönített összeg 12.800.850,- Ft-ra növekedne.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
Az elhangzott összeg fedezete a Járóbeteg-szakellátó Központ, az Ipari park működtetési
költségei, esetleges peres eljárások költségeinek fedezetére elkülönített összegből 12 millió
forint. Nem tudom a járóbeteg-szakellátó és az ipari park működtetését miből fogjuk
megoldani, ha most az intézmények felújítását ebből az összegből fedezzük. Abban az
esetben, ha járóbeteg-szakellátót tudjuk üzemeltetni, természetesen meg fogom szavazni az
intézményi felújítást.
Faludi Tamás képviselő
A Pénzügyi bizottsági ülésen is tárgyaltuk az előterjesztést, arra kérem a képviselőtársaimat,
hogy szavazzák meg ezt a határozati javaslatot, azaz összeget, az intézmények felújítására.
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Szeretném megnyugtatni az Alpolgármester Asszonyt, mivel a következő előterjesztés majd
tartalmazza, hogy a Szociális Intézménynél van 11 millió forint elvonható pénzmaradvány,
amit a bizottság javasol, az előbb említett fedezethez átcsoportosítani.
Nyerges Benjamin képviselő
Az előterjesztés tartalmazza az intézményvezetőkkel való egyeztetést. A gimnázium esetében
ez úgy történt, az intézményt megkereste délelőtt 11 órakor Török Ferenc úr és közölte, hogy
délutánra szüksége van adatokra, összegekre és keressük elő a múlt évi igényünket. Erre
technikai okok miatt nem volt lehetőségünk, majd délután a hivatalban megtalálta előző évi
igényeket, majd ez alapján megtörtén az egyeztetés. Most látom, hogy egyes intézményeknél
lapostető felújítás került tervezésre, míg más intézményeknél ez nem történt meg, illetve a
báli bevétel terhére a gimnázium és a kollégium esetében a mennyezet javításra került a
karbantartók által.
Hét-nyolc évvel ezelőtt került fényvédőzésre mind a két épület tetőzete, úgy gondolom az
értékeinket egyformán kellene védenünk, minden intézmény esetében.
Javasolom, hogy körültekintőbben járjunk el ebben az ügyben - nem egy napos előkészítő
munkával – az előző évek gyakorlatához igazodva azoknak a munkáknak az elvégzését
javasolnám, amelyek közvetlen balesetveszélyt hárítanak el, kötelező felülvizsgálat és a
működés biztonságát szolgálják.
Faludi Tamás képviselő
Javasolom, hogy az elhangzott összeget biztosítsuk az intézményeknek, hogy a felújítási
munkákat el tudják végeztetni. A gimnázium esetében kerüljenek felmérésre a
legszükségesebb felújítási igények, és kerüljön vissza a képviselő-testület elé.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
Helyreigazítást kívánok tenni, hogy az elmúlt 3 évben tényleg nem túl sok pénzt fordítottunk
az intézményekre, az elmúlt év nyarán 22 millió forintot. Még pedig úgy, hogy háromszor
hoztam a képviselő-testület elé a belső ellenőrrel leegyeztetett anyagot, amit háromszor dobott
vissza a testület, tehát jól megfontolásra került, hogy mi legyen felújítva. Minden
intézményvezetővel háromszor egyeztettük az igényeket.
Ennek az előterjesztésnek a készítésében én nem vettem részt – de attól az anyag lehet jó és
alapos - most 14 millió forintról van szó, az intézmények tudják, hogy mennyire alaposak és
megfontoltak a javaslatok. Az én problémám az, hogy most sem látom azt, miből fogjuk
működtetni a járóbeteg-szakellátót. Tudjuk azt, hogy az intézmények nagyon rossz állapotban
vannak, de azt gondolom ez nem egy év alatt amortizálódtak le, ezekre az épületekre
folyamatosan nem költött az önkormányzat.
Farkas Mihály képviselő
A hozzászólásom oka fogyottá vált az Alpolgármester Asszony által elmondottak által. A
rendkívüli Pénzügyi bizottsági ülésen nem tudtunk döntést hozni 2 igen és 2 nem szavazat
mellett. Két határozati javaslatot kellett feltenni szavazásra, az egyik, hogy a legszükségesebb
feladatokat végezze el az önkormányzat, a másikat az előterjesztés tartalmazza, egyik sem
kapta meg a szükséges támogatottságot. A bizottság ebben a kérdésben nem tudott állást
foglalni.
Csóti Péter képviselő
Egyetértek az Alpolgármester Asszony felvetésével, ennek a ciklusnak az előző esztendejében
történt igazán érdemi ráfordítás az intézményhálózatra.
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Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde épületegyüttese részéről alapos
súlypontozás alapján történt az akkor prioritást élvező óvodának és a bölcsődének a felújítása,
és ezzel nem javultak a más épületek állagát jellemző mutatók. A mostani felsorolás is
balesetveszélyt és épület állagmegóvást tartalmazza.
Faludi Tamás képviselő
Nyerges Benjamin képviselőtársam részéről elhangzott vélemény az előkészítést illetően.
Török Ferenc új dolgozó és az intézményvezetők segítségére is szüksége van, az előttünk lévő
előterjesztés pedig korrektül kidolgozásra került. Folyamatosan hivatkozunk arra, hogy a
szakrendelő működtetésére félre van téve a pénz, kérdezem Alpolgármester Asszonytól, hogy
kell a működtetéshez pénz?
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
Az én információim szerint igen kell, 25-40 millió forintot mondott az a cég, amikor felkértük
a 4 hónap működtetésének lebonyolítására. Ezen összegre lenne szükség ahhoz, hogy
járóbeteg-szakellátó elinduljon, természetesen ez nem takarja a várható önkormányzati
kiegészítés mértékét, ami véleményük szerint 5-6 millió forint is lehet havonta.
Béres László bizottsági képviselő
Az előterjesztés a szavazáskor minősített többséget igényel, ami a legnagyobb költséget
igényli a művelődési központnak a lapostető felújítása – ahol a zeneiskola ütőszekciója
gyakorol – olyan rossz állapotban van, hogy amennyiben a felújítás nem történik meg, úgy
nem tudják tovább folytatni a gyakorlást.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
A Pénzügyi Bizottság Elnökétől kérdezem, amennyiben megszavazom az előterjesztést, ugye
nem fogom kockáztatni az önkormányzat vállalását, a járóbeteg-szakrendelő működtetését
illetően?
Farkas Mihály képviselő
Alpolgármester Asszony nem fogja kockáztatni, mivel nem tudja Ön és én sem a
jelenpillanatban, hogy ez mennyibe fog kerülni.
Szikora Lajosné képviselő
Az Arany iskola esetében mi az a kémény felújítási munka, ami 1 millió forintot igényel?
Csóti Péter képviselő
Itt tetőfelújításról is szó van, mivel hosszú ideje beázások vannak, és azt csak úgy lehet
megszűntetni, hogy kéményeket visszabontatjuk és az átázott gerendákat kicseréltetjük
jelentős tetőfelületen.
Terbe Zoltán polgármester
Felkérem Nyerges Benjamin képviselő urat, hogy pontosítsa módosító javaslatát.
Nyerges Benjamin képviselő
Javasolom, hogy az intézményi felújításban szereplő tételek közül, csak azokat támogassa az
önkormányzat, melyeket a melléklet első három oszlopa tartalmaz.
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Csóti Péter képviselő
Amennyiben ez helyszíni szemlét igénylő vizsgálattal jár, akkor ne várjuk meg a következő
önkormányzati ülést, mivel úgy időzavarba kerülünk a kivitelezési munkákkal.
Terbe Zoltán polgármester
Ha jól értelmezem az elhangzottakat, amennyiben a módosítási javaslat elfogadásra kerül,
akkor is lesz egy utolsó rovancs, amely meghozza, hogy melyik tételeket fogjuk felújítatni.
Ezt Igazgató úr egy helyszíni bejárással szeretné megerősíteni.
