Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2008.
Jegyzőkönyv

Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-én
/szerdán/ 14 órai kezdettel a Művelődési Központ emeleti termében megtartott üléséről.
Jelen vannak:
Önkormányzat részéről:
Abonyi Henrik, Csóti Péter, Faludi Tamás, Farkas Mihály, Farkas Zoltán, Fogl
András, Dr. Kiss Tibor, Nyerges Benjamin, Szikora Lajosné, Oláh Péterné, Nagy
Imréné képviselők, Terbe Zoltán polgármester, Dósai Imre alpolgármesterek / 13 fő72,22%/
Mózer Gyula képviselő és Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester később érkezik,
Leiz Sándor és Kolompár Orbán képviselők jelezték távolmaradásukat, igazoltan
vannak távol, dr. Szabó Lajos képviselő igazolatlanul van távol.
Jelen vannak továbbá:
Dr. Tóth Mária jegyző, Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna, dr. Égető Annamária, Gulyás
Jánosné, Nyerges Éva, Béres László bizottsági referensek, Füzes Attila, a HospInvest
Zrt. hálózatfejlesztési igazgatója az 1. napirendi ponthoz, Szalontai Mária
könyvvizsgáló az 5/B. napirendi ponthoz.
Terbe Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 13 képviselő
jelen van, az ülés határozatképes, megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek dr. Kiss Tibor és Csóti Péter képviselőket kérte fel, szavazásra
bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett –
elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
Terbe Zoltán polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére:
A napirendi pontokkal kapcsolatban módosító javaslatom van. A 15. napirendi pontban a
Polgármesteri előterjesztés c.) pontját, mint előterjesztő le kívánom venni napirendről, mert
ezzel kapcsolatban még több egyeztetést kell folytatnunk, ezért kérem, hogy vegyük ki a
napirendi pontok közül. A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Faludi Tamás képviselő kérdezi:
Magával a beszámolóval kapcsolatban vannak még kérdések, vagy az anyagi részével?
Javaslom, hogy a beszámolóról tárgyaljunk, a pénzügyi részét pedig vegyük le napirendről.
Terbe Zoltán polgármester válaszol:
A beszámolóval kapcsolatban is vannak még kérdések.
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Fogl András képviselő indítványozza:
Az MSZP frakció nem ért egyet a napirendi pont levételével, mert az Új Kun-Majsa
szerkesztősége eljuttatta a beszámolóját, melyet az érintett bizottságok egyhangúlag
támogattak. Ugyanakkor megrökönyödést keltő számomra, hogy ehhez a teljesen különálló
beszámolóhoz két, a beszámolóval semmi kapcsolatot nem tartalmazó előterjesztés is
kiküldésre került. Egyik Abonyi képviselőtársunk előterjesztése, a másik egy pénzügyi
igényre vonatkozó javaslat. Javaslom, hogy az Új Kun-Majsa beszámolóját tartsa napirenden
a Testület, azt fogadja el, a hozzá kapcsolt két másik előterjesztést viszont vesse el.
Az MSZP frakció február 2-án egy önálló indítványt juttatott el a Képviselő-testülethez a
Magyar Gárda nemkívánatossá nyilvánítása Kiskunmajsán tárgyában. Ezt a frakció
előterjesztést azonban nem látom a napirendi pontok között, kérem ennek felvételét.
Terbe Zoltán polgármester felteszi:
A napirenddel kapcsolatban van-e még kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, továbbra is azt
mondom, hogy mint előterjesztő leveszem napirendről az Új Kun-Majsa újság beszámolóját,
és minden ezzel kapcsolatos előterjesztést, a későbbiek során fogunk visszatérni rá.
Szavazásra teszem fel Fogl Képviselő Úr javaslatát, miszerint a Magyar Gárda
nemkívánatossá nyilvánítása felkerüljön napirendre. Aki egyetért azzal, hogy egyebekben
tárgyaljuk, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül 8 tartózkodás mellett – nem vette fel az ülés napirendjére.
Terbe Zoltán polgármester felteszi:
Amennyiben nincs több javaslat, szavazzunk az egész napirendről. Aki az így módosított
napirendet elfogadja, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 3
ellenszavazattal tartózkodás nélkül – elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint.

Napirend
1.

Előterjesztés kistérségi járóbeteg-szakellátó
megállapodás kötéséről
Előadó: Terbe Zoltán polgármester

központ

kialakításához

fejlesztési

2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
3./ Pénzügyi Osztály előterjesztése
Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
a) TKT Kistérségi Szociális Intézményhez átadott pénzeszköz előirányzatának
módosítása
b) Októberi normatíva lemondás előirányzatának átvezetése
c) néhai Szőke Sándorné hagyatéka
d) Létszámcsökkentési pályázat III. ütemének elszámolása
e) Prémiumévek program előirányzatának lebontása
f) Hulladékkezelési feladatokra előirányzat átcsoportosítás
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4./ …./2007. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító
4/2007. (II.28.) számú rendelet módosításáról
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
5/ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése
A) Hatósági Osztály előterjesztései a 2008. évi költségvetéshez kapcsolóadóan
Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
a) Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 1,5 fő álláshellyel kapcsolatos
kérelme
b) 56-os Történelmi Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása
B) …./2008. (….) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2008. évi
költségvetéséről, könyvvizsgálói jelentés elfogadása
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
Szalontai Mária könyvvizsgáló
6. ./ …./2008. (….) rendelet-tervezet a pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló
28/2007. (X.08.) számú rendelet módosításáról
Előadó: Dósai Imre alpolgármester
7./ ……./2008 (…….) rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
8./ ……./2008. (…..) rendelet-tervezet a vásárokról és a piacokról szóló 12/2004. (VI.10.)
számú rendelet módosításáról
Előadó: Béres László bizottsági referens
9./ …./2008. (….) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 16/2007. (V.01.) sz. rendeletének módosításáról
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens
10./ Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései:
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens
a) Javaslattétel a polgármester illetményének, illetve az alpolgármesterek tiszteletdíjának,
valamint költségátalányának módosítására.
b) Javaslat a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság kültagjának megválasztására
11./ Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
a) A 0329/87. hrsz-ú ingatlan megvételére ajánlat
b) Huszkáné Kovács Márta területbérleti kérelme
c) Integrált Városfejlesztési Stratégia alapján benyújtandó pályázat ismertetése
d) Bajcsy-Zs. u. 10. szám alatti ingatlan bérbeadása
e) Ipari park komplex közművesítés létesítési engedély terveinek szerződés módosítása
f) Játszótér építéssel kapcsolatos pályázat ismertetése
g) Pályázati pénzről való lemondás
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12./ Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
a) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai programjának
jóváhagyása
b) A tanítási időkeretet csökkentő távollétek fenntartói egyetértésének megadása
c) A Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálásában közreműködő
szakmai bizottság összeállítása
13./ Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztései
Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
a) Háziorvosi szerződések módosítása
b) Javaslat további Tanyagondnoki szolgálat kialakítására
14./ Pénzügyi Osztály előterjesztései
Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
a) Közcélú foglalkoztatás létszámának meghatározása
b) Étkezési hozzájárulás pótelőirányzat kérelme
15./ Polgármester előterjesztései
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
a) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
b) Javaslat a kiskunmajsai kis- és közép vállalkozások fejlesztési hitelprogramjához
kapcsolódó pályázat kiírására
16./ Javaslat egy pályázatgondozással foglalkozó bizottság létrehozására.
Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
17./ Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
18./ Pályázat elkészítése csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése és korszerűsítése
Előadó: Fogl András területfejlesztési tanácsnok
19./ E g y e b e k