Szavazásra bocsátom Nyerges Benjamin képviselő módosító javaslatát, mely szerint a
melléklet első három oszlopában szereplő költségeket biztosítsa az önkormányzat az
intézményei felújítására az idei esztendőben.
Kérem a képviselőket, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 6 tartózkodás mellett – nem
fogadta el a módosító javaslatot.
Terbe Zoltán polgármester
Kérdezem Béres László csoportvezető úrtól, hogy a gimnázium miért került le a listáról?
Béres László bizottsági referens
Ezt a munkát a kollégám végezte, telefonon történt az egyeztetés, valószínűleg úgy ítélték
meg, hogy olyan fontos jellegű munka nincs, ami nem tűrne halasztást.
Terbe Zoltán polgármester
A határozati javaslatot kiegészíteném egy módosító javaslattal, hogy szerint helyszíni
bejárással, szemlével győződjünk meg arról, hogy mennyire kell felújítani a gimnáziumot,
melyről előterjesztés készüljön a következő testületi ülésre.
Kérem a képviselőket, aki az elhangzottakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett –
elfogadta a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt.
182/2010. sz. határozat
Intézményi felújítások
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 14.811.250,- forintot biztosít az
intézményi felújításokra, melynek fedezete a céltartalékon tervezett felhalmozási, felújítási
alap 1.000.000,- forintos összege, valamint a pályázatok előfinanszírozása keret 1.010.400,forintig, és a Járóbeteg-szakellátó központ ipari park működtetési költségei, esetleges peres
eljárások költségeinek fedezetére elkülönített összegből 12.800.850,-Ft
A Képviselő-testület megbízza a Településfejlesztési Bizottságot, hogy a következő testületi
ülésre készítsen előterjesztés a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
felújításáról
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Mózer Gyula Településfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: következő testületi ülés
2010. december 31.
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i) Bölcsőde felújításához közbeszerzésre és műszaki ellenőrzésre megbízás
Béres László bizottsági referens
A Településfejlesztési Bizottság a beérkezett 3 ajánlatot érvényesnek tekintette és a
legolcsóbb ajánlattevőt javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
Kérdés, hozzászólás nincs, Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
183/2010. sz. határozat
Bölcsőde felújításához közbeszerzésre és műszaki ellenőrzésre megbízás
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ÉPINBER Kft – 6000.
Kecskemét, Csanyi J. krt. 10 - 1.000.000,-Ft + Áfás ajánlatát fogadja el a Bölcsőde
felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatására és a műszaki ellenőri feladatok
ellátására.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2010. július 31.
j) Művelődési ház felújításához közbeszerzésre és műszaki ellenőrzésre megbízás
Béres László bizottsági referens
A bekért 3 ajánlatból csak 1 érkezett be, az idő rövidsége miatt a Településfejlesztési
Bizottság javasolja az ajánlat elfogadását, melynek összege 600.000,- Ft + Áfa.
Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
184/2010. sz. határozat
Művelődési ház felújításához közbeszerzésre és műszaki ellenőrzésre
megbízás
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ÉPINBER Kft. – 6000.
Kecskemét, Csanyi J. krt. 10. - 600.000,- Ft + Áfás ajánlatát fogadja el a Művelődési Ház
felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatására és a műszaki ellenőri feladatok
ellátására.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2010. július 31.
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k) Ipari park telekár meghatározása
Béres László bizottsági referens
A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a beérkezett értékbecslést és azt elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek. Annyi kiegészítéssel, hogy határozati javaslat egészüljön ki
azzal, hogy az ingatlanok eladási ára 1.800,- Ft/m2 + Áfa.
Szikora Lajosné képviselő
Kérdezem a környező településeken mennyi az ingatlanok eladási ára?
Béres László bizottsági referens
Az értékbecslés tartalmazta, hogy a környező településeken 2.000,- Ft/m2 körüli árak vannak.
Szikora Lajosné képviselő
A telkeket lehetne-e olcsóbban adni, hogy nagyobb legyen az érdeklődés?
Terbe Zoltán polgármester
Képviselő Asszony tegye meg módosító javaslatát az árra vonatkozóan.
Én abban gondolkodtam – amit a bizottság elnökének is jeleztem - hogy egy tollig határt
lenne célszerű meghatározni, akkor talán mód lenne arra, hogy a helyi vállalkozók számára
kedvezőbb árat, a tőkeerős vállalkozások számára emeltebb árat állapítsunk meg. A bizottság
javaslata szükséges, abban az esetben lehet róla szavazni.
Szikora Lajosné képviselő
Az én javaslatom 1.000,- Ft/m2+Áfa.
Terbe Zoltán polgármester
A magam részéről az 1.000,- Ft/m2+Áfa összeget én is elfogadhatóbbnak tartanám.
Véleményem szerint nem a területértékesítéséből kell az önkormányzatnak meggazdagodnia,
hanem a betelepült vállalkozások teremtsenek munkahelyeket és fizessenek helyi adót, abból
kell nekünk jobb eredményeket elérni.
Csóti Péter képviselő
Én attól kicsit aggódnék, hogy kétféle vagy pedig tollig árat állapítsunk meg, mivel
lehetséges, hogy az a versenysemlegességet veszélyeztetné. Véleményem szerint legyen egy
kedvező egységesen alacsony ár mindenkinek.
Faludi Tamás képviselő
Több bizottsági ülésen is volt szó az ingatlan árának meghatározásáról. Amennyiben majsai
vállalkozók komoly beruházást kívánna létrehozni, akár ingyen is adjuk oda a területet. A
kérdés mindig felmerül, amit most is fel kívánok tenni. Megbíztunk egy értékbecslőt, aki
javasolt egy árat a környező településekhez hasonlót. Most van egy módosító javaslatunk az
1.000,- Ft/m2+Áfa-ra, én teszek egy még kedvezőbbet, hogy még vonzóbb legyen az ipari
park a betelepülők számára 500,- Ft/m2+Áfa-t javasolok. Mindegyiknél a kérdés ott van, hogy
adhatom-e olcsóbban, mint a könyvszerinti értéke? Az önkormányzat erre a területre a
könyvszerinti értéken felül saját forrásból és pályázati összegből költött kb. 320 millió
forintot. Ennek a kb. 14 ha területnek most a könyvszerinti értéke 350-400 millió forint körül
lehetséges.

31
Kérdezem, az önkormányzatnak szabad-e eladnia területet könyvszerinti érték alatt a
Pénzügyminisztérium hozzájárulása nélkül? Ha igen, akkor szavazzunk, ha nem, akkor
kerüljön vissza a testület elé.
Terbe Zoltán polgármester
Az ipari parkra elköltött vagyont nem értékesítjük, nem is értékesíthetjük, az a vagyon az
útban van és az út melletti közművekbe került beépítésre, nem abba a területbe, ami
értékesítésre kerül.
Szikora Lajosné képviselő
A Jegyző Asszonytól kérdezem, hogy muszáj az önkormányzatnak ezért pénzt kérnie?
Dr. Tóth Mária jegyző
A könyvszerinti értéknél alacsonyabb áron lehet adni a területet. A pályázat nem követeli meg
azt, hogy meghatározott időn belül megtérüljön a beruházás. A piaci értékhez képest
alacsonyabb áron adni viszont támogatásvizsgálat gyanús, de azt az adott vevő
vonatkozásában kell vizsgáltatni. Véleményem szerint helyénvaló, ha az ipari park
négyzetméterenkénti árát meghatározza a képviselő-testület, és amikor lesz konkrét
befektetőjelölt, akkor vizsgáltatja be a Támogatásvizsgáló Irodával az adott konkrét esetben a
támogatás lehetséges mértékét. A pályázat nem tiltja, hogy piaci ár alatt határozzon meg a
képviselő-testület árat.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
Szeretnék különbséget tenni az ingatlanárak között, hiszen vannak olyan ipari parkos
területeink, amelyek ellátásra kerültek infrastruktúrával, aminek árát próbáljuk most
meghatározni. Rendelkezik az önkormányzat olyan területtel is, amely nem került ellátásra
infrastruktúrával, ennek árát tartalmazza az értékbecslés, 150,- Ft/m2 + Áfáról van szó. Az a
beruházó, aki úgy gondolja, hogy számára magas az infrastruktúrával ellátott területnek az
ára, az választhatja az olcsóbb területet. Arra mindenképpen törekedni kell, hogy az ipari
parkban ne egységes négyzetméter ár kerüljön megszabásra. A Képviselő Asszony felvetése,
hogy milyen árat szabad meghatározni, ez egy érdekes kérdés, mivel mindannyian arra
törekszünk, hogy beruházók jöjjenek, de azt is tudjuk, hogy közel 300 millió forintot
fordítottunk arra a területre.