1./ N a p i r e n d
Előterjesztés kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakításához fejlesztési
megállapodás kötéséről
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Terbe Zoltán polgármester a következőket mondja el:
Köszöntöm Füzes Attila urat, aki a kiskunmajsai járóbeteg-szakrendelő pályázatával
kapcsolatban a közelmúltban nagyon sok hasznos munkát végzett mindannyiunk számára.
Megkérem, tartson előadást arról, hogy milyen stádiumban van a pályázat, milyen
lehetőségekkel, kötelezettségekkel fog számunkra együtt járni.
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Füzes Attila, a HospInvest Zrt. hálózatfejlesztési igazgatója előadja:
Tisztelt Képviselő-testület, kiskunmajsai lakosok! Először hagy beszéljek arról, hogy kerül
cégünk ennek a pályázatnak a közelébe. A kiskunhalasi kórház múlt évben Jánoshalma, Kecel
és Kiskőrös szakrendelőjének üzemeltetését vette át azért, hogy a kiskunhalasi kórház ellátási
területén minden szakellátó hely üzemeltetését központilag lehessen szervezni, az egységes
járó- és fekvőbeteg ellátást minőségbiztosítás alapján lehessen megszervezni. Amikor tavaly
februárban Önök döntöttek, akkor még csak egy projekt-tervezet lett az Egészségügyi
Minisztérium felé beadva. A projekt-tervet azzal az elképzeléssel készítettünk, hogy
amennyiben szakrendelő és egészségügyi központ épülhet Önöknél a Kistérség 6
településének az ellátására, akkor ez közeli lehetőséget teremt, Halason pedig a zsúfoltságot
lehet csökkenteni. Helyben a lakosok sokkal pontosabb előjegyzés alapján, jobban igénybe
tudják venni az egészségügyi ellátást. És amennyiben ez az egészségügyi központ létrejön,
akkor nem csak a 6 településnek, hanem Harkakötöny és Tázlár lakosainak is a gyorsabban
ide jutás lehetőségét tudja biztosítani. Hisz mindannyian egy fekvőbeteg ellátási területen
élünk, és itt a legjobb és leggyorsabb ellátást szeretnénk megoldani. Készítettem egy
prezentációt, ez alapján remélhetőleg érthetőbb lesz a most tárgyalt pályázat.
A Nemzeti Egészségügyi Fejlesztési Terv keretében november 4-én hirdette meg a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség azon kistérségi szakellátó helyek létesítésére a pályázatot, melyről
most beszélünk. Az előzmény a 2006. évi CXXXII. Tv. Ennek a törvénynek a 2. számú
melléklete már akkor kijelölte azt az egészségpolitikai utat, hogy melyek azok a kistérségek
az országban, ahol nincs elegendő szakrendelői óraszám, mint például Kiskunmajsán, ahol
heti 70 óránál kevesebb van. Ezek a fejlesztendő kistérségek, ahol preferálják a szakrendelők
létesítését. Azért ezzel kezdem, mert amennyiben a pályázat egészét jól összerakjuk, akkor
kizárt dolog, hogy ne nyerjen. Jászszentlászló és Móricgát a kiskunfélegyházi kórház ellátási
területéhez tartozik, de csatlakozott ehhez a projekthez. Számukra egy alternatív lehetőség az,
hogy vagy Kiskunmajsára, vagy Kiskunfélegyházára járjanak és vegyék igénybe a
szakrendelői ellátást. A pályázat kötelező elemei az NFÜ honlapján fent vannak, ezeket 10
pontban összefoglaltam. A pályázat egész logikája onnan indul, hogy minimum 15 ezer
lakosnak kell lennie a kistérségben ahhoz, hogy pályázhasson. A kiskunmajsai kistérségben
együtt a 6 településen ez 20 ezer fő feletti, ami a pályázatnak megfelel. De ahhoz, hogy ez a
szakrendelő önállóan, anélkül, hogy az önkormányzatoknak a működésbe bele kelljen
szállnia, és működőképes legyen, ahhoz a 20 ezer lakos kevés. Az elmúlt évek betegforgalmi
adatait elemezve azt láttuk, hogy körülbelül 22-24 ezer lakos az a lakónépesség, ahol van
annyi beteg, hogy egy szakrendelőt azzal a feltételrendszerrel megtöltsön, amit a pályázat
kötelezővé tesz, a heti 200 szakorvosi órát. A heti 200 szakorvosi óra annyit jelent, hogy erre
kell szerződtetni szakorvosokat és szakszemélyzetet, függetlenül attól, hogy a nap, vagy az év
hány órájában van egyáltalán beteg. Azért érdekes, mert ha nem önfenntartó ez a közeg, akkor
az önkormányzatoknak kell beszállniuk a működtetésbe. A második elemet fejlesztési
megállapodásnak hívja, amelyet gyakorlatilag a 6 település társulása a pályázathoz. A
harmadik pont az 5 éves működtetési kötelezettségvállalás. Nem csak megépíteni, de az
üzemeltetés biztonságát is garantálni kell. Magában a pályázatban el kell készíteni egy
fenntarthatósági modemszámítást az OEP bevételek különböző részeiből, illetve a teljes
épület üzemeltetési költségeiről, ahol a +0-t kell minimálisan elérni, veszteséges nem lehet
sem szervezéskor, sem működéskor, illetve ha veszteséges működéskor, akkor az
önkormányzatoknak kell ebbe beszállni. 5 évig a pályázati forrásból megvalósított épületet
üzemeltetni kell mindenképpen. Ha ez nem történik meg, akkor a támogatási összeget a
jegybanki alapkamat duplájával vissza kell fizetni. A negyedik kötelező elem, hogy a
kistérségeknek 10% önerővel kell rendelkezni a pályázathoz. Ez lehet az az ingatlan is
értékbecslés alapján, ahol maga a projekt létrejön, a 10%-os önrész az értékbecsült épületben
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betudható. Miután 119 MFt-ra értékelték a Félegyházi út -Szanki út – Fő utca sarkán lévő
épületet, anélkül, hogy Önöknek egy fillért kellene erre áldozni, ez a pályázat működőképes
lesz. A Regionális Egészségügyi Tanácsnak még decemberben kellett benyújtani, és a Tanács
jóváhagyhatta, hogy a dél-alföldi 3 megyében melyek azok a települések - összesen három
ilyen van: Sarkad, Kiskunmajsa és Jánoshalma –, ahol ennek a létesítését a Regionális
Egészségügyi Tanács támogatta. Említettem az engedélyezési tervet. Részben tervet, részben
pedig a műszaki hatóság átvételét kell igazolni a pályázat átvételéhez. Beszéltem a
megalapozott pénzügyi fenntarthatóságról. Itt már a Regionális Egészségügyi Tanácshoz is
csak olyan beadvánnyal lehetett menni, ami minimálisan +0, tehát nem veszteséges az
üzemeltetése. Nagyon lényeges minden EU forrásnál a felhasználás átláthatósága. Az
átláthatóságot többféle módon is biztosítani kell. A pályázatnak köteles része olyan
kommunikációs terv ledokumentálása és végrehajtása, amelyben szó szerint az első naptól
kezdve az azt követő 5 éven keresztül mind írott, mind elektronikus médiában a lakosság
tájékoztatása Önökön keresztül folyamatosan teljesül. Megjelenik a pályázatban minden
olyan kötelem, amely ma már elvárható, amikor valamit a jövőre tervezünk. Elvárható az,
hogy olyan energiaellátása legyen, amely nem fosszilis energiákra épül. Itt egy geotermikus
szivattyúval, a föld melegének a felhasználásával történne az energiaellátása, tehát jobban
kiszámítható az üzemeltetés biztonsága, mint az egyéb fosszilis energiáké. Ez az egyik oldal.
A másik oldal az, hogy teljes körű mozgás, és esélyegyenlőséget kell biztosítani a betegeknek.
Az előírásos feliratoktól kezdve a mozgásszervi betegeknek a bejutásán át, nem pusztán
akadálymentesítést, hanem teljes körű esélyegyenlőséget kell biztosítani. Beszéljünk arról,
hogy mi az a szakmai program, az a bizonyos heti 200 óra, amit a pályázat minimum és
maximumként előír. Megadta azokat a paramétereket, hogy belgyógyászatból, sebészetből,
traumatológiából, szülészetből, nőgyógyászatból és képalkotó diagnosztikából a heti 30 órát
kell a pályázatban biztosítani. A többi óraszám, a 200 órán felüli óraszám abban az
értelemben szabadon választható, hogy az elmúlt egy, illetve két év betegforgalmi
szakorvoshoz való fordulásának az adatai alapján kell meghatározni, hogy melyik szakmából
mennyi óra volna szükséges helyben a 20 ezer lakos ellátásához. A belgyógyászatnál,
sebészetnél és a szülészet-nőgyógyászatnál megkötötte magát a pályázat kiírója a heti 30
óránál, a 6 településen itt van a probléma a betegszámmal, mert a 90 órából csak mindössze
45-öt lehet kitölteni a 6 település elmúlt éves betegforgalmi adatai alapján. A fele, mintegy 45
óra olyan szabad, üres kapacitásnak látszik, amibe, ha Kiskunmajsán önállóan hozzák létre a
szakrendelőt, biztos, hogy be kellene szállni. Miután a pályázat megköti a traumatológiát, a
reumatológiára pedig a legnagyobb igény van, ezért javaslatot tettünk, hogy ahol és
amennyiben traumatológia és reumatológia van fizikoterápiát és gyógytornát érdemes mellé
csinálni azért, mert a komplett kiszolgálás a cél. Megnéztük, hogy mik azok a kiegészítő
tevékenységek, melyek a lakosság ellátásához maximálisan hozzájárulnak, komfortossá
teszik, ugyanakkor az egész ház üzemeltetési biztonságát is jelentik. A nappali kórház
elsősorban azokat az infúziós terápiákat jelenti, ami pár órára kórházi befekvést javasol, ezért
kell kórházba bemenni. Ezt megfelelő műszeres és szakmai háttérrel helyben meg lehet
oldani. Ez mind OEP finanszírozású. Ezt úgy terveztük, hogy az egyéni gyógytornára
alkalmas külön egyszemélyes helyiségek időmegosztással alkalmasak legyenek arra, hogy az
infúzió beadása ugyanezekben megtörténjen, pontosan azért, hogy ne egy megalomán épület
legyen, hanem egy akkora, melynek az üzemelése biztonságosan megoldható. A harmadik
pont az otthoni szakápolás. Ma is működnek elszórtan a 6 településen otthoni szakápolással
foglalkozó alapítványok, civil szervezetek. Ennek van OEP finanszírozott megfelelő formája.
És miután itt az egész szakrendelő létesülése kapcsán ehhez a 200 szakorvosi órához szakmai
asszisztensi rész is kell, lesz egy olyan szakmai hátterű humán erőforrás Kiskunmajsán, aki
meg tudja oldani helyben és a településeken azon házi betegápolásoknak a kiszolgálását, ahol
a családban olyan betegek vannak, akik erre rászorulnak. Az egész konstrukció úgy néz ki,
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hogy maximálisan 1500 m2 hasznos alapterületű épületet lehet a pályázatban leírni és
elfogadtatni. Ebből 1200 m2 a kötelező szakmai program, és 300 m2 olyan döntés lehetőségét
jelenti szükség alapon, amit az épület működéséhez kapcsolva helyi döntés alapján ki lehet
használni. Azon tevékenységek kerülnének az épületbe, akik részben ma is ott dolgoznak, a
védőnők, fogorvos, felnőtt és gyerek szakorvos, a gyógyászati segédeszköz boltot praktikus
átvinni ide, illetve traumatológiai szakrendelő. Ezen túl olyan egészségfelvilágosító
központok terveznénk ebbe az épületbe, ami megoldaná akár a drog, akár az öngyilkosság
megelőzését. Hol és hogyan kerülnek ezek megvalósításra? A mostani Egészségügyi
Központnál valósulna meg. A mai sárga régi épület, ahol a gyerekrendelő és a védőnők
vannak lebontásra kerülne. Az Ipartestülettől is kellett területet vásárolni, mert a
betegforgalomhoz és a dolgozókhoz képest meg van, hogy mennyi parkolót kell létesíteni,
hogyan kell az épületet elhelyezni, ezért volt szükség erre. Ez egy felülről furcsa alakú, 2 és
fél szintes épület. A földszinten különböző blokkokat alakítottunk ki, részben az ÁNTSZ,
részben az Önök szakembereinek a javaslatai alapján. Az első blokk a gyerekblokk. Ebbe
kerül a gyermek háziorvosi rendelő, a védőnő, a terhes tanácsadás, a védőoltás, tehát az, ami
az anya és csecsemővédelemmel, illetve a gyerekkel kapcsolatos. Minden olyan funkció és
arány betervezésre kerül, hogy a beteg és az egészséges ne találkozzanak többet, mint ahogy
az utcán találkoznak. És minden kiszolgáló helységet, beleértve a személyzet teakonyháját is
ide terveztünk. A második blokk az említett két épületrész mellett a gyógyászati segédeszköz
bolt. A harmadik a három felnőtt háziorvos rendelési lehetősége. És külön elválasztva a
földszinten az a blokk, ami a fizikoterápiát, gyógytornát takarja. Azért külön elválasztva,
hogy mind a vizesblokk, mind a torna ajtóval elválasztott helyen történjen, ügyelve itt egymás
értékeinek az őrzésére is. Négy fizikoterápiás kezelővel a sarokban négy gyógytornahelység
kerül kialakításra, ami alkalomadtán majd terhes torna elvégzésére is alkalmas. Az épület bal
alsó sarkában van két olyan egyéni gyógytorna helység, ahol az infúziós terápiát
időmegosztással tervezzük megoldani. Az emeleten az első nagy blokk a védőnők fölött a
diagnosztikai részt tartalmazza. Három nagy egységre oszlik: radiológia, ultrahang és labor. A
labor csak vérvétel, a feldolgozása máshol kell, hogy történjen. Ultrahang több is kerül az
épületbe, a hasi és a nőgyógyászati külön ultrahang lesz, hisz a felszerelésben is az az előírás,
hogy a mai minimum rendeleteknek maximálisan megfelelő mértékű és minőségű eszköz
álljon rendelkezésre. Viszont, hogy kordában tartsák a tervezést, ezért mind az épület
négyzetméter áránál, mind az eszközöknél maximalizálták a bekerülési költséget, hogy ne
más irányba tolódjon el a beruházás. Lényeges dolog a radiológia, mert pályázati kiírási
kötelem, hogy úgynevezett teleradiológiát kell tervezni. Ennek a megvásárlási költsége
mintegy 2,5-szerese a hagyományos radiológiának, viszont a fenntartási költsége sokkal
olcsóbb, és ez egy nagyon nagy előnye, nem kell, hogy helyben adott pillanatban röntgenes
legyen a helyszínen, hanem mint az interneten keresztül, a szakorvos távolról is tudja
leletezni. Ez azért is szükséges, mert nem biztos, hogy tele lesz a radiológia reggeltől estig.
Viszont ha nem itt van a radiológus, hanem elektronikusan elérhető, akkor olyan helyre lehet
kapcsolni, ahol biztosan van. Ez megint az a vonulat, hogy a relatíve magas beruházási
költséget támogatja az alacsony üzemeltetés párosításával. Hasonló logika, mint a
geotermikus megújuló energiánál. A második nagy blokk a szakrendelők helyei. Minden
szakrendelőt napi rendelési idővel kell a pályázatban szerepeltetni, és csak az lehet a cél, hogy
minden szakmában, minden héten legyen 8-18 óra között elérhető rendelési idő. Tehát akár
helyben, akár a vidéki 5 településről legyen olyan lehetőség akár a tömegközlekedéshez, akár
a munkához alkalmazkodva, hogy a megfelelő szakember és a bejutás elérhetővé váljon.
Ezzel a technikával az előjegyzést is jobban lehet üzemeltetni. A harmadik blokk a betegektől
elválasztva a három fogorvosi rendelő, saját külön váróval elválasztva azért, hogy nem együtt
várakozzanak a fogászati betegek a más típusú betegekkel. A negyedik blokk pedig egy olyan
fektető, ahol akár a háziorvosi, pszichiátriai, vagy belgyógyászati rendelésnél lehessen
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lefektetni a mentő elszállításáig a beteget, a házban dolgozó asszisztens őrző felügyelete
mellett. A tetőtér két blokkból áll. Az egyik egy teljes körű személyzeti kiszolgálásra
alkalmas rész. Akár valamikor majd az ügyeletet is ide lehet hozni, de alapvetően a házban
dolgozó 40 személy öltözését, szociális és egyéb tevékenységéhez szükséges helyiségeket
tartalmazza. A kiszolgáló gépészetet, ami a ház üzemeltetéséhez szükséges azért emelem ki,
mert a környezettudatos tervezés lehetővé teszi, hogy nyáron a ház egésze klimatizált legyen.
A pályázat főbb adatai: nettó alapterülete a 2,5 szintnek 1498 m2. Egymilliárd forint lehet a
támogatás nagyságrendje. Ez a projekt most 980.228 eFt-nak látszik. Azért fogalmazok így,
mert kötelező tartalékképzés van a pályázatban azért, hogy ne fordulhasson elő, hogy ha
megvalósul 2009-2010-ben, ne jusson pénz a berendezésre. Bruttó árakról beszélünk, hisz az
önkormányzatok nem jogosultak forgalmi adó visszaigénylésére, ezek mind forgalmi adót
tartalmazó összegek lesznek. Az építésnél bruttó 250 eFt/m2 ár lehet az épület fajlagos
bekerülési költsége. Ennek a nagyságrendje 511.041 eFt. Orvosi gép, műszer a radiológiai
berendezésekkel együtt 238.000 eFt. Egységes bútorhuzat kerül tervezésre a háziorvosi,
fogorvosi rendelőkben is, csak a fogorvosoknál nincs benne a fogorvosi egységkészülék, hisz
a fogorvosok nagy része vállalkozó, de ahhoz, hogy ez az épület egységes legyen, az
alapbútorzat oda is betervezésre kerül. Teljes körű informatikát kell tervezni a pályázati kiírás
szerint, ami tartalmazza a kommunikációs kapcsolatot, a beteg dokumentációt, illetve a
radiológiai kommunikációt. Mind beléptető, mind őrzési, biztonsági rendszertől kezdve
minden olyan gyengeáramú elektronikát kell, hogy tartalmazzon, hogy ne utólag kelljen
bevinni. Az önerő értéke az épület felértékelése kapcsán 119.000 eFt, a 10% önerő 98 MFt
kellene, hogy legyen, az épület tehát ezt bőven takarja. Úgy számoltuk, hogy a mai háziorvosi
rendelőkön kívül szakorvosi rendelések létszámszükséglete 24 fő, tehát munkahelyteremtés is
történik. Nyilvánvaló az, hogy először azokra a szakemberekre támaszkodunk, akik a
térségben dolgoznak. Ez az egyik választási szempont. A másik választási szempont, hogy
szakmailag is megalapozott legyen. Feltehetik Önök a kérdést, hogy mibe kerül ez
Kiskunmajsának? A következő a menete a pályázatnak. Holnap után van pályázati beadási
határidő. Körülbelül 90-100 nap, mire a támogatási szerződés aláírásra kerül. A pályázó
Kiskunmajsa, a 6 településnek viszont jeleznie kell egy szerződésben, hogy közös akarattal
meg akarnak alapítani egy 100%-os önkormányzati tulajdonú non profit gazdasági társaságot.
Ugyanis a megnyert pályázat pályázati forrásának a partnere csak és kizárólag ez a non profit
gazdasági társaság lehet. Ma 500 MFt-ból lehet megalapítani egy non profit jellegű kft-t, ez a
nagyságrend az, amit a 6 településnek össze kell hoznia. Óriási kockázatnak látszik veszteség
esetén a települések éves költségvetési keretében, hogy előirányzatot kell erre képezni. Furcsa
kikötés a pályázat kapcsán, hisz a 2010-2015 közötti megvalósulásra kellene ma vállalni a
településeknek a nem ismert veszteséett abban az arányban, ahogy egymás között
megegyeznek. Ilyen bizonytalan nagyságrendet ma komolytalan bevállalni, de tudok erre
megoldást. Az 5 éves működtetési kötelezettség vállalását és a létrejött ingatlant a non profit
gazdasági társaság részére kell átadni. Milyen garanciát tudunk adni? Mi a pályázatot ingyen
elkészítettük. Közbeszerzési pályázaton megnyertük a projekt lebonyolításának a lehetőségét.
Ha mi üzemeltetünk, akkor vállaljuk, hogy az esetleges veszteséget cégcsoportunk
finanszírozza. Ez a vállalás azért egyértelmű, mert ha mi üzemeltetünk, akkor nem merül fel
az erre való fordítás szükségessége. Hogy ne csak egy általam elmondott modell legyen,
amikor kistérségi társulási ülés volt 3 héttel ezelőtt, akkor Polgármester Úrnak, illetve másik
két település polgármesterének átadtam két nyilatkozatot, amiben közjegyzői okiratba
foglalva vállaljuk az elmondottakat azért, hogy amikor Önök, illetve a többi település e
mellett döntenek, akkor ne azzal a bizonytalansággal döntsenek, hogy mi lesz majd 2010. után
a költségvetésükkel.
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Terbe Zoltán polgármester veszi át a szót:
Köszönjük Füzes Attila Igazgató Úrnak a kimerítő tájékoztatás, hogy megismertette velünk a
projekt részleteit. Az elmúlt időszakban többször foglalkozott Képviselő-testületünk ezzel a
projekttel, és többször hoztunk már döntést ezzel kapcsolatban. Összefoglalóként
elmondhatjuk, hogy a kiskunmajsai egészségügy területén egy olyan beruházás lehetősége
csillant meg a pályázattal, amely évtizedek óta nem volt meg Kiskunmajsán. Ezért nagyon
fontos, hogy jól döntsünk ezen a területen, mert ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztani.
Az előadásból az is kitűnt, hogy milyen bonyolult és összetett feladatot kellett eddig
megoldania azoknak a szakembereknek, akik a projektet előkészítették, a terveket
elkészítették, és a pályázatot benyújtás-képes állapotba hozták. Ezúton szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak a szakembereknek, képviselőknek, dolgozóknak, akik a projekt eddigi
előkészítésében részt vettek, és szinte önzetlenül végezték el ezt a munkát. A program
legelején tartunk pillanatnyilag. A pályázat beadása csak a jéghegy csúcsa egy ilyen fontos
fejlesztés esetében, viszont egy nagyon fontos mérföldkő. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy
alapos tájékoztatást adjunk mindenkinek. Képviselőtársaim részéről van-e kérdés
vendégünkhöz?
Abonyi Henrik képviselő kérdezi:
Az előadás elejétől a végéig, amikor arról beszélt Füzes Úr, hogy a működési veszteségbe be
kell szállnia az Önkormányzatnak az a félelmem volt, az Önkormányzatnak hány 10 millióval
kell ebbe a működtetési veszteségbe beszállni? De az előadás végére megnyugtató választ
kaptam, hogy a szerződés aláírásával Kiskunmajsát nem fenyegeti ez a veszély.
Füzes Attila feleli:
Közgazdász vagyok alapvetően, úgy tudok gondolkodni, hogy mi az a nagyságrend, ami
üzemeltethető, matematikailag kiszámítható. Azt mondtam a pályázat kiírásakor, hogy 200
szakorvosi órában ezt a kistérségben nem lehet fenntartani, mint mondtam a kistérségi
lakosságszám 20-24 ezer fővel határértéken mozog, ettől óvnám is Önöket. Nekünk viszont az
az üzlet benne, hogy Harkakötöny és Tázlár lakosait ide tudjuk irányítani, ha itt időben jobb a
hozzáférésük. Ilyen módon lesz megvalósítható és biztonságos, másként nem.
Faludi Tamás képviselő fejti ki:
Hasonló gondolataim támadtak nekem is. Azért benne van az, hogy mégsem sikerül úgy
üzemeltetni, betegmozgatás ellenére sem. Ezt csak azért emeltem ki, mert mellette van a
megállapodás. Erre szeretnék rákérdezni Polgármester Úrtól. Értem, hogy 90% üzletrész
Kiskunmajsáé. Azt is értem, hogy akkor a többieké csak 2%. Muszáj-e nekünk a többi
önkormányzatnak üzletrészt adni? Ez a pályázatban kötelezően szerepel-e? Mert a következő
pontokban nem tetszik az, hogy mindenki csak az üzletrésze arányában járul hozzá az
esetleges veszteséghez. Azt meg lehet-e kerülni, hogy nem üzletrész arányban, hanem valami
más megállapodást kötni, hogy mondjuk lakosság arányosan járuljon hozzá a többi település a
veszteséghez?
Füzes Attila megválaszolja:
Mint ahogyan a pályázat 1. oldalán is szerepel Kistérségi Egészségügyi Központ. Ezt arra
találták ki, hogy a kistérség 5 települése betársuljon. Ha ezek a települések nem kapnak
üzletrészt, nincsenek benne a 20 ezer lakosban, akkor Önök a saját pozíciójukat rontják, még
nagyobb lesz a veszteség. A másik oldala, hogy azért említettem a közjegyzői okiratot, hogy
amikor Önök döntenek, tudják, hogy a költségvetésbe be kell ugyan ezt a veszteséget állítani,
de a közjegyzői okiratban ott van, hogy az esetleges veszteség finanszírozását mi vállaljuk
magunkra.
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Terbe Zoltán polgármester veszi át a szót:
Be kell venni a kistérség településeit a pályázatba. A kistérségi társulási ülésen az a szempont
értékelődött felül, hogy a létesítendő ingatlan, ami most a kiskunmajsai Önkormányzat
tulajdonában lévő Egészségház, az Kiskunmajsán marad. A non profit kft-ben 90%-ig
Kiskunmajsa a tulajdonos, 90%-ig a miénk marad, és a többi település csak 2-2%-ig kap
tulajdonrészt belőle. Ez a szempont akkor erősebbé vált a működési költségek átvállalása
miatt. Ez a szempont Kiskunmajsának előnyös szerintem.
Abonyi Henrik képviselő kér szót:
Ha veszteség esetén Kiskunmajsának nem kell fizetnie, akkor tudom támogatni.
Faludi Tamás képviselő mondja:
Nem most találkoztunk először Füzes Attilával. Ha garanciát vállal arra, hogy az
elkövetkezendő 5 évben korrektül fog menni az üzemeltetés, az nekem elegendő.
Füzes Attila reagál:
Köszönöm a bizalmat. Múlt év szeptemberétől átvettük a kiskőrösi szakrendelő működtetését.
Megelőzően a májusi Képviselő-testületi ülésen az ottani testületi tagok azt kérdezték tőlem,
hogy mivel a kiskőrösi szakrendelő 120 MFt-os működtetési költségéhez az önkormányzat
évek óta 60 MFt-ot tesz hozzá, miért gondoljuk mi, hogy nyereségessé lehet tenni? Akkor is
azt mondtam, és itt is ugyanazt mondom – itt kapcsolódik csak a kettő egymáshoz -, hogy
önállóan, elszigetelten működtetni valamit, vagy a rendszer részeként működtetni egészen
mást jelent. Költség nagyságrendjében 30% lehet a különbség.
/Fogl András képviselő kiment, jelen van 12 képviselő./
Terbe Zoltán polgármester felteszi:
Kérdés, észrevétel van-e még a vendégünkhöz? Amennyiben nincs, szeretném a figyelmet
felhívni arra a kiosztott anyagra, amely eltér a korábban kiküldött határozati javaslattól. Erre
azért volt szükség, mert a pályázati kiírás elvárásainak megfelelő döntést kell hozni. Ezért
kérem, hogy a kiosztott anyagban szereplő 3 pontos határozati javaslatról szavazzunk, mert ez
felel meg a pályázati kiírás szabályainak minden szempontból. Eltérés csak a 3. pontban van.
A kiosztott anyagban szereplő határozati javaslatot teszem fel szavazásra, aki azzal egyetért,
kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
14/2008. sz. határozat
Előterjesztés kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakításához
fejlesztési megállapodás kötéséről
Határozat
1. a TIOP-2.1.2./07/1 számú pályázat támogatásával megépítendő járóbeteg-szakellátó
központ helyszínéül a kiskunmajsai 1282 hrsz-ú, természetben Kiskunmajsa Fő u. 66. szám
alatti ingatlant kijelöli.
2. a kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása céljából a kistérség önkormányzataival
kötendő fejlesztési megállapodást az előterjesztés szerint elfogadja, annak aláírására a
polgármestert felhatalmazza.
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3. mint a fejlesztéssel érintett kiskunmajsai 1282 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a járóbetegszakellátó központ építéséhez és a projekt megvalósításához visszavonhatatlan
beleegyezését adja.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2008. február 29.