Mindenképpen tanácsosnak látom azt, hogy tartsunk fent két árkategóriát, az infrastruktúrával
ellátott területnek is legyen ára, és az infrastruktúrával nem ellátott területnek is legyen ára.
Én összeadtam az értékbecslésben meghatározott árakat, ez mindenképpen alulmarad annak a
beruházási összegnek, amiről beszélünk, 100 millió forint hiánya így is lesz az
önkormányzatnak. Mondhatjuk, nekünk megéri azt, hogy Kiskunmajsán munkahelyek
teremtődjenek és iparűzési adóból bevételhez jusson az önkormányzat. Arról tudni kell, hogy
ez a beruházás nem fog ebből az ingatlanértékesítésből megtérülni. A könyvszerinti értéktől el
lehet térni, de nagyon sok településen beleestek ezekbe a hibákba, remélem Kiskunmajsán
okosan fogják kezelni azok, akik ebben döntéseket fognak hozni. Nem szeretném, ha a
háttérben lévő összefonódások derülnének ki. Azt gondolom, hogy el kell számolni a lakosok
felé, ez az önkormányzat vagyona, azt várják tőlünk a lakosok, hogy jól gazdálkodjunk az
önkormányzat meglévő vagyonával. Most nagy beruházást hajtottunk ott végre, meg kell
találni a módot, hogy ne herdálják, pazaroljuk el az értékeket, amiket teremtettünk.
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Terbe Zoltán polgármester
Szerencsésnek tartanám azt a variációt, hogy a terület bérlésére is készítenénk ajánlatot. Ezt a
lehetőséget a bizottság elnökének javasoltam korábban is, mivel vannak olyan befektetők,
akik bérelt területen szeretnének beruházást megvalósítani. Javasolom, hogy a bérleti díjra
készítsen javaslatot a bizottság.
Szikora Lajosné képviselő
A pénz kell a városnak, de nem minden áron, számomra az a fontos, hogy az itt lakóknak
legyen munkahelyük. Javasolom, az előterjesztés kerüljön vissza a szakbizottság elé,
mindenki mondja el a véleményét, és abból esetleg kialakul egy jó döntés.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
Úgy tudom most is vannak eladott területek az ipari parkban, vannak nem majsai
tulajdonosok, amint látom nem igazán fogtak hozzá a munkahelyteremtéshez.. Az elmúlt
években én is tanúja voltam, hogy nagyon sok vállalkozó jelentkezett munkahelyteremtéssel,
ami nem valósult meg, ezért megfontoltan kell a döntést meghozni.
/Fogl András képviselő visszajött, jelen van 15 fő. /
Terbe Zoltán polgármester
Legutolsó módosító javaslatként az hangzott el, hogy az előterjesztés kerüljön napirendről
levételre és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalja újra az elhangzott szempontok
figyelembe vételével. Kérem a bizottságot, hogy az előterjesztés tárgyalása során a bérleti
lehetőségről is foglaljon állást.
Kérem a képviselőket, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett –
elfogadta a módosító javaslatot.
185/2010. sz. határozat
Ipari parkban telekár meghatározása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Településfejlesztési
Bizottságot, hogy tárgyalja újra az Ipari parkban lévő 0296/16, 0296/17, 0296/23, 0296/24,
0296/27, 0296/40 és 0296/42. hrsz-ú ingatlanok eladási árát a testületi ülésen elhangzott
szempontok figyelembe vételével. Továbbá felkéri a bizottságot, foglaljon állást az
ingatlanok bérleti lehetőségéről.
Felelős: Mózer Gyula Településfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2010. szeptember 30.
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9./ N a p i r e n d
Pénzügyi Osztály előterjesztései
Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
a) Konecsni György Kulturális Központ gazdaságvezetői állásának bérkülönbözete
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület igen és ellenszavazat nélkül, 15 tartózkodás mellett – nem fogadta el a
javaslatot, majd az alábbi határozatot hozta.
186/2010. sz. határozat
Konecsni György Kulturális Központ gazdaságvezetői állásának
bérkülönbözete
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Konecsni György Kulturális
Központ részére gazdaságvezető állás bérkeret különbözetére 232.400.-Ft-ot biztosít a
céltartalékon tervezett normatív állami, normatív kötött támogatás, SZJA visszafizetési
kötelezettség terhére.
Felelős: Gulyás Jánosné bizottsági referens a rendeleten történő átvezetésre
Határidő: azonnal
b) Pro Minoritate Alapítvány kérelme
Gulyás Jánosné bizottsági referens
A Pénzügyi Bizottság a város anyagi helyzetére való tekintettel a határozati javaslat
elfogadását nem támogatja.
Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
187/2010. sz. határozat
Pro Minoritate Alapítvány kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisebbségekért – Pro
Minoritate Alapítvány részére támogatást nem biztosít a város nehéz anyagi helyzetére való
tekintettel.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2010. július 31.
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c) Április havi normatív
előirányzatának átvezetése

állami

hozzájárulás

és

támogatás

lemondás

Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
előterjesztést elfogadta, és hozzájárul a költségvetési rendeleten történő átvezetéséhez.
d) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kérelme épület
felújítási-karbantartási munkálatokhoz
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
188/2010. sz. határozat
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kérelme
épület felújítási-karbantartási munkálatokhoz
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 69/2010.(III.24.) számú
határozatában a kollOKA-XVII kódszámú pályázat önerejéhez biztosított 200.000.-Ft-ot
engedélyezi felhasználni a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium részére
nyílászáróik szigetelérése, lakószobáira szúnyogháló felszerelésre.
Felelős: Gulyás Jánosné bizottsági referens kiértesítésre
Határidő: 2010. július 31.

e) Magyar Önkormányzatok Szövetségének kérelme
Gulyás Jánosné bizottsági referens
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a konkrét kérelmet nem támogatta, viszont javasolta,
hogy az önkormányzat az egész ország árvízkárosultjainak megsegítésével foglalkozó
alapítvány részére 100.000,- Ft-ot biztosítson a határozati javaslatban megjelölt keretösszeg
terhére.
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
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Farkas Mihály képviselő
Amikor az egész országban pozitív összefogás van az árvízkárosultak megsegítésére, akkor a
Pénzügyi Bizottság minden tagja – aki jelen volt az ülésen – fontosnak érezte, hogy ebben
részt vegyen. Nyilván nem az a célunk, hogy egy konkrét város közintézményeinek felújítását
támogassuk, hanem a hivatal keresse meg azt az alapítványt, aki összefogja ezen feladatot.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
Örülök, hogy a bizottság ilyen bölcs döntést hozott, egyetértek abban, hogy nem egy kiemelt
települést kívánnak támogatni. Egy országos összefogás van, amiben Kiskunmajsa városnak
is ki kell mutatnia hozzájárulását.
Kérdezem, hogy a Majsa napok forrásából tudunk-e biztosítani forrást az árvízkárosultak
részére?
Gulyás Jánosné bizottsági referens
A képviselő-testület úgy dönt a 2010. évi költségvetésében, hogy a Majsa napok
rendezvényéhez nem biztosított forrást, hanem pályázati keretből próbálja támogatni.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
A Majsa napokat csak pályázati forrásból fogjuk megrendezni, az önkormányzatnak nem
kerül pénzébe?