/Faludi Tamás képviselő kiment, jelen van 11 képviselő./

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 kérdezi:
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatban kérdés,
észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel, aki azzal egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
15/2008. 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:
- 84/2007. sz. határozat
Közcélú foglalkoztatás finanszírozási problémájának újratárgyalás
- 117/2007. sz. határozat
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban a 6 osztályos képzés
lehetőségének megvizsgálása
- 223/2007. sz. határozat
Bodoglári óvodából közösségi ház kialakítása
- 273/2007. sz. határozat
Árpád utcai platánfák helyzete
- 335/2007. sz. határozat
A Kiskunmajsa, Zárda u. 1./B. szám alatti lakás értékesítése
- 350/2007. sz. határozat
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretösszegének megemelése
- 355/2007. sz. határozat
Kötvény kibocsátásra beérkezett ajánlatok begyűjtése, fejlesztési prioritások eldöntése
- 358/2007. sz. határozat
A Bajcsy u. 10. szám alatti ingatlan bérbeadása
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- 361/2007. sz. határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2008. évi Költségvetési Koncepciójáról
- 367/2007. sz. határozat
Az Ipari Park infrastruktúrájának kiépítésével kapcsolatos pályázat benyújtásának
előkészítése
- 374/2007. sz. határozat
Kiss Zoltán és Sándor Mónika területbérleti kérelme
- 382/2007. sz. határozat
2008. évben a városban rendezhető ünnepségek, rendezvények
- 384/2007. sz. határozat
Központi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárásáról- Pénzügyi fedezet biztosítása
- 387/2007. sz. határozat
Kistérségi Szociális Intézmény tájékoztatója
- 388/2007. sz. határozat
Városgazdálkodási Intézmény vizitdíj bevezetéssel kapcsolatos kérelme
- 390/2007. sz. határozat
„Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javítása - ivóvíz 3.1" tárgyú programhoz meghatalmazó
levél aláírása
- A Képviselő-testület a 188/2007. sz. határozat határidejét a jogharmonizációs ütemterv
szerint módosította.
- A Képviselő-testület a 281/2007. sz. határozat határidejét 2008. március 31-re módosította.
- A Képviselő-testület a 299/2007. sz. határozat 5. pontjának határidejét 2008. március 31-re
módosította.
- A Képviselő-testület a 329/2007. sz. határozat határidejét 2008. március 31-re módosította.

3./ N a p i r e n d
Pénzügyi Osztály előterjesztése
Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
a.) TKT Kistérségi Szociális Intézményhez átadott pénzeszköz előirányzatának
módosítása

Terbe Zoltán polgármester kéri:
Felkérem Gulyás Jánosné bizottsági referenset, ismertesse az előterjesztést.
Gulyás Jánosné bizottsági referens előadja:
A Pénzügyi Osztály előterjesztései még a 2007. évi költségvetést érintő módosításokat
tartalmazzák. Az első a Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Intézményéhez átadott
pénzeszköz előirányzatának módosítása. Mivel Kiskunmajsa Város Önkormányzata a
Kistérségi Szociális Intézmény működéséhez a kiadási előirányzatok és saját bevételek,
valamint normatívák különbözeteként járul hozzá, szükségessé vált az átadott pénzeszköz
módosítása feladatelmaradás miatt, illetve amiatt, hogy a Kistérségi Szociális Intézménynek
állami normatíváról kellett lemondania. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javasolta a
2007. évi költségvetési rendelet-tervezet módosítását, mely szerint a Társulásnak átadott
pénzeszköz előirányzata csökken, az általános tartalék pedig növekszik 386.700 forinttal.
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Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra
teszem fel, aki az abban foglaltakkal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – hozzájárult a 2007. évi költségvetési rendeleten
történő átvezetéséhez.

b.) Októberi normatíva lemondás előirányzatának átvezetése
Gulyás Jánosné bizottsági referens ismerteti:
Önkormányzatunk tárgyév október 15-éig nyújtotta be harmadik lemondását intézményi
adatszolgáltatások alapján. Ezen kívül a normatíva lemondás legnagyobb tételét adóerő
képességünk javulása miatt a személyi jövedelemadó differenciálódás csökkenése okozta. A
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javasolta a 2007. évi költségvetési rendelet-tervezet
módosítását az előterjesztésben részletezettek szerint.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra
teszem fel, aki az abban foglaltakkal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – hozzájárult a 2007. évi költségvetési rendeleten
történő átvezetéséhez.

c.) néhai Szőke Sándorné hagyatéka
Gulyás Jánosné bizottsági referens referál:
Jogerős hagyatékátadó végzés alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzatát illette meg az
előterjesztésben szereplő helyrajzi szám alatt felvett ingatlan. Az ingatlan leltározása során
készpénz és betétállomány került felleltározásra, mely póthagyatéki végzés alapján szintén
Kiskunmajsa Város Önkormányzatát illette meg. A fellelt vagyon értéke 4.302 eFt. A
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javasolta ezzel az összeggel az egyéb sajátos bevételek
növelését, és az általános és céltartalékba helyezését, illetve javasolja a Képviselő-testületnek
az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását, mely szerint ez az összeg a 2008.
évi költségvetésben szintén megtervezésre kerül a céltartalékon, ennek felhasználásáról majd
a Képviselő-testület fog dönteni.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra
teszem fel, aki az abban foglaltakkal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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16/2008. sz. határozat
Néhai Szőke Sándorné hagyatéka
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy néhai Szőke
Sándorné készpénz- illetve betétkönyv állomány hagyatéka kerüljön megtervezésre a 2008.
évi eredeti költségvetésben a céltartalékon, melynek felhasználásáról a költségvetési rendelet
felhatalmazása alapján a Képviselő-testület fog dönteni.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

d.) Létszámcsökkentési pályázat III. ütemének elszámolása
Gulyás Jánosné bizottsági referens előadja:
Önkormányzatunk a III. ütemben október 1-éig adta be létszámcsökkentési pályázatát. A
pályázatunk szintén maradéktalanul nyert. Az intézmény elkészítette elszámolását. E szerint a
pályázati pénzeszköz összegét az Önkormányzatnál, mint központosított előirányzatot
tervesíteni kell, az intézmény részére pedig lebontásra kerül az előterjesztésben szereplők
szerint. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javasolta a 2007. évi költségvetési rendelettervezet módosítását.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra
teszem fel, aki az abban foglaltakkal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – hozzájárult a 2007. évi költségvetési rendeleten
történő átvezetéséhez.

e.) Prémiumévek program előirányzatának lebontása
Gulyás Jánosné bizottsági referens elmondja:
Hasonlóan a létszámcsökkentési pályázathoz a III. ütemet október 15-éig nyújtottuk be. Itt az
intézmény elszámolása alapján szükséges a központosított előirányzat tervesítése és lebontása
az intézmény részére az előterjesztésben részletezettek szerint. A Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság javasolta a 2007. évi költségvetési rendelet-tervezet módosítását.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra
teszem fel, aki az abban foglaltakkal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – hozzájárult a 2007. évi költségvetési rendeleten
történő átvezetéséhez.
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f.) Hulladékkezelési feladatokra előirányzat átcsoportosítás
Gulyás Jánosné bizottsági referens ismerteti:
Kiskunmajsa Város Önkormányzata az eredeti 2007. évi költségvetésében az előterjesztésben
szereplő szemétszállítási költségeket tervezte, azonban január 1-jétől a lakásszámok
újraszámolásra kerültek. Lakásszám növekedés következett be 343 lakással, illetve
bekapcsolódott az Üdülőfalu is a szemétszállításba. Ennek alapján az Önkormányzatnak az
előterjesztésben szereplő összeg szerinti többletkiadása keletkezett. Ugyanakkor a
közvilágítási feladatoknál feladatelmaradás mutatkozik, ezért a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság javasolta a dologi előirányzatokon belül az egyes feladatok közötti átcsoportosítást
az előterjesztésben részletezettek szerint.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra
teszem fel, aki az abban foglaltakkal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – hozzájárult a 2007. évi költségvetési rendeleten
történő átvezetéséhez.

4./ N a p i r e n d
…./2007. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2007. évi költségvetését
megállapító 4/2007. (II.28.) számú rendelet módosításáról
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Terbe Zoltán polgármester előadja:
A mai napon és a korábban meghozott döntéseinket a 2007. évi költségvetési rendeletünkön át
kell vezetni. Az előterjesztés ezzel kapcsolatos, ezeket kell beépíteni. Ezzel kapcsolatban
kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk róla. Aki a 2007. évi
költségvetési rendeletünk módosításával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét.

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2/2008.(II.28.) rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító
4/2007. ( II. 28. ) számú módosításáról

Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. §-a valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 74. §
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(1) bekezdése, valamint a 217/1998.(XII. 30.) Korm. számú rendelet 53. §. (1) bekezdése
alapján - a 4/2007. (II. 28.) Ktr. (továbbiakban: R) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.
1. §.

A R. 2. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az Intézmények és a Kisebbségi
Önkormányzat együttes 2007. évi költségvetésének

bevételi és kiadási
fő összegét

2.371.234,0 ezer Ft-ban

ezen belül:
- a személyi jellegű kiadást
- a munkáltatót terhelő járulékot
- a dologi jellegű kiadásokat
- az ellátottak pénzbeli juttatását
- a speciális célú támogatást
- a pénzeszköz átadásokat
- finanszírozási célú kiadást
- felhalmozási kiadásokat
= ebből felújítási kiadások
= ebből felhalmozási kiadások
= ebből felhalmozásra átadások
= ebből finanszírozási kiadások
- a tartalékot
= ebből általános tartalék
= ebből céltartalék

864.672,8 ezer Ft-ban,
279.925,9 ezer Ft-ban,
520.839,5 ezer Ft-ban,
4.330,7 ezer Ft-ban,
237.223,8 ezer Ft-ban,
72.721,3 ezer Ft-ban,
121.159,0 ezer Ft-ban,
180.421,7 ezer Ft-ban,
50.612,0 ezer Ft-ban,
56.173,4 ezer Ft-ban,
59.761,3 ezer Ft-ban,
13.875,0 ezer Ft-ban,
89.939,3 ezer Ft-ban,
27.019,7 ezer Ft-ban,
62.919,6 ezer Ft-ban,

állapítja meg.
Az Önkormányzat eredeti éves engedélyezett létszámkerete 375,7 fő, a 2007. XII.31-ki
tervezett 339,95 fő, a 2008. XII.31-ki várható 303,45 fő, és a 2009. XII. 31-ki várható 302,45
fő, 2010.XII.31-ki várható 301,45 fő.

2.§.
A R.1.számú melléklete helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.
3.§.
A R. 2, 2/a, 2/b számú melléklete helyébe e rendelet 2, 2/a, 2/b számú melléklete lép.
4.§.
A R. 3.számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
5.§.
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A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
6.§.
A R. 4/a. számú melléklete helyébe e rendelet 4/a. számú melléklete lép.
7.§.
A R.4/c számú melléklete helyébe e rendelet 4/c számú melléklete lép.
8.§.
A R.5.számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
9.§.
A R.6.számú melléklete helyébe e rendelet 6.számú melléklete lép.
10.§.
A R. 7.számú melléklete helyébe e rendelet 7.számú melléklete lép.
11.§.
Ezen rendelet a kihírdetés napján lép hatályba.

1.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE
1.000 Ft-ban
Előirányzat

BEVÉTELEK
Eredeti
Saját bevételek

Előző mód. Változás+,632 442,5

73 420,4

455 485,0

459 901,3

71 216,7

531 118,0

intézmény

175 146,0

172 541,2

2 203,7

174 744,9

Átengedett központi adók

565 445,0

683 666,4

-46 948,9

Támogatásértékű bevétel

64 892,0

82 480,5

144,6

20 814,0

36 200,7

880,5

44 078,0

46 279,8

-735,9

Végl.átv.pénzeszk.,kölcsön vtér.

7 401,0

12 048,3

8 451,2

ebből: önkormányzat

3 220,0

4 631,3

4 181,0

7 417,0

8 451,2

Önkormányzat költségvetési tám.

424 780,0

420 554,7

-5 956,0

Normatív,kötött felhaszn.támog.

180 114,0

57 792,7

3 429,0

Központosított tám.TEKI, CÉDE

10 833,0

69 850,3

119,2

Hitel működési

288 469,0

288 469,0

288 469,0

Hitel fejlesztési

5 000,0

5 000,0

5 000,0

Pénzmaradvány

33 487,0

86 265,6

ebből: önkormányzat
intézmény

intézmény

MINDÖSSZESEN:

2 211 052,0 2 338 570,0

705 862,9 Működési kiadás

1 845 941,0 1 950 557,2

Módosított

29 156,8 1 979 714,0

736 655,8

12 722,6

749 378,4

1 121 844,0

1 213 901,4

16 434,2

1 230 335,6

636 717,5 Rövid lejáratú hitel visszafiz.

121 159,0

121 159,0

121 159,0

82 625,1 Hosszú lejár.hitel visszafiz.

13 875,0

13 875,0

13 875,0

37 081,2 Felújítási kiadás

20 982,0

52 916,8

-2 304,8

50 612,0

2 739,0

8 798,5

-1 034,2

7 764,3

16 644,0

38 734,4

17 439,0

56 173,4

184,0

7 203,0

6 477,0

13 680,0

49 603,0

59 761,3

142 848,0

101 566,3

-11 627,0

89 939,3

131 848,0

68 793,3

-5 873,7

62 919,6

11 000,0

32 773,0

-5 753,3

27 019,7

45 543,9

ebből : önkormányzat

Előző mód. Változás+,-

724 097,0

intézmény

ebből : intézmény

20 499,5 Felhalmozási kiadás
4 631,3

4,5

Eredeti

Módosított

630 631,0

ebből: önkormányzat

Előirányzat

KIADÁSOK

ebből: intézmény

15 868,2 Felhalmozásra átadás
414 598,7 Tartalék
61 221,7 Céltartalék
69 969,5 Általános tartalék

59 761,3

86 270,1

32 664,0 2 371 234,0 MINDÖSSZESEN:

2 211 052,0 2 338 570,0

32 664,0 2 371 234,0

2.sz. melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI
BEVÉTELEI

1.000 Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT

BEVÉTELEK
Eredeti

I. Működési bevételek
1.Intézményi működési bevételek
~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel
~Egyéb saját bevétel
-Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel
-Intézmények egyéb sajátos bevétel
-Továbbszámlázott szolg.
~ÁFA bevételek, visszatérülések
~Hozam és kamatbevétel

2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei
~Helyi adók
~Átengedett központi adók
~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel

Előző mód.

1 101 162,0 1 219 019,0
201 875,0 201 510,6
3 528,0
141 025,0
72 994,0
65 715,0
2 316,0
56 314,0
1 008,0

4 223,8
140 679,6
73 983,0
63 022,1
3 674,5
55 418,2
1 189,0

899 287,0 1 017 508,4

Változás+,-

Módosított

17 571,5 1 236 590,5
10 065,7 211 576,3
6 311,0
1 221,7
4 939,3
150,0
3 717,7
37,0

4 223,8
146 990,6
75 204,7
67 961,4
3 824,5
59 135,9
1 226,0

7 505,8 1 025 014,2

331 082,0
565 445,0
2 760,0

331 082,0
683 666,4
2 760,0

54 454,7
-46 948,9

385 536,7
636 717,5
2 760,0

615 727,0
615 727,0

548 197,7
548 197,7

-2 407,8
-2 407,8

545 789,9
545 789,9

~Normatív állami hozzájárulások
~Központosított előirányzatok
~Normatív kötött felhasználású támogatások
~Területi kiegyenlítő támogatás,CÉDE

424 780,0
640,0
180 114,0
10 193,0

420 554,7
59 291,3
57 792,7
10 559,0

-5 956,0
119,2
3 429,0

414 598,7
59 410,5
61 221,7
10 559,0

III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése
2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkej.bev.
IV.Támogatásértékű bevétel
1.Támogatásértékű működési bevétel

94 914,0
55 800,0
39 114,0
64 892,0
64 892,0

97 089,9
57 975,9
39 114,0
82 480,5
81 280,5

8 900,0

105 989,9
57 975,9
39 114,0
82 625,1
81 292,1

36 984,0

36 984,0

6 595,0
4 181,0
2 414,0
806,0
293 469,0
288 469,0
5 000,0
33 487,0
33 487,0

1 200,0
11 242,3
6 825,3
4 417,0
806,0
293 469,0
288 469,0
5 000,0
86 265,6
86 265,6

II.Támogatások
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása

~ebből TB alapból átvett pénzeszk.