Gulyás Jánosné bizottsági referens
A Művelődési Központnál van a rendezvények lebonyolítására elkülönítetve keretösszeg, a
Majsa napi vendéglátásra a hivatalnál és más intézménynél nincs elkülönített keret. Így
döntött a képviselő-testület az eredeti költségvetés elfogadásakor.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
Kérdezem, lehetőség van-e arra, hogy a Majsa napi rendezvényekre elkülönített intézményi
keretből 200.000,- Ft biztosítsunk az árvízkárosultak számára?
Gulyás Jánosné bizottsági referens
Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy a Művelődési Központtól elvon 100.000,- 200.000,- Ft-ot, természetesen megteheti.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
Biztos vagyok abban, hogy több kiskunmajsai lakos hajlandó eltekinteni attól, hogy nem
lennének olyan színvonalasak a Majsa napok rendezvényei.
Fogl András képviselő
A Majsa napok költségvetése már több alkalommal csökkentésre került az elmúlt évek során.
Eléggé világos, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának nincs erre megfelelő forrása,
ezért azok az összegek, amik elhangoztak, a képviselők tiszteletdíjából befizetésre
kerülhetnének.
Faludi Tamás képviselő
A Majsa napokat illetően, ilyenkor június végén szinte minden program lekötésre került. Csóti
Péter képviselő úr és én a tiszteletdíjunkról lemondunk erre a célra, kérem erről is történjen
szavazás.
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Terbe Zoltán polgármester
Természetesen mindenkinek módjában áll a saját pénzügyi keretének terhére a
bankszámlaszámra befizetni, a képviselő-testületnek nem is kell döntenie róla. Javasolom
mindenkinek, hogy ezzel a lehetőséggel éljen.
Kérdezem Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester asszonyt, hogy továbbra is fenntartja-e
javaslatát.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
A javaslatomat visszavonom.
Terbe Zoltán polgármester
Kérem a képviselőket, aki az ülésen elhangzottakat figyelembe véve, mely szerint nem egy
települést kíván támogatni az önkormányzat, szavazásra bocsátom a Pénzügyi- és
Költségvetési Bizottság javaslatát, mely szerint az árvízkárosultak részére 100.000,- Ft-ot a
központi bankszámlára utaljon át az önkormányzatunk.
Kérem a képviselőket, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
189/2010. sz. határozat
Magyar Önkormányzatok Szövetségének kérelme
Határozat
1./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatást nem biztosít a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége részére Sátoraljaújhely városa közintézményeiben
keletkezett károk helyreállításához, a közfeladatok ellátásához szükséges feltételek újbóli
megteremtéséhez, mivel egységesen kívánja kezelni az árvízkárosultak megsegítését.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
2./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000,- Ft összegű
támogatást biztosít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az árvízkárosultak
megsegítésére, melynek fedezete a Céltartalékon tervezett normatív állami, normatív kötött
támogatás, SZJA visszafizetési kötelezettség terhére, megállapodás ellenében – melynek
aláírására a polgármestert felhatalmazza -, elszámolási kötelezettség előírásával.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2010. július 31.
f) Magyar-Turán Alapítvány kérelme
Gulyás Jánosné bizottsági referens
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság nem támogatta a határozati javaslatot.
Terbe Zoltán polgármester
Egy nagy jelentőségűvé kifejlődött helyi rendezvényről van szó, olyan országokból érkeznek
Magyarországra vendégek, ahonnan elődeink származtak. A hagyomány kezdi kinőni kereteit.
Sok település megmozdult és támogatta a programot, a Megyei Önkormányzat 2 millió
forinttal támogatja a rendezvényt, és a vendégek egy része a kiskunmajsai kempinget fogja
igénybe venni.
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Módosító javaslatom, hogy 100.000,- Ft-ot biztosítson az önkormányzat erre a célra, kérem a
képviselőket, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 8 tartózkodással – nem
fogadta el a javaslatot, majd az alábbi határozatot hozta.
190/2010. sz. határozat
Magyar-Turán Alapítvány kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar—Turán Alapítvány
részére a Nagy-Kurultaj hagyományőrző rendezvényhez anyagi támogatást nem biztosít a
város nehéz anyagi helyzetére való tekintettel.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
g) MEDICOPTER Alapítvány kérelme
Gulyás Jánosné bizottsági referens
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság nem javasolta támogatás biztosítását.
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Szikora Lajosné képviselő
Ki ez az alapítvány, és hol van a székhelye? Az alapítvány az életmentéshez nagyon fontos
eszközöket kíván megvásárolni.
Terbe Zoltán polgármester
A bizottság döntött arról, hogy nem kívánja támogatni, azt úgy látszik nem vizsgálta a
bizottság, hogy a Kht., mint cégforma már nem létezik.
Szikora Lajosné képviselő
Javasolom, járjunk utána, hogy ki ez a cég.
Abonyi Henrik képviselő
Módosító javaslatom, hogy 1,- Ft-ról döntsön a képviselő-testület, mindenki a szavazatával
dönt róla, hogy kíván-e vele foglalkozni. Amennyiben kíván vele foglalkozni, kérjen
kivizsgálást a Cégbíróságon, egyébként pedig állami feladatról van szó.
Lendér Julianna /Nagy Imréné/ képviselő
Azt szeretném, ha az előterjesztés visszakerülne a bizottsághoz, és vizsgálat alá kerülne, hogy
ez a MEDICOPTER Alapítvány létezik-e és van-e létjogosultsága. Én nagyon szívesen
segítenék nekik.
Dr. Kiss Tibor képviselő
Le kell szögezni, hogy a mentés állami feladat.
Faludi Tamás képviselő
Van egy bizottsági előterjesztés, javasolom szavazzunk róla.
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Farkas Mihály képviselő
Az általam vezetett bizottsághoz vissza lehet adni, mint képviselőnek az a véleményem, hogy
helyi civilszervezetek és alapítványok munkáját támogatom, az összes többit nem tudom
értelmezni. Mint ahogyan képviselőtársam is mondta, hogy állami feladat, Kiskunmajsa Város
Önkormányzata most már 7 millió forintot tesz hozzá, hogy az orvosi ügyelet – ami kistérségi
– annak állami normatíváját kiegészítse.
Abonyi Henrik képviselő
A módosító javaslatomat visszavonom.
Terbe Zoltán polgármester
Szavazásra bocsátom Szikora Lajosné képviselő asszony módosító javaslatát, mely szerint
vegyük le napirendről az előterjesztést és adjuk vissza a szakbizottságnak, kérem a
képviselőket, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 6 ellenszavazattal 5 igen szavazattal - nem
fogadta el a módosító javaslatot.
/Dr. Kiss Tibor képviselő kiment, jelen van 14 fő./
Dr. Tóth Mária jegyző
A kérelemről érdemben kell határozni, a Polgármester úr tegye fel az eredeti határozati
javaslatot ,,0” Ft-tal, mely a testület részéről nem kerül megszavazásra.
Terbe Zoltán polgármester
Kérem a képviselőket, aki egyetért a ,,0” Ft-os támogatás biztosításával kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal –1 ellenszavazattal és 9 tartózkodás mellett – a
javaslatot nem fogadta el, majd az alábbi határozatot hozta.
191/2010. sz. határozat
MEDICOPTER Alapítvány kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MEDICOPTER Alapítvány –
mint az OMSZ Légimentő Kht. szerződéses támogatóját a város nehéz anyagi helyzetére való
tekintettel nem támogatja.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
h) Belvízi munkálatok irányítási feladatinak jutalmazása
Gulyás Jánosné bizottsági referens
A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a többletkeret
megadását.
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Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
/Farkas Mihály képviselő kiment, jelen van 13 fő./
Dósai Imre alpolgármester
A saját tapasztalatom szerint is támogatom az intézményvezető kezdeményezését. Az érintett
dolgozó a majsaiak érdekében áldozta fel szabadidejét.
Szikora Lajosné képviselő
Mindenkinek van egy munkája, ha kell, akkor túlórázik, én is megteszem. Nekem nem az a
gondom, hogy adunk valakinek jutalmat, hanem egy embert kiemelünk, és a többi hol van?
Terbe Zoltán polgármester
Kérdezem, Képviselő Asszonynak van-e módosító javaslata?