2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel
V. Véglegesen átvett pénzeszköz
1. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről
2. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről
VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybev.
VII.Hitelek
1.Működési célú hitel felvétele
2.Fejlesztési célú hitel (Agrikon kamatmentes)
VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek
1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 211 052,0 2 338 570,0

8 900,0
144,6
11,6

36 984,0

133,0
8 451,2
3 229,2
5 222,0

4,5
4,5

1 333,0
19 693,5
10 054,5
9 639,0
806,0
293 469,0
288 469,0
5 000,0
86 270,1
86 270,1

32 664,0 2 371 234,0

2/a sz.melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2007. ÉVI
BEVÉTELEI
1.000 Ft-ban

FORRÁS MEGNEVEZÉSE
Intézményi működési bevételek:
Hatósági jogkörhöz köthető müködési bevétel
~Okmányiroda,rendszámtábla,igazgatás szolg.díj
~Szabálysértési bírság

Egyéb sajátos bevétel
~Közterület használati díj, egyéb (hagyaték)
~Felesleges készlet értékesítés

Előirányzat
Eredeti Előző mód. Változás+- Módosított
26 729,0
28 969,4
7 862,0
36 831,4
3 450,0
3 450,0
3 450,0
3 050,0
400,0

3 050,0
400,0

500,0

902,3

4 302,0

5 204,3

500,0

894,0
8,3

4 302,0

5 196,0
8,3

1 307,0

0,0

1 307,0

Továbbszámlázott felhalmozási bevétel
~Képviselők laptop vásárlása
~Rendezési terv módosítás

ÁFA bevételek, visszatérülések

3 050,0
400,0

1 107,0
200,0

1 107,0
200,0

21 879,0

22 410,1

3 560,0

25 970,1

~Kiszámlázott ÁFA
~Értékesített tárgyieszk. ÁFA
~ÁFA visszaigénylés

2 240,0
16 710,0
2 929,0

2 288,3
16 931,4
3 190,4

1 780,0

4 068,3
16 931,4
4 970,4

Hozam és kamatbevétel

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

899 287,0 1 017 508,4
331 082,0 331 082,0

7 505,8 1 025 014,2
54 454,7
385 536,7

~Kamatbevétel

Önkormányzatok sajátos működési bevétele
Helyi adók
~Építményadó (vállalkozók)
~Telekadó
~Magánszemélyek kommunális adója
~Idegenforgalmi adó tartózkodás után
~Idegenforgalmi adó épület után
~Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev.után

Átengedett központi adók összesen:
~SZJA helyben maradó része ( 8% )
~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérsékl.
~SZJA normatív módon elosztott része
~Gépjárműadó

15 000,0
6 340,0
26 242,0
4 700,0
6 800,0
272 000,0

565 445,0

15 000,0
6 340,0
26 242,0
4 700,0
6 800,0
272 000,0

1 780,0

900,0

54 454,7

15 000,0
6 340,0
26 242,0
4 700,0
6 800,0
326 454,7

683 666,4 -46 948,9

636 717,5

70 625,0
216 685,0
198 635,0
79 500,0

70 625,0
217 325,0
316 216,4
79 500,0

2 510,0
250,0

2 510,0
250,0

2 510,0
250,0

~Talajterhelési díj,helyszíni bírság

250,0

250,0

250,0

Támogatások
Normatív állami hozzájárulás
Központosított támogatás

615 727,0
424 780,0
640,0

548 197,7
420 554,7
59 291,3

640,0

640,0
242,0
1 078,0
22 550,8
15,3
3 967,7
29 946,8
833,0
17,7

Pótlék, bírság
Egyéb sajátos bevétel

~Kisebbség támogatása
~Városi Könyvtár érdekeltségnöv.
~Nyári étkeztetés
~Létszámcsökkentési pályázat I.- II.-III. ütem, prém.év.pr.
~Lakossági közműfejl.támogatása
~Közoktatás, fejlesztési célok támogatása
~13. havi illetményre 3 hó
~Alapfokú művészeti oktatás
~Vizitdíj támogatás

Normatív, kötött felhasználású támogatások
~Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladat ellátásához
~Kieg.támogatás szociális feladatokhoz
~Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása
~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%
~Egyszeri egyösszegű támogatás
~Rendszeres szociális segély 90 %
~Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék
~Tartósan munkanélküliek rendsz.szoc.seg.90%

-54 454,7
7 505,8

-2 407,8
-5 956,0
119,2

70 625,0
162 870,3
323 722,2
79 500,0

545 789,9
414 598,7
59 410,5

7,2

640,0
242,0
1 078,0
22 662,8
15,3
3 967,7
29 946,8
833,0
24,9

112,0

180 114,0
1 544,0
178 570,0

57 792,7
1 532,7
56 260,0

3 429,0
-23,4
3 452,4

61 221,7
1 509,3
59 712,4

800,0
9 500,0
8 916,0

2 993,1
252,0
0,0
2 809,1

-274,1
-70,0

2 719,0
182,0
0,0
2 809,1
35,4
24 282,2

62 766,0

19 775,1

35,4
4 507,1

2.
~Időskorúak járadéka 90 %
~Ápolási díj norm.+ TB 90%
~Lakásfenntartási támogatás norm.90%
~Közcélú foglalkoztatás
~Szociális továbbképzés, szakvizsga

Területi kiegyenlítő támogatás
~Útfelújítás belterületi
~Csapadékvíz elvezetés
~Köztéri padok, szeméttároló kihelyezés

CÉDE
~Szoc.Otthon tető felújítás
~Gimnázium elektromos felújítása

Célelőirányzat
~Kiskunmajsa és Térsége marketing eszközök fejl.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
~Ingatlan értékesítés: laktanyarész,ip.park
~Fő u.73. értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bev.

14 064,0
34 178,0
29 787,0
18 502,0
57,0

4 431,0
10 768,1
9 384,7
5 829,1
17,8

-400,4
-66,8
-279,0
0,2

4 030,6
10 701,3
9 105,7
5 829,3
17,8

6 866,0

8 432,0

0,0

8 432,0

4 656,0
2 210,0

4 656,0
2 210,0
1 566,0

2 127,0

2 127,0

882,0
1 245,0

882,0
1 245,0

882,0
1 245,0

1 200,0

0,0

0,0

1 200,0

0,0

94 914,0
55 800,0

97 089,9
57 975,9

45 000,0
10 800,0

47 175,9
10 800,0

4 656,0
2 210,0
1 566,0

0,0

2 127,0

0,0

8 900,0
0,0

105 989,9
57 975,9
47 175,9
10 800,0

39 114,0

39 114,0

8 900,0

48 014,0

~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek
~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása

27 750,0
11 364,0

27 750,0
11 364,0

8 900,0

27 750,0
20 264,0

Támogatásértékű bevétel
Támogatásértékű működési bevétel

20 814,0
20 814,0

36 200,7
35 000,7

880,5
747,5

37 081,2
35 748,2

152,0

152,0
50,0
244,8
3 000,0
3 630,0
1 444,0
750,0
12 327,1
11 354,5
21,6
1 223,7
0,0
1 550,5

~Közművelődési szakképzés (Széchenyi Könyvtár)
~Érettségi lebonyolítás
~Okmányiroda ügyfélkapu létesítés
~Megyei Önkorm.Múzeum müköd.támogatás
~Háziorvosi körzet támogatása
~MÜK támog.,korszerű diplomások
~TESZ pályázat 2006/2007
~Többcélú feladat ellátásához hozzájárulás
~Közmunka program
~Területi kisebbségi választások
~Tartásdíj megelőlegezés
~Egyszeri egyösszegű támogatás
~Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

3 000,0
2 850,0
1 444,0
750,0
1 411,0
11 359,0

1 200,0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel
~Kiskunmajsa és Térsége marketing eszközök fejlesztése
~Bodoglári erdő kivágás

Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel

50,0
244,8
3 000,0
3 030,0
1 444,0
750,0
12 327,1
11 359,0
21,6
1 223,7
0,0
1 550,5

600,0

-4,5

133,0

1 333,0

133,0

1 200,0
133,0

1 200,0

2 414,0

2 414,0

3 825,3
1 411,3
1 411,3
2 414,0

500,0
1 000,0
914,0

500,0
1 000,0
914,0

Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybev.

806,0

806,0

0,0

806,0

Felhalmozási célú támog.kölcsön
~Szoc.lakás részlet,
~Bérlakás részlet
~Dolgozók lakásépítési támog. részlet

806,0
130,0
588,0
88,0

806,0
130,0
588,0
88,0

0,0

806,0
130,0
588,0
88,0

0,0

293 469,0

~EU pályázat (2006) testvérvárosi

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
~Lakosságtól vízvez.kiép.
~Lakosságtól szennyvíz hjár.
~Erdőtelepítések: eu.pályázat

Hitelek

0,0

0,0

3 825,3
1 411,3
1 411,3
2 414,0
500,0
1 000,0
914,0

293 469,0

293 469,0

~Működési célú rövid lejáratú, likvid hitel felvétele
~Kamatmentes hitel AGRIKON

288 469,0
5 000,0

288 469,0
5 000,0

Pénzforgalom nélküli bevétel

33 487,0

54 270,6

4,5

54 275,1

33 487,0

54 270,6

4,5

54 275,1

~Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 987 647,0 2 080 337,0

288 469,0
5 000,0

22 745,0 2 103 082,0

2/b.sz.melléklet

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2007. ÉVI
BEVÉTELEI

1.000 Ft-ban
BEVÉTELEKBŐL
INTÉZMÉNYEK
Eredeti
Arany J.Ált.Iskola,Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK

Hatósági jogkörhöz

ÖSSZESEN

köthető működési bevétel

Előző mód.

Vált.+, -

Módosított eredeti előző m. vált.+,- módos.

291 724,1

-304,5

291 419,6

285 802,2

7 149,8

292 952,0

16 564,1

0,0

16 564,1

139 185,0

153 712,2

1 150,9

154 863,1

Művelődési Központ

48 972,0

55 884,2

1 976,9

Városi Könyvtár

18 950,0

21 285,0

Széchenyi I.Általános Iskola

148 869,0

Arany J.Általános Iskola

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

257 061,0

Egressy Béni Alapf. Műv.Int.
Városgazdálkodási Intézmény

Egyéb saját bevétel
Int.mük.kap.egy.b.
eredeti

előző m.

vált.+,-

12644,7
35 524,0

35 548,0

Int.egyéb saj.b.
módos.

eredeti

12 644,7

-52,2 14 693,9

1 139,0 36 687,0 12 578,0 13 449,0

550,5 13 999,5

1025,1

1 025,1

8 242,0

3,6

8 245,6 16 425,0 12 255,4

-45,6 12 209,8

57 861,1

2 467,0

3 162,8

2,5

3 165,3

4 000,0

4 115,8

184,6

1 705,2

22 990,2

805,0

805,0

76,6

881,6

35,0

35,0

35,0

96 447,0

0,0

96 447,0

339,0

189,0

189,0

7 327,0

4 019,0

4 019,0

296 793,0

186 195,9

0,0

186 195,9

26 536,0

14 060,5

14 060,5 12 319,0

6 193,6

6 193,6

34 611,0

21 902,2

0,0

21 902,2

1 809,0

1 014,7

1 014,7

Napsugár Óvoda

152 281,0

93 547,0

0,0

93 547,0

9 634,0

4 632,3

4 632,3

Városi Bölcsőde

28 045,0

17 043,1

0,0

17 043,1

1 088,0

633,8

633,8

1 221,7 75 900,5 65 215,0 62 119,8

637,3 62 757,1

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 124 767,0 1 240 107,0

11 678,3 1 251 785,3

78,0

módos.

7 277,0

Egressy Béni Alapf. Műv.Int.

78,0

vált.+,-

14 746,1

0,0
78,0

előző m.

Tov.száml.szolg.

46,0

78,0

78,0

0,0

78,0 72 994,0

26,8

74 678,8

26,8

4 300,4

eredeti

előző m.

vált.+,-

módos

1 829,0

1 829,0

1 829,0

487,0

538,5

150,0

688,5

2 316,0

2 367,5

150,0

2 517,5

2/b.sz.melléklet
2

1.000 Ft-ban
BEVÉTELEKBŐL
INTÉZMÉNYEK

ÁFA bevétel
eredeti

Arany J.Ált.Isk.Óvoda,Bölcs.
Dózsa Gy.Gimn.Szk.és Koll.

8 880,0

Egressy Béni Alapf. Műv.Int.

előző mód.

vált.+,-

módos.

5 926,9

75,7

6 002,6

8 904,0

52,0

8 956,0

0,0

0,0
5 846,8

Városgazdálkodási Intézm.

7 874,0

5 846,8

Művelődési Központ

3 210,0

3 832,1

Városi Könyvtár

Kamat bevétel

30,0

0,0

0,0

3 301,0

2 270,0

2 270,0

Arany J.Általános Iskola

8 014,0

4 076,5

4 076,5

0,0

0,0

2 151,8

2 151,8

0,0

0,0

Napsugár Óvoda

3 156,0

Városi Bölcsőde
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

34 435,0

33 008,1

157,7

el.mód. vált.+,- módos.

181,0

108,0

27,0

108,0

33 165,8

eredeti

208,0

el.mód.

823,0

vált.+,-

módos.

300,0

300,0

30,0

853,0

Felhalmozási célú pée.átvét.
eredeti

el.mód.

2 003,0

vált.+,-

5 222,0

Tám.értékű mük.bev.

módos.

4 181,0
10,0

4 181,0

10,0

1 862,8

6 043,8

1 036,4

1 036,4

eredeti

el.mód.

vált.+,-1 017,1

módos.

0,0

1 696,4

7 225,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44 078,0 44 515,4

44 515,4

108,0

3 862,1

Széchenyi I.Általános Iskola

Egressy Béni Alapf. Műv.Int.

eredeti

Működési célú pée.átvétel

281,2

679,3

281,2

0,0

410,0

108,0

289,0

37,0

326,0

4 181,0

5 414,0

410,0

3 229,2

8 643,2

0,0

2 003,0

5 222,0

7 225,0

68,0

68,0

0,0

0,0

44 078,0 46 279,8

-735,9

45 543,9

2/b.sz.melléklet
3

1000 Ft-ban
BEVÉTELEKBŐL
INTÉZMÉNYEK

Intézményfinanszírozás
eredeti

Arany J.Ált.Isk.Óvoda,Bölcs.
Dózsa Gy.Gimn.Szk.és Koll.

200 079,0

Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.
Városgazdálkodási Intézm.

előző mód

vált.+,-

módos.

256 710,0

389,1

257 099,1

212 943,2

129,3

213 072,5

15 539,0
61 516,0

Pénzmaradvány
eredeti előző mód.vált.+,- módos.

11 951,0

11 951,0

75 544,5

6 486,0

6 486,0
1 678,0

15 539,0

74 351,6

1 192,9

Művelődési Központ

34 627,0

38 376,0

-253,0

38 123,0

1 678,0

Városi Könyvtár

18 110,0

19 683,0

301,0

19 984,0

762,0

762,0

Széchenyi I.Általános Iskola

137 902,0

87 502,0

87 502,0

2 467,0

2 467,0

Arany J.Általános Iskola

249 924,0

157 144,3

157 144,3

4 721,0

4 721,0

32 802,0

20 085,5

20 085,5

734,0

734,0

Napsugár Óvoda

139 445,0

83 491,1

83 491,1

2 835,0

2 835,0

Városi Bölcsőde

26 957,0

16 048,3

16 048,3

361,0

361,0

901 362,0

981 874,0

31 995,0

0,0 31 995,0

Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 759,3

983 633,3

0,0

3.sz.melléklet

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2007. ÉVI
KIADÁSAI

1.000 Ft-ban
KIADÁSOK
ÖSSZESEN

INTÉZMÉNYEK
eredeti
Arany J.Ált.Isk.Óvoda,Bölcs.

KIADÁSOKBÓL
Személyi juttatás

előző mód. vált.+,-

módos.

0,0

291 724,1

-304,5

257 061,0

285 802,2

7 149,8

0,0

16 564,1

0,0

16 564,1

139 185,0

153 712,2

1 150,9

154 863,1

Művelődési Központ

48 972,0

55 884,2

1 976,9

Városi Könyvtár

18 950,0

21 285,0

Széchenyi István Ált.Isk.

148 869,0

Arany János Ált. Isk.

Dózsa György Gimnázium
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.

eredeti

291 419,6

előző mód. vált.+,-

Munkaad.terh.jár.
módos.

166 415,4

891,9 167 307,3

292 952,0 140 363,0 145 611,8

30,0 145 641,8

10 574,3

-95,2

10 479,1

63 192,0

74 387,2

873,3

75 260,5

57 861,1

22 303,0

23 601,1

-192,4

1 705,2

22 990,2

11 268,0

11 833,5

192,4

96 447,0

0,0

96 447,0

88 955,0

296 793,0

186 195,9

0,0

34 611,0

21 902,2

0,0

21 902,2

24 422,0

Napsugár Óvoda

152 281,0

93 547,0

0,0

93 547,0

Városi Bölcsőde

28 045,0

17 043,1

0,0

17 043,1

1 124 767,0 1 240 107,0

11 678,3

Városgazdálkodási Intézmény

Egressy Béni Alapf. Műv.Int.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

eredeti

előző mód. vált.+,52 893,6

44 921,0

142,2

45 979,2

Dologi és folyó kiadás
módos.

eredeti

53 035,8
45 979,2

71 777,0

előző mód. vált.+,-

Ellátottak pb.jutt.

módos.

62 265,7

5 758,2

68 023,9

80 397,1

2 695,9

83 093,0

1 978,3

-388,0

1 590,3

ered.

el.m.

vált.+,-

mód.

216,0 1 420,7 1 636,7
2 448,0

10,0 2 458,0

3 445,2

-30,5

3 414,7

20 125,0

24 061,7

307,6

24 369,3

52 945,0

46 553,3

438,0

46 991,3

23 408,7

6 889,0

7 305,7

-60,6

7 245,1

19 780,0

23 299,4

2 927,9

26 227,3

12 025,9

3 545,0

3 725,7

60,6

3 786,3

4 137,0

4 713,0

1 452,2

6 165,2

56 378,0

56 378,0

28 555,0

17 921,0

17 921,0

31 058,0

20 526,0

20 526,0

301,0

85,0

85,0

186 195,9 168 581,0 105 146,1

105 146,1

54 123,0

33 634,5

33 634,5

73 938,0

41 991,7

41 991,7

151,0

151,0

151,0

15 044,1

15 044,1

7 902,0

4 776,2

4 776,2

2 287,0

1 213,9

1 213,9

91 569,0

55 078,2

55 078,2

29 274,0

17 775,1

17 775,1

31 438,0

18 007,8

18 007,8

18 186,0

10 560,3

10 560,3

5 852,0

3 458,6

3 458,6

4 007,0

2 385,3

2 385,3

419,3 215 395,8 291 367,0 303 331,5

12 884,2 316 215,7

1 251 785,3 628 839,0 674 630,0

1 700,0 676 330,0 201 186,0 214 976,5

452,0

2 900,0 1 430,7 4 330,7

3.sz.melléklet

2

1.000 Ft-ban
KIADÁSOKBÓL
INTÉZMÉNYEK

Előző évi műk.c.pmar.átadás
eredeti

előző mód.

vált.+,-

Felújítás

módos.

eredeti

Arany J.Ált.Isk.Óvoda,Bölcs.
Dózsa György Gimnázium

4 673,0

4 673,0

Egressy Béni Alapf. Műv.Int.
Városgazdálkodási Intézmény

eredeti

előző mód. vált.+,-

módos.

eredeti

előző mód. vált.+,-

létszám /fő/ 2007.12.31.
módos.

1 032,5

125,0

253,0

378,0

7 816,7

-7 811,3

5,4

0,0

0,0

6 250,0

4 857,0

11 107,0

443,1

-443,1

0,0

0,0

0,0

1 080,0

1 080,0

566,3

-566,3

0,0

287,0

1 011,0

680,0

-680,0

0,0

698,0

-698,0

153,00

153,00

67,00

67,00

11,40

11,40

45,30

39,05

39,05

0,0

13,00

11,00

11,00

0,0

0,0

6,00

6,00

6,00

72,00

Városi Könyvtár

512,0

512,0

Széchenyi István Ált. Isk

1 433,0

1 433,0

104,0

104,0

0,0

0,0

39,00

0,00

0,00

Arany János Ált. Isk.

5 272,6

5 272,6

0,0

0,0

0,0

0,0

78,00

0,00

0,00

868,0

868,0

0,0

0,0

11,40

0,00

0,00

2 685,9

2 685,9

0,0

0,0

43,00

0,00

0,00

638,9

638,9

12,00

0,00

0,00

5,4 319,70

287,45

0,0

18 063,4

0,0

18 063,4

2 739,0

8 798,5

724,0

mód.

980,0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

184,0

vált+ -

980,0

500,8

6 231,0

el.mód

Művelődési Központ

Városi Bölcsőde

-75,0

ered.

1 000,0

Napsugár Óvoda

6 306,0

-959,2

módos.

Céltartalék

1 000,0

Egressy Béni Alapf. Műv.Int.

2 739,0

Felhalmozás

előző mód. vált.+,1 991,7

Engedélyezett

500,8

-1 034,2

7 764,3

184,0

7 203,0

6 477,0

13 680,0

0,0

10 204,1 -10 198,7

0,00

287,45

4.sz.melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2007.ÉVI
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI

1.000 Ft-ban
KIADÁSOK
ÖSSZESEN

FELADAT MEGNEVEZÉSE
eredeti
Erdő művelés
Helyi utak karbantartása,korszerűsítése
Polgármesteri Hivatal működési kiadása

előző mód. vált.+,-

KIADÁSOKBÓL
Személyi juttatás
módos.

Engedélyezett

Munkaad.terh.jár.

Dologi és egy.folyó kiadás

létszám/fő/

eredeti előző m. vált.+,- módos. eredeti előző m. vált.+,- módos. eredeti előző m. vált.+,- módos. ered. el.módvált.+,- mód.

90,6

0,0

90,6

0,0

0,0

3 931,0

4 771,7

0,0

4 771,7

0,0

0,0
42 839,0

3 931,0

4 771,7

4 771,7

26 759,0

31 833,4

200 637,0

217 627,1

946,0

12 388,0

12 677,4

0,0

12 677,4

9 454,0

9 673,2

9 673,2

2 934,0

3 004,2

3 004,2

Képviselő-testület működése

42 831,0

43 157,6

0,0

43 157,6

33 000,0

33 244,9

33 244,9

8 549,0

8 630,7

8 630,7

21,6

0,0

21,6

15,0

15,0

4,6

4,6

388,0

388,0

0,0

388,0

185,0

185,0

59,2

244,2

10,0

10,0

-0,2

9,8

193,0

193,0

-59,0

134,0

81 640,0

90 179,8

1 924,8

92 104,6

600,0

620,0

152,8

772,8

66,0

71,3

47,7

119,0

80 974,0

89 488,5

1 724,3

91 212,8

6 008,0

6 008,0

0,0

6 008,0

6 008,0

6 008,0

27 590,6 -1 735,5

Polgári védelmi tevékenység
Város és községgazdálkodási tevékenység
Települési vízellátás
Közvilágítási szolgáltatás

1 282,0

946,0

32 779,4

1 282,0

1 282,0

2,0

2,0

25 855,1

28 268,0

440,0

0,0

440,0

440,0

440,0

440,0

12 077,0

12 077,0

0,0

12 077,0

2 493,0

2 493,0

2 493,0

0,0

606,0

606,0

18 234,0

18 609,8

1 735,5

20 345,3

18 234,0

18 609,8

281,0

281,0

0,0

281,0

281,0

281,0

Oktatási célok és egyéb feladatok

4 125,5

60,0

4 185,5

4 125,5

Előző évi befizetési kötelezettség

12 719,2

0,0

12 719,2

12 719,2

12 719,2

407 123,0

450 764,9

3 536,8

47,5 64 161,3 168 863,0 199 928,3

3 277,3 203 205,6

68 041,0

55 037,4

-379,5

121 159,0

121 159,0

121 159,0

8 810,0

9 079,0

9 079,0

Tüdőszűrő, ápolás TB-je
Szennyvízhálózat kiadása
Települési hulladék kezelés
Tömegsport

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:
Működési célú pénzeszk.átadás

Társadalmi önszerv.támogatása

54 657,9

Társadalom-és szoc.politikai juttatás

236 928,0

218 579,5

9 565,3

228 144,8

MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS

842 061,0

854 619,8 12 722,6

867 342,4

INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA

901 362,0

981 874,0

983 633,3

1 759,3

30,0

454 301,7 177 142,0 186 722,8

Finanszírozási kiadás
~működési hitel visszafizetés

30,0

30,0

9 554,0

9 554,0

212,0 186 934,8 61 118,0 64 113,8

9 554,0

48,0

46,5

46,5

7,0

5

5

1,0

1

1

56,0

52,5

52,5

6 008,0

440,0

Foglalkoztatás egészségügyi ellátás

28 268,0

142 954,7 40 005,0 42 839,0

90,6

Polgármesteri Hivatal műk.kiad.Mt.szer.fogl.

Területi kisebbségi választás

218 573,1 133 873,0 142 954,7

90,6

27 590,6 -1 735,5

25 855,1

606,0

606,0

1 735,5

20 345,3

60,0

4 185,5

281,0

4/a.sz.melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
ÉS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA
2007. ÉVI
KIADÁSAI

1.000 Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT
FELADAT MEGNEVEZÉSE
Eredeti
Vállalkozó háziorvosok támogatása,vérvétel

1 899,0

Lakossági vizitdíj térítés

Előző mód.

Változás
+.-

1 899,0
17,7

Módosított
1 899,0

7,2

24,9

Táborok fenntartási hozzájárulása

1 092,0

1 673,0

1 673,0

56.Alapítvány Múzeum mük.ktg.hjár.

8 501,0

8 858,3

8 858,3

150,0

150,0

50,0

50,0
600,0

56.Alapítvány Múzeum
Majsai Nyári Fesztivál rendezvény támogatása
Kisebbségekért-Pro Minoritáte Alapítvány támogatása
ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hjár

600,0

600,0

Többcélú Kistérségi Társulás támogatás

55 949,0

41 671,0

~2006.évi kiutalatlan

15 721,0

0,0

~2007.évi támogatás

39 384,0

37 477,0

844,0

844,0

844,0

3 152,0

3 152,0

0,0

0,0

~Szoc.Int.részére villámelhárítás

198,0

198,0

BKMÖ Móra Ferenc Ált.Iskola jubileumi ünnepségre

30,0

30,0

Szank község közmunka pr.tárgyi eszk.Áfa-ja

88,4

88,4

~2007.évi tagdíj 12051főx70Ft
~Szoc.Int.részére keresetkiegészítés
~Szoc.Int.részére jelzőrendsz.házi segíts.nyújt.keretjell.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

-386,7

41 284,3
0,0

-386,7

37 090,3

68 041,0

55 037,4

-379,5

54 657,9

INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA

901 362,0

981 874,0

1 759,3

983 633,3

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK,TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

969 403,0 1 036 911,4

1 379,8 1 038 291,2

4/c.sz.melléklet
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK
2007. ÉVI
KIADÁSAI
1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE
Rendszeres szociális segély

ELŐIRÁNYZAT
Eredeti

Előző mód.

Vált.+,-

Módosított

9 907,0

9 907,0

Időskorúak járadéka

15 627,0

15 627,0

-1 271,0

14 356,0

Lakásfenntartási hozzájárulás ( normatív )

33 097,0

33 097,0

-885,7

32 211,3

3 870,0

3 870,0

Ápolási díj ( normatív )

31 384,0

31 384,0

Ápolási díj ( méltányossági )

14 065,0

14 065,0

800,0

800,0

-222,3

577,7

9 500,0

9 500,0

-757,5

8 742,5

69 740,0 14 105,0

83 845,0

Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
Egyszeri egyösszegű támogatás

9 907,0

3 870,0
-210,5

31 173,5
14 065,0

Tartósan munkanélküliek rendszeres segélye

69 740,0

Közcélú foglalkoztatás

18 502,0

2 459,3

Átmeneti szociális segély

2 000,0

1 592,0

1 592,0

Temetési segély

1 500,0

1 500,0

1 500,0

Idősek karácsonyi csomagja

5 750,0

0,0

0,0

956,0

956,0

956,0

5 500,0

5 500,0

5 500,0

540,0

540,0

540,0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Utazási támogatás (helyi buszbérlet)

6 206,0

6 206,0

6 206,0

Beiskolázási támogatás

5 000,0

5 000,0

5 000,0

Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj

284,0

284,0

284,0

BURSA-HUNGARICA felsőokt.ösztöndíj

700,0

700,0

700,0

Tartásdíj megelőlegezés

1 223,7

1 223,7

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

1 550,5

1 550,5

Nyári étkeztetés

1 078,0

1 078,0

236 928,0 218 579,5

9 565,3 228 144,8

Köztemetés
Közgyógyellátás
Szociálisan rászorultak eü.hjár.

TÁRSADALOM ÉS SZOC.POL.JUTTATÁSOK

-1 192,7

1 266,6

5.sz.melléklet
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2007.ÉVI
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000 Ft-ban
FELADAT MEGNEVEZÉSE

Önkormányzati támogatás

ELŐIRÁNYZAT
Eredeti

Előző mód.

Vált.+,-

Módosított

1 747,0

1 747,0

1 747,0

Egyéb állami támogatás

640,0

640,0

640,0

2006.évi maradvány

808,0

808,0

808,0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 195,0

3 195,0

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás
Műk.célú pénzeszk.végl.átadás

1 408,0
362,0
725,0
700,0

1 408,0
362,0
1 425,0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 195,0

3 195,0

0,0

3 195,0

6,8
-6,8

1 408,0
368,8
1 418,2
0,0

0,0

3 195,0

0,0

6.sz.melléklet
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2007. ÉVI
FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
1.000 Ft-ban
FELADAT MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT
Eredeti

Előző mód.

Vált.+,-

Módosított

Víz,szennyvíz felújítás 2006.

2 040,0

2 040,0

Víz,szennyvíz felújítás 2007.

10 560,0

10 560,0

643,0

823,0

823,0

5 000,0

5 000,0
6 807,6

5 000,0
6 167,0

Intézményi felújítási keret gázmérők cseréjére
Arany J.utcai csapadékvíz csatorna építés
Intézményi felújításokra

2 040,0
-630,0

-640,6

9 930,0

Dózsa György Gimnázium felújítási terve

6 000,0

6 000,0

Sportcsarnok felújítási terve lelátó lefedéssel

2 520,0

2 520,0

Piac csarnok tervezés

3 600,0

3 600,0

Szökőkút felújítás

2 740,0

2 740,0

Kígyósi közösségi ház, orvosi rendelő felújítása

1 363,6

1 363,6

Bodoglári Óvodából közösségi ház kialakítás

1 300,0

1 300,0

Polgármesteri Hivatal homlokzat helyreállítás

16 460,0

1 364,1
44 118,3 -1 270,6
3 858,0
569,0
1 308,3
285,0
1 328,4
5 819,3
1 410,0
240,0
1 460,0
360,0
6 729,1
360,0
217,0
446,4
133,0
0,0
590,0
2 500,0
-707,8
180,0
410,5
360,0
1 174,4
1 566,0
707,8
360,0
125,0
4 668,0
6 036,0
31 531,4 10 962,0

1 364,1
42 847,7
3 858,0
569,0
1 308,3
285,0
1 328,4
5 819,3
1 410,0
240,0
1 460,0
360,0
6 729,1
360,0
217,0
579,4
0,0
590,0
1 792,2
180,0
410,5
360,0
1 174,4
2 273,8
485,0
4 668,0
6 036,0
42 493,4

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

49 603,0

59 761,3

59 761,3

Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.hitel visszafiz.

13 875,0

13 875,0

13 875,0

FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:

98 181,0 149 286,0

9 691,4 158 977,4

FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:

Informatikai rendszer fejlesztése 2006.
Közoktatási szoftver felhasználási joga
Telefonalközpont kialakítása
Dohányzó, kerékpártároló kialakítás
Laptopok beszerzése
Belterületi útépítés
Járda, díszburkolat (Rossman üzletház) (2006)
Rendezési terv módosítás
Ipari park műv.ág alóli kivonás 2006.
Ipari park infrastruktúra kiépítéséről pályázat készítési díja
Ipari park közművesítés tervei
Alapfokú nev.okt.infrastruktúrális fejl.tám.pályázat készít.díj
Malom utcai telek kialakítás 2006.
Erdőtelepítés 2006.
Kiskunmajsa és Térsége marketing eszköz fejlesztés
Területvásárlás hulladéklerakó (2006)
TEKI pályázat önerejéhez keretösszeg
Fehértó-Majsai csatorna átkelő létesítése
Üdülőfalu úthálózat terv készítés, engedély eljárási díj
Üdülőfalu úthálózat pályázat készítés
Üdülőtelek visszavásárlás
Köztéri padok, szeméttároló kihelyezés
Járóbeteg szakellátó megvalósítása + vázrajz
Vízhálózat bővítések
Szennyvízhálózat terv.komposztáló telep, talajvízfigyelő
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:

18 243,0
4 906,0

5 840,0
1 410,0
1 460,0

217,0
537,0
1 500,0
590,0

7.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2007. ÉVI
CÉLTARTALÉKA

1.000 Ft-ban
ELŐIRÁNYZAT
FELADAT MEGNEVEZÉSE
Eredeti

Önkormányzati lakások értékesítése
Lakástámogatási (szoc.) alap
Kiemelt munkavégzés (132,7főx5.250x3hóx32%)
Pedagógus szakkönyv ( 135,16főx14.000)
Pedagógus szakvizsga ( 132főx11.700 )
Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1415főx720 ) (8hó)
Minőségfejlesztési,min.ir.feladatok (131,7főx2500)
Szakmai- és inform.eszk.hardver bérlet maradv. (2006)
Szociális továbbképzés ( 6főx9400 )
Diáksport feladatok ( 1056főx1.300 )
Tanulók ingyenes ell. (422főx10.000)
Tanulók ált.tk.támog.(1032főx1.000)
Nem magyar nyelvű okt.(Óvoda 41fő x 45.000 )
Kultur.és egyéb szabadidős tev.tám.(1056főx1.000 )
Bejáró tanulók ( 86fő x15.000 )
Keresetkiegészítés közalkalm.( nem közoktatási)
Adóerőképesség, normatív áll.,norm.kötött tám.m.vfiz.köt.
Felhalmozási, felújítási alap
Közművelődési szakképzés (Széchenyi Könyvtár)(2006)
Gyermek és ifjúsági pályázat önerő (2006)
Létszámcsökkentési pályázat prémium évek program
Bodoglári Óvoda megszűntetés maradványa
Bajcsy Zs.u.10. energiaköltség maradvány
OALI támogatás háziorvosi szolgálat
néhai Szőke Sándorné hagyatéka
Céltartalék
Általános tartalék
TARTALÉK ÖSSZESEN:

52 458,0
1 300,0
2 758,8
1 892,2
1 544,4
679,2
329,3
1 943,0
56,4
1 372,8
4 220,0
1 032,0
1 845,0
1 056,0
1 290,0
4 977,0
14 820,5
38 000,0
237,4
36,0

Előző mód.