Szikora Lajosné képviselő
Javasolom, hogy az árvízkárosultaknak küldjük el ezt az összeget.
Terbe Zoltán polgármester
Azt imént szavaztunk meg erre a célra egy összeget, azonfelül kívánja a Képviselő Asszony
biztosítani?
Szikora Lajosné képviselő
Igen, javasolom, hogy a 100.000,- Ft-on felül kerüljön ez az összeg biztosításra, az
árvízkárosultak részére.
Dósai Imre alpolgármester
Kérdezem, mi lesz a fedezete, mivel a jutalom esetében a megnevezett fedezet az intézményi
többletbevétel, ezt nem tudjuk megjelölni forrásként.
Szikora Lajosné képviselő
Az összeget nem kötelező elküldeni, egy embert kiemelünk, akkor a többi hol van, ha már a
túlóráról beszélünk. Minden becsületes ember túlórázik, ellenszolgáltatás nélkül.
Terbe Zoltán polgármester
Szavazásra bocsátom a Képviselő Asszony által feltett módosító javaslatot, hogy a határozati
javaslatban megjelölt összeget biztosítsuk az árvízkárosultak részére.
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 11 tartózkodás mellett – a
módosító javaslatot nem fogadta el.
Terbe Zoltán polgármester
Kérem a képviselőket, aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett –az
alábbi határozatot hozta.
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192/2010. sz. határozat
Belvízi munkálatok irányítási feladatainak jutalmazása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Intézmény
részére a belvízi munkálatokat irányító és gyakorlatban is résztvevő dolgozó jutalmazására
(65.500.-Ft bruttó személyi juttatás, 17.700.-Ft munkaadót terhelő járulék), melynek fedezete
az intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek többlete.
Felelős: Gulyás Jánosné bizottsági referens a rendeleten történő átvezetésre
Határidő: azonnal

i) Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme szivattyú beszerzéséhez
Gulyás Jánosné bizottsági referens
A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság 2 igen és 2 ellenszavazat mellett nem foglalt állást.
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Csóti Péter képviselő
Személyes tapasztalatom alapján mondom, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek vagy a
későbbiekben a Városgazdálkodási Intézménynek - ha szükséges - illetve minden olyan
cégnek próbáljunk ilyen irányú támogatást nyújtani. A felhőszakadásos pénteki napon nem
volt a városban helyi intézményi gépezet, szivattyú, amely megfelelő mértékben, megfelelő
mennyiségű vizet el tudott volna szivattyúzni. Ettől felkészültebbnek kell lennie a városnak.
Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az
alábbi határozatot hozta.
193/2010. sz. határozat
Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme szivattyú
beszerzéséhez
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000.- Ft támogatást biztosít
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére szivattyú beszerzéséhez a céltartalékon tervezett
normatív állami-, normatív kötött támogatás, SZJA visszafizetési kötelezettség terhére,
megállapodás ellenében – melynek aláírására a polgármestert felhatalmazza -, elszámolási
kötelezettség előírásával.
Felelős: Dósai Imre alpolgármester
Határidő: 2010. július 31.
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j) Konecsni György Kulturális Központ többletbevétel felhasználási kérelme
Gulyás Jánosné bizottsági referens
A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
194/2010. sz. határozat
Konecsni György Kulturális Központ többletbevétel
felhasználási kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Konecsni György
Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház részére a 97.400.- Ft-os
többletbevétel felhasználását az intézményt ért belvíz okozta károk enyhítésére.
Felelős: Gulyás Jánosné bizottsági referens a rendeleten történő átvezetésre
Határidő: azonnal
/Farkas Zoltán képviselő elment, jelen van 12 fő./
Polgármester szünetet jelent be.
Szünet után.

10./ N a p i r e n d
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
a) Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2010. évi Közbeszerzési Tervének módosítása
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
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195/2010. sz. határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2010. évi Közbeszerzési Tervének
módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. Tv. 5. §-a alapján a határozat mellékletét képező 2010. évi közbeszerzési terv
módosítását elfogadja és honlapján közzéteszi.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

b) Interpellációra adott válasz elfogadása
Terbe Zoltán polgármester
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester asszony 2010. május 25-én juttatott el hozzánk egy
interpellációt a kiskunmajsai hulladékkezeléssel kapcsolatban. A választ írásban küldtem meg
számára és minden képviselőtársamnak is. Kérdezem az Alpolgármester Asszonytól, hogy a
választ elfogadja-e?
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
Köszönöm Polgármester úr válaszát, a rendelet módosítása kapcsán sok kérdésről
érintőlegesen szó esett. A válaszlevélben az első válasz a következő: ,,A rendelet betartatása
az önkormányzat konzorciumi szerződéses kötelezettségével ellentétes, amely a szolgáltató
fellépése esetén a meg nem fizetett díjkülönbözet megfizetésének kötelezettségét rója
önkormányzatunkra.”. Felmerült az a kérdés, amit a Polgármester úr is említett, az
önkormányzati rendelet vagy a konzorciumi szerződés az, ami magasabb érvényű? Én azt
gondolom ebből a válaszból számomra ez nem derült ki. Én, mint önkormányzati képviselő,
az önkormányzati rendeletet érzem magamra nézve kötelező érvényűnek, a konzorciumi
szerződést nem is láttam, számomra nem sokat jelent. Lehet, hogy rossz a gondolatom és nem
vagyok tisztában a kötelezettségemmel. Fontosnak tartom azt is, hogy a meg nem fizetett
díjkülönbözet megfizetésének kötelezettségét rója az önkormányzatunkra, továbbá azt is
fontosnak tartom, a második válaszban is arról van szó, hogy díjkülönbözetről beszélünk. Én
örülnék annak, ha ez kimutatásra kerülne, hogy a számítások szerint mekkora az a
díjkülönbözet, hiszen ez nem került az önkormányzat elé akkor sem, amikor decemberben
beszéltünk arról, hogy díjtételemelésről van szó. Azt gondolom, hogy a Homokhátsági Kftnek biztos komoly gazdasági elszámolása van, ki tudja mutatni, hogy mekkora várt bevétele
van az önkormányzattól, és mekkora az elvárt haszon, aminek elmaradása esetén az
önkormányzatot szeretné terhelni. Szeretném elmondani, hogy a Homokhátsági Kft. egyetlen
önkormányzatot sem keresett fel, az elmaradt haszon megfizetésének a kötelezettségével.
Nem tudom mennyire valós és pontos ez a megjegyzés, hogy a díjkülönbözetet meg kell
fizetnie az önkormányzatnak.
A harmadik kérdésem így szólt a Polgármester úr felé, hogy Abonyi Henrik képviselő úr az
elmúlt testületi üléseken felvetette ezeket a problémákat, azóta nem történt intézkedés, miért
nem? Az erre adott választ nem is tudom értelmezni, mely így szól ,,Egy olyan tartalmú
rendelet előterjesztése, amelyben Kiskunmajsán csak azoknak lehetne 70-80 liter űrtartalmú
gyűjtőedényük, akik a Szociális- Egészségügyi és Sport Bizottság határozata alapján
díjkedvezményben/mentességben részesülnek, tovább fokozná a közfelháborodást.”
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Ezek szerint közfelháborodás van Kiskunmajsán, amit én nem jeleztem, biztos akkor
Polgármester úr észleli. A másik pedig az, nem volt arról szó, hogy a kedvezményezettek
körét szeretnénk bővíteni. A jogos 70-80 literes gyűjtőedény szerződéséről van szó, amit a
rendeletünk lehetővé tesz. Ez a válasz egyáltalán nem arra vonatkozik, amit én kérdeztem.
A negyedik válaszból csak egy mondatot kívánok felolvasni ,,Törvényes intézkedések kivétel
nélkül a lakosság további terhelését eredményeznék.” Nem értem, most nem törvényesek az
intézkedések, amik történnek?