52 458,0
1 300,0
0,0
0,0
3,5
0,0
0,8
0,0
0,0
6,5
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
0,0
1 662,3
1 362,6
0,0
36,0
657,0
834,5
263,0
0,0

Vált.+,-

Módosított

-24,0
600,0
4 302,0

52 458,0
1 300,0
0,0
0,0
3,5
0,0
0,8
0,0
0,0
6,5
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
0,0
1 662,3
1 362,6
104,0
36,0
0,0
834,5
239,0
600,0
4 302,0

104,0
-657,0

131 848,0

58 589,2

4 325,0

62 914,2

11 000,0

32 773,0

-5 753,3

27 019,7

142 848,0

91 362,2

-1 428,3

89 933,9

BEVÉTELI
előirányzat módosítás
E Ft-ban

Intézmény megnevezése

Összeg

Arany János Ált.Iskola, Óvoda és Bölcsőde összesen:

-693,6

Intézmény egyéb sajátos bevétele
~Bölcsődei étkeztetés megbontás
~Biztosítási kártérítés

-52,2
-75,7
23,5

Támogatásértékű működési bevétel

-1 017,1

~TKT-tól gyógytestnevelési feladatok ellátásához

342,2

~Intézményi összevonás utáni előirányzat zárolás

-1 359,3
75,7

ÁFA bevétel
~Bölcsődei étkeztetés megbontás

75,7

Működési célra átvett péneszköz
~Báli bevétel

300,0
300,0

Dózsa György Gimnázium összesen:

7 020,5

Intézményi működéssel kapcs.egyéb bevétel
~ECDL oktatásból

1 139,0
1 139,0
550,5

Intézmény egyéb sajátos bevétele
~Ellenőrző, étkezési kártya eladásából

16,0

~Bérleti díj bevétel

287,5

~Szállásdíj

247,0

ÁFA bevétel
~Ellenőrző, étkezési kártya eladás Áfa-ja
~Szállásdíj Áfa-ja

52,0
3,0
49,0

Működési célra átvett pénzeszköz
~Közalapítványtól mentori díjra

30,0
30,0
27,0

Kamatbevétel
~Szaképzési hozzájárulás alszámla kamata

27,0

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
~Szakképzési hozzájárulás

5 222,0
5 222,0

Városgazdálkodási Intézmény összesen:

-42,0

Intézmény egyéb sajátos bevétele
~Belső átcsoportosítás

-45,6
-45,6

Intézményi működéssel kapcs.egyéb bevétel
~Belső átcsoportosítás
~Piaci bevétel elmaradása miatt

3,6
45,6
-42,0

Művelődési Központ összesen:

2 229,9

Intézményi működéssel kapcs. egyéb bevétel
~Turinfom iroda bevétele

2,5
2,5

Továbbszámlázott szolgáltatás
~Továbbszámlázott szolgáltatás

150,0
150,0
184,6

Intézmény egyéb sajátos bevétel
~Turinform iroda bevétel
~Villámkár térítés

15,0
169,6

2.
Működési célú pénzeszköz átvétel

1 862,8

~Turinform iroda bevétele háztartásoktól

65,0

~Művelődési Központ bevétele háztartásoktól

20,0

~ORTT-től átvett pénzeszköz

1 777,8
30,0

ÁFA bevétel
~Továbbszámlázott szolgáltatás Áfa bevétele

30,0

Városi Könyvtár összesen:

1 404,2

Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel

76,6

Kamatbevétel

10,0

Támogatásértékű működési bevétel

281,2

~Kézi könyvtárak EU-s pr.támogatása

150,0

~Pályázati utófinanszírozás (francia)

131,2
1 036,4

Működési célú pénzeszköz átvétel
~SZJA felajánlás

62,0

~Német önkéntes felajánlás

860,3

~EU önkéntes szolg.teljes.

114,1

Polgármesteri Hivatal összesen:

22 745,0
4 302,0

Egyéb sajátos bevétel
~néhai Szőke Sándorné hagyatéka

4 302,0

Helyi adók
~Iparűzési adó

54 454,7
54 454,7
-54 454,7

Átengedett központi adók
~SZJA jövedelem differenc. mérsékl.

-54 454,7

Normatív állami hozzájárulás
~Októberi normatív támogatás lemondás
Központosított támogatás
~Vizitdíj támogatás
~Létszámcsökkentési pályázat III.ütem

-5 956,0
-5 956,0
119,2
7,2
112,0

Normatív kötött felhasználású támogatás
~Egyes szociális feladatokhoz kiegészítő támogatás
~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
~Rendszeres szociális segély tartósan munkanélküliek tám.
~Időskorúak járadéka
~Ápolási díj
~Közcélú foglalkoztatás
~Lakásfenntartási támogatás
~Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék
~Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

3 429,0
-274,1
-70,0
4 507,1
-400,4
-66,8
0,2
-279,0
35,4
-23,4

Átengedett központi adó
~Egyes szociális feladatok támogatása SZJA norm.módon

7 505,8
7 505,8

ÁFA bevétel

3 560,0

~Bérleti díj kiszámlázott áfa

1 780,0

~Áfa visszaigénylés

1 780,0
747,5

Támogatásértékű működési bevétel
~Háziorvosi körzet támogatása OALI

600,0

~Közművelődési szakképzés (Széchenyi Könyvtár)

152,0

~Közcélú foglalkoztatás

-4,5

3.
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
~Bodoglári erdő kivágás (FM)

133,0
133,0
8 900,0

Önkormányzat sajátos felhalmozási tőkejellegű bevétele
~Bérleti díj (Halasvíz Kft.)

8 900,0

Pénzmaradvány
~Kiegészítési összeg elszámolása
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:

4,5
4,5
32 664,0

KIADÁSI
előirányzat módosítás
E Ft-ban

Intézmény megnevezése

Összeg

Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde összesen:

-304,5
891,9

Személyi juttatás
~Gyógytestnevelési feladatra TKT-tól átvett pe.terhére

259,2

~Pedagógus szakvizsga, továbbképzés céltartalék terh.(Iskola)

222,3

~Minőségfejlesztés, irányítás céltartalék terh. (Iskola)

31,5

~Pedagógus továbbképzés felh. belső átcsop. (Iskola)

103,6

~Pedagógus szakvizsga céltartalék terh.(Óvoda)

51,4

~Pedagógus szakkönyv belső átcsop. (Óvoda)

-9,3

~Szociális továbbképzés céltartalék terh. (Böcsőde)

14,2

~Szociális továbbképzés belső átcsop. (Bölcsőde)

28,5

~Létszámcsökkentési pályázat

182,8

~Prémiumévek program lebontása

497,0

~Feladatelmaradás miatt

-489,3

Munkaadót terhelő járulék
~Gyógytestnevelési feladat járuléka TKT-tól átvett pe. terhére

142,2
83,0

~Minőségfejlesztés, irányítás céltartalék terh. (Iskola)

10,0

~Pedagógus továbbképzés felh. belső átcsop. (Iskola)

-25,5

~Szociális továbbképzés céltartalék terh. (Bölcsőde)

4,6

~Szociális továbbképzés belső átcsop. (Bölcsőde)

9,1

~Létszámcsökkentési pályázat járuléka
~Prémiumévek program lebontás járuléka
~Feladatelmaradás miatt

58,6
160,0
-157,6

Dologi kiadás
~Érintésvédelmek, festés belső átcsop.
~Számítógép vásárlás felhalmozásra

5 758,2
959,2
-217,8

~Biztosítási kártérítés felhasználás

23,5

~Iskola festése előirányzat zárolás

-250,0

~Minőségfejlesztés, irányítás céltartalék terh. (Iskola)

6,0

~Diáksport feladat céltartalék terh. (Iskola)

295,1

~Kulturális, egyéb szabadidő céltartalék terh. (Iskola)

227,0

~Ingyenes tanulói tankönyv céltartalék terh. (Iskola)

1 049,0

~Általános tanulói tankönyv céltartalék terh. (Iskola)

690,0

~Báli bevétel saját bevétel terhére + céltartalék felh. (Iskola)

600,0

~Szakmai fejlesztési feladatok céltartalék terh. (Iskola)

482,4

~Pedagógus továbbképzés felh. belső átcsop. (Iskola)

-78,1

~Gázkészülék karbantartás, csere int.felúj.keret terhére (Iskola)

265,0

~Pedagógus szakvizsga céltartalék terh. (Óvoda)

46,1

~Minőségfejlesztés, irányítás céltartalék terh. (Óvoda)

20,8

~Nem magyar nyelvű oktatás céltartalék terh. (Óvoda)

370,9

~Pedagógus szakkönyv belső átcsop. (Óvoda)

9,3

~Báli bevétel felh. céltartalék terh.(Óvoda)

820,0

~Szakmai fejlesztési feladatok felh.céltartalék terh. (Óvoda)

477,4

~Szociális továbbképzés belső átcsop.(Bölcsőde)

-37,6

2.
Ellátottak pénzbeni juttatása
~Tanulói tankönyv intézményi zárolás
~Ingyenes tanulói tankönyv céltartalék terh. (Iskola)

1 420,7
-990,3
2 411,0
-959,2

Felújítási kiadás
~Dologi kiadásra belső átcsop.

-959,2

Felhalmozási kiadás
~Számítógép vásárlás dologiból
~Traktor vásárlás előirányzat zárolás
~Nem magyar nyelvű oktatás céltartalék terh. (Óvoda)

253,0
217,8
-119,0
154,2
-7 811,3

Céltartalék
~Pedagógus szakvizsga (Iskola)
~Minőségfejlesztés, irányítás (Iskola)

-222,3
-47,5

~Diáksport feladat (Iskola)

-295,1

~Kulturális, szabadidő tevékenység (Iskola)

-227,0

~Ingyenes tanulói tankönyv (Iskola)

-3 460,0

~Általános tanulói tankönyv (Iskola)

-690,0

~Szakmai fejlesztési feladatok (Iskola)

-482,4

~Báli bevétel felh.

-300,0

~Pedagógus szakvizsga (Óvoda)

-97,5

~Minőségfejlesztés, irányítás (Óvoda)

-20,8

~Nem magyar nyelvű oktatás

-525,1

~Báli bevétel (Óvoda)

-820,0

~Szakmai fejlesztési feladatok (Óvoda)

-477,4

~Szociális továbbképzés (Bölcsőde)

-18,8

~Nem magyar nyelvű oktatás (6 fő*45000/12*4hó)

-90,0

~Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (6 fő*11700/12*4hó)

-23,4

~Általános tanulói tankönyv támogatás (14fő *1000)

-14,0

Dózsa György Gimnázium összesen:

7 149,8

Személyi juttatás
~Pedagógus mentori díja átvett pe. terhére

30,0
30,0
2 695,9

Dologi kiadás
~Közétkeztetési költség lebontása

174,3

~Szakképzés és kamatának felhasználása

494,0

~ECDL tanfolyam költségeire saját bevétel terhére
~Nyomtatvány költsége saját bevétel terhére

1 139,0
19,0

~Bérleti díj költségei saját bevétel terhére

287,5

~Szállásdíj költségei saját bevétel terhére

296,0

~Informatikai fejlesztésre céltartalék terh.

286,1

Felhalmozási kiadás
~Szakképzési hozzájárulás és kamata terhére beszerzés
~Informatikai fejlesztésre céltartalék terh.

4 857,0
4 755,0
102,0

Céltartalék
~Informatikai fejlesztés biztosítása

-443,1
-388,1

~Bejáró tanulók pénzbeni juttatására belső átcsop.

-10,0

~Bejáró tanulók támogatása (7 fő*15000/12* 4 hó)

-35,0

~Ingyenes tankönyv (1 fő * 10000)

-10,0

3.
Ellátottak pénzbeni juttatása
~Bejáró tanulók pénbeni támogatása belső átcsop.

10,0
10,0

Egressy Béni Zeneiskola összesen:

0,0
-95,2

Személyi juttatás
~Zárolás (hangszer fedezetre)

-95,2

Munkaadót terhelő járulék
~Zárolás (hangszer fedezetre)

-30,5
-30,5

Dologi, egyéb folyó kiadás
~Zárolás (hangszer fedezetre)

-388,0
-388,0

Felhalmozási kiadás
~Hangszer beszerzés

1 080,0
1 080,0

Céltartalék
~Hangszer beszerzés

-566,3
-566,3

Városgazdálkodási Intézmény összesen:

1 150,9

Személyi juttatás

873,3

~Közcélú foglalkoztatás

882,6

~Piaci jutalék kiesés miatt

-32,0

~OALI vizitdíj felhasználás céltartalék terh.

22,7
307,6

Munkaadót terhelő járulék
~Közcélú foglalkoztatás

310,3

~Piaci jutalék kiesés miatt

-10,0

~OALI vizitdíj járuléka céltartalék terh.

7,3

Dologi, egyéb folyó kiadás

438,0

~Belső átcsoportosítás felújításból és céltartalék terh.

124,0

~Belső átcsoportosítás céltartalékból

314,0
-75,0

Felújítás
~Belső átcsoportosítás céltartalék terh.

-75,0

Felhalmozás
~Belső átcsoportosítás céltartalék terh.

287,0
287,0

Céltartalék
~Belső átcsoportosítás

-680,0
-680,0

Művelődési Központ összesen:

1 976,9

Személyi juttatás
~13.havi illetmény (3 hónap) belső átcsoportosítás

-192,4
-192,4

Munkaadót terhelő járulék
~13.havi illetmény járuléka (3 hónap) belső átcsoportosítás

-60,6
-60,6

Dologi kiadás
~Céltartalék felhasználás

2 927,9
698,0

~Művelődési Központ többletbevétel terhére

20,0

~Turinform iroda többletbevétel terhére

82,5

~ORTT szolg.

1 777,8

~Továbbszámlázott szolgáltatás bevétel terhére

180,0

~Villámkár kiadása

169,6
-698,0

Céltartalék
~Felhasználás dologi kiadásra

-698,0

4.
Városi Könyvtár összesen:

1 705,2

Személyi juttatás
~13.havi illetmény ( 3 hó) belső átcsoportosítás

192,4
192,4

Munkaadót terhelő járulék
~13.havi illetmény ( 3 hó) járuléka belső átcsoportosítás

60,6
60,6

Dologi kiadás
~Kézikönyvtár pályázati pénzeszköz terhére

1 452,2
150,0

~SZJA felajánlás könyvbeszerzésre

62,0

~Német önkéntes felajánlás terhére

860,3

~EU önkéntes szolg.teljesítés

114,1

~Közművelődési szakképzés (Széchenyi Könyvtár) céltart.terh.
~Pályázati pénzeszköz,beíratkozási többlet felhaszn.

48,0
217,8

Polgármesteri Hivatal összesen:

20 985,7

Személyi juttatás

212,0

3677-24/2007., 3677-25/2007. Pm-i rendelkezés alapján
~Bodoglár, Kígyós közösségi ház megbízási díj

152,8

~Polgárvédelem saját személygépkocsi használat

59,2

Munkaadót terhelő járulék

54,3

3677-24/2007., 3677-25/2007. Pm-i rendelkezés alapján
~Bodoglár, Kígyós közösségi ház megbízási díj járuléka
~Kisebbségi képviselők járuléka belső átcsoportosítás
~Polgárvédelem cégtelefon belső átcsoportosítás
Dologi kiadás
3677-23/2007. Pm-i rendelkezés alapján
~Sport Kft. alapító okirat elkészítése
3677-22/2007. Pm-i rendelkezés alapján
~Kötvényajánlatok pénzügyi szakértői díj
~Polgárvédelem kiadása belső átcsoportosítás
~Kisebbség működési kiadása belső átcsoportosítás
~Bajcsy Zs.u.10. épület festése felújítási keretből
~Járóbeteg ellátás vázrajz belső átcsoportosítás felhalmozásra
~Halasvíz Kft. Áfa befizetés bevételi többlet terhére
~Dózsa György Gimnázium közétkeztetés lebontása
~Halasvíz Kft. bérleti díj terhére
~Gázkészülék felülvizsgálat felújítási keret terhére
~Ápolási díj szakvélemény bevételi többlet terhére
~Bajcsy Zs.u.10. épület gázdíj, áramdíj céltartalék terhére
~Közvilágítási áramdíj zárolás
~Hulladékkezelési feladatok
~Szennyvízhálózat felújítás felhasználás
Felújítás
~Víz, szennyvízhálózat felújítás bérleti díj terhére
~Intézményi felújítási keret lebontás gázkészülék csere
~Intézményi felújítási keret lebontás Bajcsy Zs.u.10.dologira
~Gázkészülék felülvizsgálat Polgármesteri Hivatal
~Víz, szennyvíz felújításból felhasználás belső átcsoportosítás

47,7
6,8
-0,2
3 270,5
110,0
540,0
-59,0
-6,8
219,6
-125,0
1 780,0
-174,3
222,0
156,0
200,0
24,0
-1 735,5
1 735,5
384,0
-1 270,6
10 458,0
-265,0
-219,6
-156,0
-11 088,0

5.
Működési célú pénzeszköz átadás
~Vizitdíj támogatás
~TKT-tól zárolás
Társadalom és szociálpolitikai juttatás
Kiegészítő szociális támogatáshoz:
~Pénzbeni támogatás
~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
~Rendszeres szociális segély tartósan munkanélküliek
~Időskorúak járadéka
~Ápolási díj + szakértői díj
~Közcélú foglalkoztatás
~Lakásfenntartási támogatás
~Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék
Közcélú foglalkoztatás Városgazdálkodási Intézménynek
Felhalmozási kiadás
~Járóbeteg szakellátás vázrajz belső átcsoportosítás dologiból
~Bodoglári erdőtelepítés költsége bevétel terhére
~Vízhálózat bővítések felújításból belső átcsoportosítás
~Szennyvízhálózat felhalmozási kiadása felújításból belső átcsop.
~Szennyvízhálózat felújítás felhasználás módosítása
Céltartalék
~Közművelődési szakképzés (bev.többlet - int.lebontás)
~OALI támogatás háziorvosi körzet bevétel terhére
~Bajcsy Zs.u. 10. épület gázdíj, áramdíj belső átcsoportosítás
~Prémiumévek program lebontás
~néhai Szőke Sándorné hagyatéka
Általános tartalék
~Kötvényajánlat pénzügyi szakértői díj rendelkezés alapján
~Sport Kft.alapító okirat készítés rendelkezés alapján
~Bodoglár, Kígyós közösségi ház megbízási díj, járulék rend.alapj.
~TKT-tól zárolás
~Októberi normatív támogatás lemondás miatt
~Létszámcsökkentési pályázat miatt
~Feladatelmaradás miatt
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:

-379,5
7,2
-386,7
9 565,3
10 758,2
-870,0
-222,3
14 105,0
-1 271,0
-210,5
0,2
-885,7
112,5
-1 192,9
10 962,0
125,0
133,0
4 668,0
6 420,0
-384,0
4 325,0
104,0
600,0
-24,0
-657,0
4 302,0
-5 753,3
-540,0
-110,0
-200,5
386,7
-5 807,0
-129,4
646,9
32 664,0

Ezt követően Terbe Zoltán polgármester szünetet rendelt el.
Szünet után.
/Fogl András, és Faludi Tamás képviselő bejött, Szabóné Csábrády Anikó
alpolgármester megérkezet, Nagy Imréné képviselő kiment, jelen van 13 képviselő./