A vállalkozókra én nem tettem utalást, nem tudom hogyan kerültek bele a válaszba. Miből
kell megfizetni az elmaradt hasznát a cégnek, ismételten azt mondom, hogy erre nem kívánok
reagálni, addig míg a kimutatásokat nem látom. Az anyagban – amit a Polgármester úr adott
választ – van egy utalás, amely az Alkotmánybíróság idevonatkozó utalásait tartalmazza, ezek
pontosan 2001, 2002 és 2005-ből származnak, nekem van egy frissebb 2010. évből
származik, ami így szól: ,,Ellentmondások a helyi rendeletekben, aránytalan teherviselés, nem
egyértelmű díjszabás, sérülő jogbiztonság. Az ombudszman több panaszbeadványa vizsgálta a
mindenkire kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás szabályozását. Egyszer már szót emelt,
most újra meg kellett állapítania, hogy sérti a jogbiztonság követelményét, ha az
önkormányzat nem ad 120 literesnél kisebb gyűjtőedényt, az azt igénylőknek. Úgy néz ki,
hogy a mi önkormányzatunk jól döntött, hiszen nem sértettük meg jogbiztonság
követelményét, amikor lehetőséget adtunk továbbra is a kisebb kukákra vonatkozó
szerződések megkötésére. Szabó Máté ombudszman szerint a szemétszállításban a díj
megállapításában nem érvényesül a szolgáltatás – ellenszolgáltatás arányossága. A további
állásfoglalás a szüneteltethetőségről szól. Továbbá vannak olyanok, akik részére fizetési
felszólítást küld a közszolgáltató cég, erre is van egy állásfoglalás, mely így szól: ,,Több
panaszos sérelmezte, hogy a hulladékkezelést végző közszolgáltató cég a díjjal tartozóknak
fizetési felszólítást küldött, majd a behajtást átadta egy követelést kezelő magán
vállalkozásnak, az pedig kilátásba helyezte, hogy bírósági útra tereli az ügyet. Az
állampolgárok országgyűlési biztosa megállapította, hogy ez a gyakorlat sérti a
jogbiztonságot, a jogállamiság elvét, a tisztességes eljáráshoz valamint a jogorvoslathoz való
jogot. Ezekben az esetekben adók módjára behajtható köztartozásról van szó, aminek
érvényesítése nem egy magáncég, hanem a jegyző hatáskörébe tartozna. Azaz a
közszolgáltató a díjhátralék beszedése során, figyelmen kívül hagyta a törvényi feltételeket.
Továbbiakban annyit találnék érdemesnek, külön felhívja az önkormányzatok figyelmét arra,
hogy rendeleteik megalkotása és módosításai mindenképpen a törvényi rendelkezéseknek
feleljenek meg.
Polgármester úr kérdésére a válaszom, hogy én az interpellációmra adott választ nem tudom
elfogadni.
Terbe Zoltán polgármester
Kérem a képviselőket, aki az interpellációra adott választ el tudja fogadni, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett – az
interpellációra adott választ elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta.
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196/2010. sz. határozat
Kiskunmajsai lakosok szemétszállítására vonatkozó szerződései ügyében
benyújtott interpellációra adott válasz elfogadása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiskunmajsai lakosok
szemétszállítására vonatkozó szerződései ügyében benyújtott interpellációra adott választ 8
igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett – elfogadta.
Felelős : Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
/Lendér Julianna /Nagy Imréné képviselő kiment, jelen van 11 fő./
c) Járóbeteg-szakellátó működtetéséhez szükséges feladat átadási szerződésről
Terbe Zoltán polgármester
Ahhoz, hogy a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. a szükséges lépéseket
megtegye az ÁNTSZ illetve az OEP felé, egy feladat átadási szerződést kell velük megkötni.
Kérem a képviselőket, aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
197/2010. sz. határozat
Járóbeteg-szakellátó működtetéséhez szükséges feladat átadási szerződésről
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Kistérségi
Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kistérségi járóbeteg-szakellátó üzemeltetése céljából
kötendő feladat átadási szerződést az előterjesztés szerint elfogadja, annak aláírására a
polgármestert felhatalmazza.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

d) Kiskunmajsa
és
térsége
járóbeteg-szakellátás
megszervezéséhez
működtetésének elindításához megkötendő megbízási szerződésről

és

Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést,
melynek elfogadásához minősített többségi szavazat szükséges.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett –
nem fogadta el a minősített többséget igénylő javaslatot, amiről a képviselő-testületi ülés
során ismételt szavazás történik.
/Abonyi Henrik képviselő kiment, jelen van 10 fő./
e) Szabadpiaci földgázbeszerzés
Terbe Zoltán polgármester
A képviselő-testület már tárgyalta a szabadpiaci földgázbeszerzéssel kapcsolatos
előterjesztést. A külső szakértő segítségével a pályázat kiírásra került, erre két ajánlat érkezett
be. A szakértő az előterjesztésben szereplő vélemények alapján a GDF SUEZ Zrt. ajánlatát
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Dr. Tóth Mária jegyző
Bizottsági ülésen kérdésként felvetődött, hogy mikori USA dollár árfolyamon, az első
negyedéves középárfolyamon számoltuk ki ezt a megtakarítást.
Faludi Tamás képviselő
Kérdezem, mennyit takarít meg az önkormányzat ez által.
Dr. Tóth Mária jegyző
Ez a kérdés így nem válaszolható meg, mivel az indexált ár a dollár – forint árfolyamától és
az olaj világpiaci árától függ. Most a jelenlegi egyetemes szolgáltatói árhoz képest egy jó
szerződést kötöttünk, attól függ hogy mennyire jó, hogy mikori dollár árfolyamához
viszonyítjuk az egyetemes szolgáltatásnál. Az előterjesztés tartalmazza, ha az első negyedéves
dollár – forint középárfolyamhoz viszonyítunk, akkor 3 millió forint körüli, a jelen árszinten
már 1 millió forint alatti a megtakarítás. Az a kérdés, hogy a miniszter az új földgáztörvény
módosításban kapott felhatalmazás alapján, az egyetemes szolgáltatási árat hogyan fogja
meghatározni, illetve érvényesít-e szociális szempontokat az egyetemes szolgáltatási díj
megállapítása során.
Több kérdés, észrevétel nincs, Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
198/2010. sz. határozat
Szabadpiaci földgáz beszerzés
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által fenntartott
intézmények szabadpiaci földgáz beszerzés versenyeztetés eredményeként a legkedvezőbb
ajánlatnak minősülő GDF SUEZ Zrt. ajánlatát fogadja el úgy, hogy az ár meghatározásnál
figyelembe vett USD/HUF árfolyam a tárgyhónap átlagos MNB deviza árfolyama legyen és
az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde felhasználási helyeire 2011. február 1.
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napjától - 2011. július 1. napjáig az ajánlattal azonos feltételekkel kerüljön aláírásra földgáz
vásárlási szerződés.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Fogl András képviselő
Ügyrendi kérdésben kívánok szót kérni, a 10. napirend c.) pontja a Járóbeteg-szakellátó
működtetéséhez szükséges feladat átadási szerződéshez kapcsolódó előterjesztés, konkrétan a
szerződés-tervezetének 2. pontjának utolsó előtti mondata azt tartalmazza, hogy a pályázat
fenntartási időszak alatt átadásra kerül továbbá a háziorvosi ügyelet.
Terbe Zoltán polgármester
Ez a pályázat eleme volt, az ügyeleti ellátás akkor kerülhet átadásra, ha jelenlegi céggel
fennálló szerződésünk lejár – 2012. évben – akkor kerülhet sor minden feladatnak az
átadására, addig ez a szerződés köt bennünket.
Fogl András képviselő
A másik észrevételem szintén a 10. napirendi pont d.) pontjához a járóbeteg-szakellátás
megszervezéséhez, és működtetéséhez kapcsolódóan a képviselő-testület nem hozta meg a
döntését. Kérdezem a képviselőtársaimtól, hogy innentől kezdve mi van, mivel a héten
megkezdődtek az állásinterjúk.
Terbe Zoltán polgármester
A menetrend a következő lesz, az állásinterjúk az összeg orvossal, akiket a MEDITEAM
Szeged Zrt. fel kíván kérni erre a munkára megkezdődtek és elkezdődtek az egyéb kiszolgáló
személyzetnek az állásinterjúi, július 9-ig várják mindenkinek a jelentkezését, július 20-án
kerül elébünk az a névsor, akiről a testület vétójogot szeretne gyakorolni. Július 21-én lesz
valószínűleg a testületi ülésünk, amikor a teljes alkalmazotti létszám listája elénk kerül.
Addig, ha ez a szerződés nem kerül elfogadásra a MEDITEAM Zrt. vagy folytatja a munkáját
fizetés nélkül vagy pedig a július 21-i rendkívüli testületi ülésen újra napirendre kerül és
szavazunk róla.
Fogl András képviselő
A Zrt. mondhatja a Polgármester úrnak, hogy ezek után a munkát nem kívánja ellátni.
Javasolom, hogy a képviselő-testület újra szavazzon a járóbeteg-szakellátás
megszervezéséhez, és működtetésének elindításához megkötendő megbízási szerződésről.
Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja, hogy a képviselő-testület újra tárgyalja-e
10./ napirendi d.) pontját.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett –
elfogadta a napirend újra tárgyalását.
Szikora Lajosné képviselő
A képviselő-testület ne feledkezzen el arról, hogy közel 20.000 ember egészségügyi
ellátásáról van szó, azt ne gondolja senki, hogy ingyen itt fognak dolgozni.
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Faludi Tamás képviselő
Jelenleg a testületben 10 képviselő van, nem nagyon lehet megtenni, hogy ellene szavazzak,
függetlenül attól, hogy egyetértek-e az előterjesztésben foglaltakkal vagy sem. Én magam sem
szavaztam meg a szerződést, de a képviselő-testület elfogadta, akkor még az összeg nem volt
mellé rendelve, így mindenki tudhatta, hogy újra a testület elé fog kerülni az előterjesztés.
Akkor nem szavaztam meg, de most tudomásul veszem, hogy a képviselő-testület többsége
így döntött.
A Zrt. - amennyiben nem lesz fizetés - nem fogja a munkát tovább végezni. A Polgármester úr
mondta, hogy elkezdődtek az állásinterjúk a kisegítő személyzetet illetően. Nem kezdődhetett
el az állásinterjú, mivel van egy képviselő-testületi döntés, hogy pályázatot kell kiírni, úgy
tudom ez ügyben a Felügyelő Bizottság is össze fog ülni. Jogszerűtlenül jár el a MEDITEAM
Zrt., mivel nincs joga állásinterjút tartani addig, míg a pályázat nem kerül kiírásra. Sokan
megkerestek bennünket képviselőket, és mi azt javasoltuk, hogy írják meg az önéletrajzukat
és adják be Serbán György ügyvezető igazgató úrnak. Azt is hozzátettük figyeljék az Új-KunMajsa újságot, mivel pályázat kerül kiírásra, így nem biztos, hogy mindenki beadta önmagáról
ezt a kis emlékeztetőt, és becsapottnak érzi magát. Az újra szavazáskor megszavazom az
összeget, de hangsúlyozom a pályázatot ki kell írni, még akkor is, ha rövid határidővel.
Fogl András képviselő
Én sem szavaztam meg a háromoldalú megállapodást, de tudomásul vettem, hogy a testület
többsége másként döntött. Természetesen támogatni fogam a szerződés megkötését. Én
kétlem, hogy ez a cég szerződés nélkül, egy önkormányzati határozatra bármilyen
tevékenységet is folytathatna, bármilyen ellenértéket is követelhetne tőlünk. Serbán György
igazgató úr a hétvégén arról tájékoztatott, most első körben azok kerülnek meghallgatásra,
akik korábban már bármilyen jellegű jelzéssel éltek a Nonprofit Kft. felé. Továbbá arról
tájékoztatott az Igazgató úr, hogy az Új Kun-Majsa újságban a hét folyamán meg fognak
jelenni az álláshirdetések. Ezt követően egy záros határidőn belül beérkezett álláspályázatokat
át fogják vizsgálni, és a benyújtókkal ugyanúgy el fognak járni, mint azokkal akik az
előzőekben dokumentációkat nyújtottak be.
A szerződés amennyiben nem kerül megszavazásra, a cégnek nem lesz jogi alapja semmilyen
ügyben eljárni.
Terbe Zoltán polgármester
Július 9-ig lehet jelentkezni azoknak, akik érdeklődnek állásügyben a járóbetegszakrendelőnél, és ezután kerül a döntés meghozatalra.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
Egyetértek az előttem szólókkal. Talán 3 hónappal ezelőtt már beszéltünk arról,
esélyegyenlőség, nyilvánosság, helyi médiumokban meghirdetve, mindenkinek legyen
lehetősége. Ismerősöktől hallom, hogy ma volt állásinterjú. Sokan kampányolnak azzal, hogy
milyen nagy feladat volt egy ilyen nagy beruházást megvalósítani, ami egy bizonyos
személyhez köthető. Úgy gondolom, hogy ez egy testületnek a közös munkájának az
eredménye. Ha egy 1 milliárd forintos beruházást próbálunk befejezni, akkor tiszteljük meg
egymást azzal, hogy minden információt megpróbálunk megosztani. Megegyeztünk abban,
hogy a felhívás meg fog jelenni a helyi médiákban.
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Ez egy méltatlan helyzet, én szeretném, ha ez megszűnne. Kérdezem, Polgármester úr miért
nem lehet erről egy írásos tájékoztatást kapni? Nem fogok beleszólni ki milyen álláshelyre
kerüljön, mivel nem az a szakterületem, de legalább azokkal a képviseleti jogokkal
rendelkezzek, amiért ide engem megválasztottak, és folyamatosan meg vagyok fosztva
ezektől a jogoktól.
Meg fogom szavazni az előterjesztést, rajtam nem fog múlni a járóbeteg-szakrendelőnek a
működtetése.
Terbe Zoltán polgármester
Annak örülök, hogy a tavasszal minden pártnak a propaganda anyagán megjelent a fénykép és
mindenki pozitívan említette a járóbeteg-szakrendelőt, remélem e szerint fogunk
tevékenykedni.
Faludi Tamás képviselő
Kérem a majsaiakat, hogy figyeljék az Új Kun-Majsa újságot, mivel megjelenik a pályázat,
vártam, hogy a Polgármester úr is ezt elmondja a lakosságnak.
Nem biztos, hogy képviselőket rá kell kényszeríteni arra, hogy az elhatározása ellen döntsön.
A képviselő-testületnek el kell gondolkodnia azon, hogy a jövőben szabad-e 10 fővel testületi
ülést tartani, ilyen fontos előterjesztések esetén.
Fogl András képviselő
Gyakorlatilag senki nem marad le semmi lehetőségről, többféle elképzelés volt a járóbetegszakellátó központ további beindítása és működtetésével kapcsolatban, egy bizonyos
elképzelés kapott többséget, a cég csak ezt követően léphetett be – jelenlegi döntésünk alapján
továbbra sem hivatalosan. Értelemszerű, hogy Serbán György igazgató úr ezekben a
ügyekben nem hozhatott döntést, hiszen egy háromoldalú megállapodást készítettek elő, mely
elfogadásra került hetekkel ezelőtt. Most szentesítjük a szerződést, talán az előkészítéseknek
nem ilyennek kellene lennie, a szakmai konszenzusra kellene törekedni, és akkor nem lenne
ez a kényszerhelyzet.
Javasolom, hogy a sürgős napirendi pontokat tárgyaljuk meg, mivel záros határidőn belül
nekem is távoznom kell az ülésről, és nem lesz határozatképes a képviselő-testületi ülés.
Terbe Zoltán polgármester
Kérem, hogy a képviselő-testület két témában hozza még meg a döntését, a járóbetegszakellátó esetében történjen meg az újra szavazás, és a költségvetési rendeletről is szavazzon
a testület.