5/ N a p i r e n d
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése
Terbe Zoltán polgármester szól:
A költségvetési érintő két kérdésben a Hatósági Osztálynak van előterjesztése, utána térnénk
rá a költségvetés érdemi vitájára. Felkérem dr. Égető Annamária bizottsági referenset a
Hatósági Osztály előterjesztéseinek ismertetésére.
A) Hatósági Osztály előterjesztései a 2008. évi költségvetéshez kapcsolóadóan
Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
a.) Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 1,5 fő álláshellyel
kapcsolatos kérelme
Dr. Égető Annamária bizottsági referens elmondja:
Az intézmény kérelme a Képviselő-testület 2007. júniusi döntésével kapcsolatos. Az
intézmény költségvetésének egyeztetése során derült arra fény, hogy a Képviselő-testület
júniusi döntése során 1,5 fő álláshellyel több pedagógus álláshelyet vont el az intézménytől.
Az intézmény kéri ezt az anomáliát rendezni. Az Oktatási, Művelődési Bizottság, valamint a
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság az intézmény kérelmét tárgyalta, és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.
/Abonyi Henrik képviselő kiment, jelen van 12 képviselő./
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra
teszem fel, aki azzal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
17/2008. sz. határozat
Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 1,5 fő
álláshellyel kapcsolatos kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a tévesen értelmezett
intézményi adatszolgáltatás miatt - a 192/2007. számú határozatát módosítva az Arany János
Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde általános iskolai intézményegységében az engedélyezett
pedagógus álláshelyek számát 1,5 fővel a túlóratömeg terhére megemeli.
Felelős: dr. Égető Annamária referens
Határidő: azonnal
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b.) Az 56-os Történelmi Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása
Dr. Égető Annamária bizottsági referens elmondja:
Legutóbb 2007. augusztusában került sor a támogatási megállapodás módosítására. Akkor a
módosított szöveg tartalmazta, hogy a költségvetés elfogadását megelőzően történik még egy
egyeztetés az 56-os Történelmi Alapítvánnyal a támogatás összegét érintően. Az Alapítvány
egyetlen kérelemmel fordul az Önkormányzathoz, kéri a támogatási összeg negyedévenként
történő előre utalását a számára. Ennek megfelelően, illetve az elvégzett díjszámítással került
a módosító megállapodás megszövegezésre, amelyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. Az
Oktatási, Művelődési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a határozati
javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.
/Mózer Gyula képviselő megérkezett, Abonyi Henrik képviselő bejött, jelen van 14
képviselő./
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra
teszem fel a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
18/2008. sz. határozat
Az 56-os Történelmi Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 56-os Történelmi
Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodást a mellékletben foglalt tartalommal módosítja
és a megállapodás aláírására Terbe Zoltán Polgármester Urat felhatalmazza.
Felelős: dr. Égető Annamária referens
Határidő: azonnal

B) …./2008. (….) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2008.
évi költségvetéséről könyvvizsgálói jelentés elfogadása
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
Szalontai Mária könyvvizsgáló
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
A költségvetés tervezetét pár héttel korábban megkapta mindenki. Több bizottsági ülésen,
összevont bizottsági ülésen, illetve több informális egyeztetésen tanácskoztunk róla. A
költségvetés abban különbözik a korábbi évek költségvetésétől, hogy talán egy folyamat
lezárulóban van. Kiskunmajsa Önkormányzata az elmúlt évek során sajnos évről évre több
működési kölcsön beállításával tudta helyreállítani a mérlegét. Ebben a költségvetési
dokumentumban 362 MFt-os működési hiány van, ami lényegesen magasabb, mint a tavalyi
288 MFt-os működési hiány. De amint az az előterjesztésben is szerepel, több bevétel, illetve
több szabad forrás is jelentkezik majd az Önkormányzat kasszájában, miszerint a
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bérfejlesztésre az állami támogatást még nem kalkuláltuk be, aminek az összege közel 21 MFt
lenne. A 13. havi bérek fedezetére közel 33 MFt-ot várunk még, illetve a létszámcsökkentési
pályázatunk kapcsán 24 MFt támogatásra számíthatunk még a központi büdzséből. Összesen
mintegy 80 MFt. Későbbiekben áll módunkban eldönteni, hogy ezt a 80 MFt-ot a működési
hitelállomány csökkentésére fordítjuk, vagy más célra fogjuk felhasználni. De ha ezt a 80
MFt-ot levonjuk abból a 362 MFt-os hitelállományból, amit a költségvetés tartalmaz, akkor
elmondhatjuk, hogy Kiskunmajsa megállt azon a lejtőn, amelyet az elmúlt évek jellemeztek.
280 MFt működési hitelállományt kell bekalkulálnunk, ami kicsivel kevesebb, mint a tavalyi
288 MFt. Véleményem szerint ez annak köszönhető elsősorban, hogy Kiskunmajsa az elmúlt
év során nagyon fontos takarékossági intézkedéseket hajtott végre az intézménystruktúra
átszervezésében, az intézményeknél, és más területen is. Úgy látszik, hogy sikerült valamit
elérnünk ezekkel a sokak számára áldozattal járó lépésekkel. Bízom benne, hogy ez a
folyamat, ami évek óta jellemezte Kiskunmajsát megáll, hosszabb távon tartható és
finanszírozható működési költségvetési hiánnyal tudunk számolni, és ezek után nyugodtabban
fordulhatunk a fejlesztési lehetőségek felé, hiszen az elkövetkezendő esztendőkben komoly
pályázati kiírások jelennek meg, amely lehetőségekkel élnünk kell.
Megkérdezem Szalontai Mária Könyvvizsgáló Asszonyt, hogy van-e hozzászólni valója?
Szalontai Mária könyvvizsgáló:
Nincs kiegészíteni valóm.
/Nagy Imréné képviselő bejött, jelen van 15 képviselő./
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Megkérem Gulyás Jánosné Osztályvezető Asszonyt, ismertesse a bizottságok álláspontjait.
Gulyás Jánosné bizottsági referens ismerteti:
A kiküldött előterjesztés már tartalmazza a bizottsági véleményeket. Amely véleményeket
ismertetni szeretnék, azok a következők. A közoktatási törvény alapján véleményezésre meg
kellett küldenünk az alkalmazotti közösségeknek, az Iskolaszéknek, iskolai szülői
szervezeteknek és diákönkormányzatoknak, az Arany János Általános Iskola, illetve az
Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére. A vélemények megérkeztek,
elfogadásra javasolják a költségvetést, illetve visszaérkeztek a vélemények az Agrárkamarától
és az Iparkamarától is.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
A költségvetéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?
Fogl András képviselő szól:
Ahogy korábban is jeleztük, az MSZP frakció támogatja a költségvetés elfogadását. Korábbi
egyeztetésünknek megfelelően azonban szeretném azt leszögezni, hogy a sport, illetve a
közművelődés átszervezése még nem fejeződött be. Reményeink szerint ez a március végi
testületi ülésünkön ismét napirenden fog szerepelni. Bízom benne, hogy konszenzus fog
születni ezekben az ügyekben. Másrészt viszont a költségvetés még ebben a pillanatban a
hagyományos módon, a két szakbizottságnál tartja ezeket az összegeket. Azt kérem, hogy
abban viszont foglaljunk állást, hogy e pénzügyi keretek felhasználásáról amíg az új
struktúrák a sport és a közművelődés tekintetében nem kerülnek elfogadásra a bizottságok ne
döntsenek, és ezeket a kereteket ne osszák fel.
Terbe Zoltán polgármester csatlakozik:
Egyetértek magam is az előterjesztéssel. Tehát amíg a sport és közművelődés átszervezésében
konszenzusos döntés nem születik, addig ezekhez a forrásokhoz nem fogunk hozzá nyúlni.
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Faludi Tamás képviselő veti fel:
Nem szorosan a költségvetéshez kapcsolódva, de tulajdonképpen mégis, hiszen a
hitelállomány benne van a költségvetésben. Egy kérdést szeretnék feltenni Dósai
Alpolgármester Úrnak, hiszen az Új Kun-Majsában is leírta, hogy 1 milliárd 100 millió forint
hitelt örökölt ez az Önkormányzat az előző Önkormányzattól. Hagy kérdezzem meg Dósai
Alpolgármester Urat, hogy miből tevődik össze ez az 1 milliárd 100 millió forintos hitel?
Dósai Imre alpolgármester válaszol:
Mindenki előtt ott van a költségvetés, a 2007. évi költségvetés nyitó állományában
megtalálható. Az Új Kun-Majsa következő számában közzé fogom tenni a 2006. évi
költségvetés decemberi állapotát, jelenleg ez nincs napirenden.
Faludi Tamás képviselő mondja:
Egyebek között vissza fogok térni rá, választ szeretnék kapni arra, hogy szó szerint mi az,
„amit az előző önkormányzattól örököltünk”. A költségvetéssel kapcsolatban nem egyszerű
költségvetés. Valóban elérkezhetünk addig, hogy kezelhető lesz a jövőben, de ehhez nagyon
szigorúan kell gazdálkodni, nagyon oda kell figyelnünk az egyéb hitelek felvételére. Minden
köszönet Osztályvezető Asszonynak és a csoportnak, Könyvvizsgáló Asszonynak. Egy
nagyon nehéz költségvetést állítottak össze. Elfogadásra ajánlom a költségvetést, egyetlen
módosító indítványt szeretnék tenni. Nem látom a karácsonyi csomag fedezetét a
költségvetésben. 3 MFt-os keretösszeggel szerepeljen a karácsonyi csomagra egy összeg.
Fedezetként az általános tartalékot szeretném megjelölni úgy, hogy erről most egy határozatot
hozzon a Képviselő-testület, amennyiben elfogadható a javaslatom, a következő testületi
ülésen épüljön be a rendeletbe ez a határozat.
Terbe Zoltán polgármester folytatja:
Egyeztetések során felvetődött az, hogy az intézmények dologi kiadásainak területén
felülvizsgálatra lenne szükség. Ezt a Képviselő-testület korábbi határozatával meg is
erősítette. Ezért azt javaslom, hogy a költségvetési rendelet elfogadása után hozzunk egy
határozatot azzal kapcsolatban, hogy az érintett intézmények időarányosan megkapják a
dologi kiadásra a fedezetet a költségvetésben szereplő összegek alapján, de vizsgáljuk felül az
intézmények dologi kiadásait, és a felülvizsgálat eredményeként egy új elosztási rendszerre
tegyünk javaslatot, amint ebben egy konszenzusos megállapodás létrejön. Javaslom, hogy
ennek a felülvizsgálatát 2008. március 31-ben határozzuk meg.
Három módosító javaslat van, a rendelet megalkotása után tárgyalunk róla.
A költségvetéssel kapcsolatban van-e javaslat, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra
teszem fel a 2008. évi költségvetést, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfelnyújtással
szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét.
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KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
3/2008. (II.28.) rendelete
Kiskunmajsa Város 2008. évi költségvetéséről

Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 65. §- a és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló
2007. évi CLXIX. tv. alapján a 2008. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra,
annak részben önálló intézményére és az Önkormányzat intézményeire.

A költségvetés címrendje és fő összegei
2. §.

(1)

Az Áht. 67.§. (3) bekezdése alapján az Önkormányzat a költségvetési címrendet 2008.
évre a következők szerint határozza meg:

Cím száma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Neve

Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium
Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény (részben önálló)
Művelődési Központ
Városi Könyvtár (részben önálló)
Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Intézmény (részben önálló)
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(2)

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi
Önkormányzat

2.232.720,0 eF-ban

bevételi és kiadási főösszegét

ezen belül
- működési célú bevételeket
- a működési célú kiadásokat

2.016.390,0 eFt-ban
1.973.769,0 eFt-ban

a kiadásokon belül:
- a személyi jellegű kiadásokat
- a munkáltatót terhelő járulékokat
- a dologi jellegű kiadásokat
- az ellátottak pénzbeni juttatásokat
- a speciális célú támogatásokat
- a finanszírozási célú kiadásokat

730.455,0 eFt-ban
239.504,0 eFt-ban
367.002,0 eFt-ban
452,0 eFt-ban
360.718,0 eFt-ban
188.336,0 eFt-ban

- a felhalmozási célú bevételeket
- a felhalmozási célú kiadásokat

216.330,0 eFt-ban
258.951,0 eFt-ban

a kiadásokon belül:
- felhalmozási kiadásokat
- felújítási kiadásokat
- egyéb felhalmozási kiadásokat
felhalmozásra átadásokat 46.591,0 eFt-ban
finanszírozási kiadásokat 17.344,0 eFt-ban

58.246,0 eFt-ban
45.669,0 eFt-ban
63.935,0 eFt-ban

állapítja meg.
Az önkormányzat tartaléka
Általános tartalék
Céltartalék
működési jellegű
felhalmozási jellegű

178.403,0 eFt
11.000,0 eFt
167.403,0 eFt
76.302,0 eFt
91.101,0 eFt.

Az önkormányzat az éves engedélyezett létszámkeretét 2008. január 1-jén 305,05
főben határozza meg. Az önkormányzat intézményeinél eddig végrehajtott
létszámcsökkentések további ütemezését a 3/a. számú melléklet, a Polgármesteri
Hivatalét pedig a 4/aa számú melléklet tartalmazza.
(3)

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. számú
melléklet tartalmazza szöveges indoklással együtt.

(4)

Az önkormányzat által megállapított bevételi főösszeget forrásonkénti bontásban a 2.
számú melléklet részletezi.
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A megállapított bevételeket intézményi bontásban a 2/a, 2/b. számú mellékletekben
mutatjuk be. A 2/a számú melléklet a Polgármesteri Hivatal, a Kisebbségi
Önkormányzat és a Hivatal részben önálló Városgazdálkodási Intézménye bevételeit, a
2/b számú melléklet pedig az önkormányzat önálló és részben önálló intézményeit
tartalmazza.
(5)

A Képviselőtestület a 2008. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervenkénti kiadási -ezen belül kiemelt- előirányzatait a 3. számú
melléklet szerint állapítja meg.

(6)

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési
jellegű kiadásait feladatonként - ezen belül kiemelt előirányzatonként - a 4. számú
melléklet szerint állapítja meg , a kapcsolódó 4/a és 4/c mellékletekkel együtt.

(7)

A 4/b. számú mellékletben szereplő támogatások felosztásáról a szakbizottságok
döntenek, kivéve az esetleges alapítványi támogatásokat az alábbiak szerint: a
tradícionális sportegyesületek, valamint az egyéb sport-, és civil szervezetek
támogatásának felosztásáról az Egészségügyi-, Szociális-, Sport és Kisebbségi
Bizottság dönt, az egyedi kulturális rendezvények támogatásának felosztása az
Oktatási-, és Művelődési Bizottság hatáskörébe tartozik.

(8)

A Városgazdálkodási Intézmény – mint a Polgármesteri Hivatal részben önálló
intézménye – kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza, mely mérlegszerűen
bemutatja a bevételi forrásokat is.

(9)

A Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza, mely
mérlegszerűen bemutatja a bevételi forrásokat is szöveges indoklással együtt.

(10)

A Képviselő-testület a felújítási és felhalmozási előirányzatokat - célonként - a 7.
számú melléklet szerint hagyja jóvá, a felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 7/a
számú mellékletben részletezi.

(11)

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 178.403,0 eFt összegben a 8. számú
mellékletben megjelölt célokra állapítja meg. Ezen belül az általános tartalék összege
11.000,0 eFt, a céltartalék összege 167.403,0 eFt.

(12)

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves
bontásban és szöveges indoklással a 9. számú melléklet szerint fogadja el.
Hitelfelvételre a közbeszerzési eljárás lezárásáig nem kerülhet sor a 2007-ben
megkötött likviditási célú hitel kivételével. ( Lejárata: 2008. VII.30.)
Az önkormányzat hitelállománya a tervezett 2008. évi hitelfelvétellel együtt
1.216.698,0 eFt 2008. december 31-én a 10. számú melléklet szerint, mely
tartalmazza az állomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban.

(13)

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 217/1998 (XII.30.) kormányrendelet
29.§ (13.) pontja szerinti részletezettséggel szöveges indoklással együtt a 11. számú
melléklet szerint hagyja jóvá. Egyéb közvetett támogatást nem nyújt az
önkormányzat.
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(14)

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és pénzkészletének alakulását
szöveges indoklással a 12. számú melléklet tartalmazza az év várható bevételi és
kiadási előirányzatainak teljesüléséről.

(15)

Az értékesítésre kijelölt ingatlanokat a 13. számú melléklet mutatja be.

(16)

Az önkormányzatot megillető központi támogatás jogcímeit, összegét és mutatóit a 14,
15. számú mellékletek tartalmazzák.

(17)

A város bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási bontásban a 16. számú
melléklet részletezi.

(18)

A megállapított rendes és rendkívüli bevételi és kiadási főösszeget a 17. számú
melléklet tartalmazza.

(19)

Az önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a
költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzések részbeni
figyelembe vételével - a 18. számú mellékletben mutatja be.

(20)

Az intézmények finanszírozási tervét a 19. számú melléklet tartalmazza.

(21)

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait a 20. számú
melléklet mutatja be.

(22)

A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében 362.111,0
eFt működési célú hitel felvételét határozza el.
Hitelfelvételre az önkormányzat ezen irányú döntéséig (közbeszerzési eljárás lefolytatása

működési célú hitel felvételére, vagy kötvény kibocsátás a működési forráshiányra) nem
kerülhet sor a 2007. évben megkötött likviditási célú hitel kivételével, melynek lejárata
2008. VII.30.

(23)

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló
1992.évi XXXVIII. Törvény 15/A §.(2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy a költségvetésből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési
támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére és a
támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok közzétételét a 200.000 Ft
alatti támogatási összegek esetében – melyeket az adott költségvetési évben egybe kell
számítani – mellőzi.

Intézményi gazdálkodás
3. §.
(1)

Az intézmények 2008. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben
meghatározottakhoz képest változhatnak.
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A Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen:
-

a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig,
központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal,
az intézményi célfeladatok terhére biztosított pótelőirányzatok összegével,
feladat csökkenéssel összefüggésben.

(2)

Az intézmény előirányzat-módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatának
főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az
előző évi pénzmaradványból a Képviselő-testület jóváhagyása után.
Az intézményt a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítással
összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a polgármester 30
napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet. A testület ez alapján módosítja a
költségvetési rendeletet a 4. §. ( 2 ) bekezdésében foglaltak szerint.