Kérem a képviselőket, aki egyetért a Kiskunmajsa és térsége járóbeteg-szakellátás
megszerzéséhez, és működtetésének elindításához megkötendő megbízási szerződésben
foglaltakkal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
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199/2010. sz. határozat
Kiskunmajsa és térsége járóbeteg-szakellátás megszerzéséhez,
és működtetésének elindításához megkötendő megbízási szerződésről
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. a MEDITEAM Szeged Zrt-vel a
kistérségi járóbeteg-szakellátás megszervezése és működtetésének elindítása céljából az
előterjesztés szerinti szerződést megkösse.
A Képviselő-testület a megbízási díjra 4.250.000.- Ft fedezetet biztosít a céltartalékon
tervezett járóbeteg-szakellátó központ, Ipari park működtetési költségei és esetleges peres
eljárások költségei terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
11/ N a p i r e n d
…./2010. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetését
megállapító 4/2010. (II.25.) számú rendelet módosításáról
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Gulyás Jánosné osztályvezető
A kiküldött költségvetési rendelet-tervezet átruházott hatáskörben hozott döntéseket, belső
átcsoportosításokat és bevételek tervesítését tartalmazza. Kérem a képviselő-testületet, hogy a
testületi ülésen meghozott pénzügyi döntésekkel együtt szíveskedjen elfogadni, amelyet a
Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság is támogatott.
Faludi Tamás képviselő
Erről beszéltem az előző napirendi pont esetében is, hogy bizonyos szintig egy képviselő el
tud menni, kompromisszumot tud kötni csak azért, hogy pozitív döntés szülessen. Jelen
pillanatban nem fogom megszavazni a rendeletet, ezáltal a mai testületi ülésen hozott
pénzügyi döntéseink érvénytelenek lesznek. Egy kivétellel vagyok hajlandó a rendeletet
elfogadni, a Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság ülésén elhangzott egy tájékoztató a
Többcélú Kistérségi Társulás költségvetéséről, amit röviden kívánok ismertetni. Két belső
ellenőri vizsgálat elvégzésre került, az egyik vizsgálat kimutatta, hogy a Szociális Otthonnak
van elvonható pénzmaradványa, javasolta a Többcélú Kistérségi Társulásnak, hogy a több éve
húzódó 5 millió forintos hiányát ebből az összegből oldja meg, a maradék pénzről pedig dönt
az önkormányzat.
A másik belső ellenőri jelentés pedig az önkormányzatnak leadja, hogy a Szociális Intézmény
rendelkezik 11.945.000,- Ft elvonható pénzmaradvánnyal, ami Kiskunmajsa Város
Önkormányzatát illeti meg. Tehát nekünk azt a döntést meg kell hozni, hogy a 11.945.000,Ft-ot elvonjuk. A Többcélú Kistérségi Társulás hogyan oldja meg az 5 millió forintot, az
legyen az ő problémájuk.
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A magam részéről nem tudom azt elfogadni, hogy van egy belső ellenőri vizsgálat, ami
kimondja, hogy a Szociális Intézmény 11.945.000,- Ft elvonható pénzmaradvánnyal
rendelkezik, ami az Önkormányzatot illeti meg és a Többcélú Kistérségi Társulás a hiányát
ebből az összegből oldja meg.
Az a döntés született a Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság ülésén, hogy a bizottság javasolja
a képviselő-testületnek, hogy az államháztartáson belülre 2009. évben céljelleggel adott
önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatás elszámolását a Többcélú Kistérségi
Társulás Kistérségi Szociális Intézmény esetében az előterjesztésben foglaltak és az Ellenőri
jelentés alapján fogadja el. A Többcélú Kistérségi Társulás által visszafizetendő 11.945.000.Ft-os támogatást helyezze céltartalékba a Járóbeteg Szakellátó Központ, Ipari park
működtetési költségei, esetleges peres eljárások költségeinek fedezetére.
Tehát a képviselő-testület szavazzon arról, hogy a belső ellenőri jelentésben megfogalmazott
11.945.000,- Ft elvonható pénzmaradványt az önkormányzat vonja el, és ezzel együtt
szavazzuk meg a költségvetési rendeletet.
Terbe Zoltán polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy ma délután volt a Többcélú Kistérségi Társulásnak
egy tanácskozása, ahol foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Korábban kértem a munkaszervezetet,
hogy készítsen egy összefoglalót arról, hogy a társulás negatív pénzmaradványa mikor és
milyen tételekből állt össze. A negatív pénzmaradvány nem 5 hanem majdnem 7 millió forint,
aminek jelentős része az előző választási ciklusban keletkezett, aminek nyomát nem találtuk a
munkaszervezet adminisztrációjában. Ezért a Társulási Tanács úgy döntött, hogy a belső
ellenőrt megbízza, hogy az összes negatív pénzmaradvány keletkezésének történetét tárja fel
előttünk. Továbbá azt is, hogy milyen intézkedéseket tett a Többcélú Kistérségi Társulás az
elmúlt 4- 5 évben azzal kapcsolatban, hogy ez a negatív pénzmaradvány szűnjön meg és
milyen módon járt el. Azért döntött így a Társulás, mivel nem lát tisztán ezekben a
kérdésekben, belső ellenőri vizsgálat kezdődik, ami a nyár folyamán be fog fejeződni, és meg
fogja mutatni, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás ez elmúlt két ciklusban mire költötte el a
pénzét.
Javasolom, hogy a költségvetési rendelet módosítását fogadjuk el így, a negatív
pénzmaradvánnyal kapcsolatos döntésünket a belső ellenőri vizsgálat előzze meg.
Fogl András képviselő
A Polgármester úr az előzőekben azt mondta, hogy szavazásra bocsátja az előterjesztés d.)
pontját a járóbeteg-szakellátóval kapcsolatos előterjesztést és a költségvetési rendeletet.
Amiről most beszélünk a polgármesteri előterjesztés k.) pontja, ezt nem tárgyalta a testület, és
az nem lehet része a költségvetés módosításának. Javasolom, itt fejezze be a munkát a
képviselő-testület, amennyiben a Polgármester úr megszavaztatja.
Terbe Zoltán polgármester
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket a költségvetési rendelet módosításával
kapcsolatosan.
Faludi Tamás képviselő
Az Osztályvezető Asszonytól kérdezem, hogy amit a belső ellenőri jelentés kimutatott
Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére elvonható-e, visszajár-e az a 11.945.000 millió
forint?
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Gulyás Jánosné osztályvezető
Igen, az említett összeg visszajár, nem pénzmaradvány, hanem céljelleggel átadott pénzeszköz
címen. Ezért mondtam a Képviselő úrnak, hogy nem mond ellent a két jelentés. Mivel a
polgármesteri hivatalnál ugyanazt az összeget állapította meg átadott pénzeszközként, mint
Kistérségi Szociális Intézménynél pénzmaradványként, csak ott javasolta 5 millió forint
visszaadását. A Többcélú Kistérségi Társulásra – mint fenntartóra - bízta, hogy miből fogja
teljesíteni Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére a 11.945.000,- Ft visszafizetését.
Faludi Tamás képviselő
Egyértelmű, hogy az önkormányzatnak ez a pénz jár, és ezt elvonhatja. A Többcélú Kistérségi
Társulás úgy vizsgálódik, ahogyan akar, engem egy érdekel, hogy a 11.945.000,- Ft
céljelleggel átadott pénzeszköz elvonásáról a képviselő-testület most szavazzon.
Terbe Zoltán polgármester
Kérem a képviselőket, aki egyetért Faludi Tamás képviselő azon javaslatával, hogy Többcélú
Kistérségi Társulástól a céljelleggel átadott pénzeszköz 11.945.000,- Ft elvonásra kerüljön,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodással – nem
fogadta el, majd az alábbi határozatot hozta.
Terbe Zoltán polgármester
Kérem a képviselőket, aki elfogadja a költségvetési rendeletet az elhangzott módosításokkal
együtt, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – nem
fogadta el a költségvetési rendeletet.
/Nyerges Benjamin képviselő úr távozott, jelen van 9 fő./
Terbe Zoltán polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképtelenné vált.
Megköszönöm a képviselők megjelenését és a testületi ülést bezárom 20,15 perckor.
K. m. f.
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