(3)

Az intézmény -indokolt esetben- kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok
közötti átcsoportosítást. Működési célú előirányzatok felhalmozási célra történő
átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a Polgármesteri Hivatallal történt
előzetes egyeztetése után kérhető abban az esetben, ha az intézmény vezetője
nyilatkozik, hogy az év folyamán és a későbbi években sem működési, sem
felhalmozási, sem felújítási többlet támogatási igénye nem keletkezik.

(4)

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata kizárólag a személyi juttatások
előirányzat járulékköteles részével összefüggésben módosítható. Az ellátottak
pénzbeni juttatása előirányzata nem csökkenthető.

(5)

Az intézmény évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó
többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót
terhelő járulékok előirányzatának emelését az Államháztartás működési rendjéről
szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. számú rendelet előírásainak betartásával
kérheti.

(6)

A (3) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a
költségvetési évben, sem az azt következő években nem járhat.

(7)

Az intézmény a Képviselő-testület által jóváhagyott Költségvetés fő összegét és a
kiemelt előirányzatokat, valamint az engedélyezett létszámkeretet is köteles betartani.

(8)

Az év közben elért többletbevételeket az intézmények az igazolt többlet költség erejéig
felhasználhatják.

(9)

Amennyiben a feladatmutatók csökkenése miatt az önkormányzatnak év közben
visszafizetési kötelezettsége keletkezik, annak összegét egyedi felülvizsgálat alapján
az intézmények támogatási előirányzatából az önkormányzat részben vagy egészben
visszavonja. Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az
önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége,
mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési
kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg a pénzmaradványból visszavonásra
kerül. Ha a pénzmaradvány arra nem nyújt fedezetet annak okát a belső ellenőrzés
felülvizsgálja és a jegyző kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni
felelősségre vonást a Testülettel.
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(10)

(11)

Az intézmény kizárólag a Képviselőtestület előzetes jóváhagyásával nyújthat be
szakmai pályázatot, abban az esetben ha a pályázott feladat ellátása – az adott évben,
illetve az azt követő években – költségvetési többlettámogatást igényel. Abban az
esetben, ha a benyújtandó pályázat – az adott évben, illetve az azt követő években –
költségvetési többlettámogatást nem okoz, akkor az intézmény a pályázatról, annak
benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a Hivatalt.
Az intézménynek felajánlott vagyon elfogadására vonatkozóan az önkormányzat
mindenkori hatályos vagyonrendeletében foglaltak az irányadók.

(12)

A továbbiakban is önkormányzati támogatással csak a jogszabályok által előírt
minimum juttatások finanszírozhatók azzal, hogy a jelenlegi illetmények nem
csökkenhetnek , az új dolgozó felvételénél viszont már alkalmazandó.
Helyettesítések, túlórák tervezésén jogszabályhely feltüntetése mellett, csak nagyon
indokolt esetben kerülhet sor. Jobb munkaszervezéssel a törvényes keretek között a
feladatellátás az intézményvezető felelőssége és feladata.
Üres illetve megüresedő álláshelyek (nyugdíjba vonulás) betöltésére feladatcsökkenés
esetén csak az önkormányzat adhat engedélyt. (Nem értendők ide a GYED, GYES,
illetve táppénzes állomány, esetleg egyéb fizetés nélküli szabadság idejére átmenetileg
üres álláshelyek, természetesen azok betöltéséről az intézményvezető szabadon
rendelkezik a továbbiakban is.)

(13)

A tartósan távol lévők helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az
intézmény saját költségvetése terhére biztosítja.

(14)

A pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg:

a) a végeleges feladatelmaradás miatti összeg;
b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli –
összegek;
c) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat maradványából azon összeg, amely nem
kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához;
d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
(15)

Az intézmények az időarányosnál nagyobb finanszírozást csak kivételesen indokolt
esetben kérhetnek. Amennyiben saját bevételeik nem a megfelelő ütemben érkeznek, a
nem kötelező kiadásaikat át kell ütemezniük.

A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. §.
(1)

Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások
teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás
működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. számú rendelet, az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet
előírásainak megfelelően hajtja végre az önkormányzat hivatala és valamennyi
költségvetési intézménye útján.

(2)

A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi-és
pótelőirányzatok, valamint az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítások
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miatt legalább negyedévenként, de legkésőbb 2009. február 28-ig - december 31-i
hatállyal - módosítja.
Egyébként a Képviselő-testület minden költségvetést érintő döntésekor a rendeletet
módosítani kell.
(3)

Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozását az önkormányzat
hivatala, a 32/2002. (XII. 31.) Ktr.szerint végzi.

(4)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzatot év közben
céljelleggel megillető központi támogatások saját hatáskörben történő felosztására,
amelyről a polgármester a Képviselő-testületet mindig a soron következő ülésen
tájékoztatja. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét a (2) bekezdésben
foglaltak szerint módosítja.

(5)

Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, kötelesek a részükre
céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A belső
ellenőrzés köteles ellenőrizni a támogatás céljellegű felhasználását és az elszámolást.

(6)

Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások
lebonyolítására a közbeszerzési törvény, valamint a beruházási szabályzat előírásai
szerint történhet. Minden beruházást és felújítást pályázat útján kell vállalkozásba
adni.

(7)

A Képviselő-testület a Városgazdálkodási Intézményét az Alapító okiratában foglaltak
szerint felhatalmazza a kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó
bevételek erejéig felújítási alap képzésére. Felhasználásáról felújítási tervet készít,
melyet a Képviselőtestület hagy jóvá.

(8)

Az Áht. 73.§. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a céltartalék intézmények
közötti felosztásának jogát – az önkormányzati lakások értékesítése, a felhalmozási és
felújítási alap, a volt Bodoglári Óvoda dologi kiadásainak maradványa, a volt Bajcsy
Zs. utcai iskola dologi kiadásainak maradványa, a bérfejlesztés előirányzata, a Majsai
Nyári Fesztivál keretösszege, Hagyatéki összeg kivételével – a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottságra ruházza át.
Az EU Integrációs keret felhasználásáról az Idegenforgalmi és Testvérvárosi
kapcsolatokért felelős Tanácsnok írásbeli hozzájárulásával a Polgármester dönt.
A közbeszerzési eljárások bonyolítására biztosított keretösszeg felhasználásáról a
Közbeszerzési Bizottság döntése alapján a Polgármester rendelkezik.
A Képviselő testület az általános tartalék felett két rendes képviselő testületi ülés
között szükségessé váló feladatokra rendelkezési jogot biztosít a polgármesternek
összesen 1.000.000Ft-ig.
A Képviselő testület az Áht.74.§.(2) bekezdés alapján két rendes képviselő testületi
ülés között e rendeletben az egyes feladatokra jóváhagyott előirányzatok közötti
átcsoportosítás jogát összesen 1.000.000Ft-ig a polgármesterre átruházza.

(9)

A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot az
intézmények 2007. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára, melynek alapja a belső
ellenőri jelentés.
A pénzmaradvány jóváhagyásáról a bizottság javaslata alapján -az illetékes szakmai
bizottságok véleményei figyelembevételével- a képviselőtestület dönt.
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(10)

Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a
képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében eljárva a
polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási
előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő
kiadásokat teljesíthet.

(11)

Az Áht. 98.§. (6) bekezdés és az Ámr .153.§.-a szerint önkormányzati biztost kell
kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli
tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át vagy 100
millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

Záró rendelkezések

5. §.

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. év január 1.
napjától kell alkalmazni.

1.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2008.ÉVI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE

1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK
Saját bevételek

2007.évi

2007.évi

2008.évi

Mód.előir.

Várh.telj.

Terv

KIADÁSOK

632 442,5

649 186,0

648 105,0 Működési kiadás

459 901,3

486 624,0

566 085,0

intézmény

172 541,2

162 562,0

82 020,0

Átengedett központi adók

683 666,4

642 980,0

Támogatásértékű bevétel

82 480,5

126 446,0

36 200,7

57 785,0

46 279,8

68 661,0

12 048,3

25 203,0

ebből: önkormányzat

4 631,3

7 380,0

intézmény

7 417,0

17 823,0

420 554,7

414 599,0

Normatív, kötött felhaszn.támogatás

57 792,7

61 213,0

Közp.támog.egyéb közp.TEKI,CÉDE

69 850,3

69 969,0

ebből: önkormányzat

ebből: önkormányzat
intézmény
Végl.átv.pénzeszk., kölcsön vtér.

Önkormányzat normatív támog.

Hitel működési

288 469,0

Hitel fejlesztési

5 000,0

Pénzmaradvány

86 265,6

86 270,0

2 338 570,0

2 075 866,0

MINDÖSSZESEN:

ebből:önkormányzat

2007.évi

2007.évi

2008.évi

Mód.előir.

Várh.telj.

Terv

1 950 557,2 1 934 005,0 1 698 131,0
736 655,8

737 868,0

807 925,0

1 213 901,4

1 196 137,0

890 206,0

362 028,0 Rövid lejáratú hitel visszafiz.

121 159,0

121 159,0

188 336,0

25 822,0 Hosszú lejár.hitel visszafiz.

13 875,0

10 406,0

17 344,0

25 822,0 Felújítási kiadás

52 916,8

21 619,0

45 669,0

8 798,5

3 309,0

38 734,4

37 466,0

7 203,0

7 302,0

59 761,3

47 896,0

46 591,0

101 566,3

0,0

178 403,0

intézmény

ebből: intézmény
7 012,0 Felhalmozási kiadás
3 720,0

ebből: intézmény

3 292,0 Felhalmozásra átadás
576 697,0 Tartalék
210 483,0 Céltartalék
5 093,0 Általános tartalék

58 246,0

68 793,3

167 403,0

32 773,0

11 000,0

362 111,0

35 369,0
2 232 720,0 MINDÖSSZESEN:

2 338 570,0 2 172 551,0 2 232 720,0

SZÖVEGES INDOKLÁS
AZ
1. SZ. MELLÉKLETHEZ
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetési mérlegét tartalmazza.

A 2007. évi módosított előirányzat a 2008. évi költségvetési tervezet készítéséig
kihirdetett utolsó – 40/2007. (XII. 21.) költségvetési rendelet bevételei és kiadásai
módosított előirányzatát mutatja.
A 2007. évi várható teljesítés a költségvetési tervezet elkészítéséig elkészített pénzforgalmi
információ adataival egyezik meg.
A 2008. évi terv bevételi és kiadási főösszege 2.232.720,0 eFt.
A saját bevételek 648.105,0 eFt-os összege az önkormányzat működési bevételeit tartalmazzák az
átengedett központi adók nélkül, valamint a felhalmozási- és tőkejellegű bevételeket önkormányzat
és intézmények bontásában.
Az átengedett központi adók, a különböző jogcímeken biztosított SZJA bevételeket, valamint az
önkormányzat részére 100%-ban átengedett gépjármű adót jelentik 362.028,0 eFt-tal.
A támogatásértékű bevételek a Polgármesteri Hivatalnál részben önálló intézményével együtt
25.822,0,0 eFt-ot jelentenek. A részben önálló intézmény bevétele a közhasznú foglalkoztatottakkal
kapcsolatos.
A véglegesen átvett pénzeszközök, kölcsön visszatérülések közül 3292,0 eFt működési célú
pénzeszköz átvétel, mely a Művelődési Központ pénzeszköze a Rádió működtetéséhez. A
Polgármesteri Hivatalnál 1.949,0 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, és 1.771,0 eFt
felhalmozási célú kölcsön visszatérülés szerepel.
Az önkormányzat normatív támogatása a Költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti
normatívan elosztott összege, mely 576.697,0 eFt bevételt jelent a város számára..
A normatív kötött felhasználású támogatások a Költségvetési törvény 8. számú melléklete szerinti
pedagógus szakvizsga és szociális továbbképzés, közcélú foglalkoztatás támogatását tartalmazzák,
valamint az egyes szociális feladatokhoz 90%-ban illetve 100%-ban visszaigényelt támogatásokat
mindösszesen 210.483,0 eFt-tal.
Az központi és egyéb támogatások sorban a különböző feladatokhoz igényelt TERKI, CÉDE
támogatások szerepelnek, együttes összegük 4.538,0 eFt, valamint a helyi Kisebbségi
Önkormányzat általános működési célú támogatása 555,0 eFt-tal.
A költségvetési egyensúly biztosításához 362.111,0 eFt működési célú hitel felvételét határoztuk el.
Az előző évi pénzmaradvány összege 35.369,0 eFt, melyből 169,0 eFt a Kisebbségi Önkormányzat
maradványa.
A működési kiadásokat önkormányzat és intézmény bontásban is bemutattuk. Az önkormányzat
magában foglalja a Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal részben önálló
intézményének – Városgazdálkodási Intézmény - működési kiadásait is. Összege a személyi
juttatásokat, munkaadót terhelő járulékokat, dologi kiadásokat, ellátottak pénzbeni juttatásait, a

55
működési célú pénzeszköz átadásokat államháztartáson belülre- és kívülre, társadalmi
önszerveződések támogatását, társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat foglalja magában. A
tervezet előirányzat összege 1.698.131,0 eFt.
A rövid lejáratú hitel visszafizetés a 2007. december 31-kén fennálló előző évben igénybevett
működési célú hitel visszafizetését tartalmazza 188.336,0 eFt-tal.
A hosszú lejáratú hitel visszafizetés a 2004-ben felvett célhitel tárgyévi törlesztő részletét
tartalmazza, egy negyedévi áthúzódó kiadással együtt.
A felújítási kiadásokat a Városgazdálkodási Intézmény esetében az 5. számú melléklet, az
önkormányzat esetében pedig a 7. számú melléklet tartalmazza részleteiben.
Felhalmozási kiadások tervezett összege a Hivatalnál áthúzódó feladatokat, valamint az
önkormányzat által a tárgyévre vállalt kötelezettségeket tartalmazza, melyek szintén a 7. számú
mellékletben kerülnek részletesen bemutatásra.
A Hivatal felhalmozási célra átadott pénzeszközeinek összege 46.591,0 eFt, melyet a 6/a. számú
melléklet célonként tartalmaz.
Tartalékot eredeti előirányzatként csak az önkormányzat tervezett 178.403,0 eFt összegben. Ezen
összegből 167.403,0 eFt a céltartalék összege, melyet célonként a 7. számú melléklet tartalmaz. Az
általános tartalék összege 11.000,0 eFt.

2.sz. melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2008.ÉVI
BEVÉTELEI
1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK
I. Működési bevételek
1.Intézményi működési bevételek
~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel
~Egyéb saját bevétel

2008.ÉVI
ELŐIRÁNYZAT
889 082,0
134 983,0
6 460,0
88 773,0

-Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel

23 963,0

-Intézmények egyéb sajátos bevétele

59 742,0

-Továbbszámlázott szolgáltatások értéke
~ÁFA bevételek, visszatérülések
~Hozam- és kamatbevétel

2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei

5 068,0
39 130,0
620,0

754 099,0

~Helyi adók

389 000,0

~Átengedett központi adók

362 028,0

~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel

II.Támogatások
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása
~Normatív hozzájárulások
~Központosított előirányzatok
~Normatív kötött felhasználású támogatások
~Területi kiegyenlítő támogatás,CÉDE

III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3 071,0

792 273,0
792 273,0
576 697,0
555,0
210 483,0
4 538,0

121 051,0

1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése

77 476,0

2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei

43 575,0

IV.Támogatásértékű bevétel

25 822,0

1.Támogatásértékű működési bevétel

25 822,0

V. Véglegesen átvett pénzeszköz

5 241,0

1.Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívül

3 292,0

2.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről

1 949,0

VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele
VII.Hitelek

1 771,0
362 111,0

1.Működési célú hitel felvétel

362 111,0

VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek

35 369,0

1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

35 369,0

2 232 720,0

2/a sz.melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2008.ÉVI
BEVÉTELEI
1.000 Ft-ban
FORRÁS MEGNEVEZÉSE

Intézményi működési bevételek:
Hatósági jogkörhöz köthető müködési bevétel

2008.ÉVI
ELŐIRÁNYZAT
52 963,0
6 460,0

~Okmányiroda,igazgatás szolg.díja
~Szabálysértési bírság

5 835,0
625,0

Intézményi működési bevétel

6 978,0

~Városgazdálkodási Intézmény bevétele

Egyéb sajátos bevétel
~Közterület használati díj, reklám bevétel
~Városgazdálkodási Intézmény bevétele

Továbbszámlázott bevétel
~Városgazdálkodási Intézmény bevétele

ÁFA bevételek, visszatérülések
~Kiszámlázott ÁFA (melyből Városgazdálkodási Intézmény 199,0)
~Értékesített tárgyieszk. ÁFA
~ÁFA visszaigénylés (melyből Városgazdálkodási Intézmény 103,0)

Hozam és kamatbevétel
~Kamatbevétel

Önkormányzatok sajátos működési bevétele
Helyi adók
~Építményadó (vállalkozók)
~Telekadó
~Magánszemélyek kommunális adója
~Idegenforgalmi adó tartózkodás után
~Idegenforgalmi adó épület után
~Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev.után

Átengedett központi adók összesen:
~SZJA helyben maradó része ( 8% )
~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérséklésére
~Gépjárműadó

Pótlék, bírság
Egyéb sajátos bevétel

6 978,0

9 541,0
667,0
8 874,0

607,0
607,0

28 777,0
4 022,0
18 870,0
5 885,0

600,0
600,0

754 099,0
389 000,0
19 100,0
5 000,0
26 000,0
4 700,0
9 200,0
325 000,0

362 028,0
75 508,0
203 520,0
83 000,0

2 800,0
271,0

~Talajterhelési díj,helyszíni bírság

271,0

Támogatások
Normatív állami hozzájárulás
Központosított támogatás

792 273,0
576 697,0
555,0

~Kisebbség támogatása

Normatív, kötött felhasználású támogatások
~Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladat ellátásához
~Egyes szociális feladatokhoz
~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%
~Egyszeri egyösszegű támogatás 100%
~Rendszeres szociális segély 90 %
~Tartósan munkanélküliek rendsz.szoc.seg.90%

555,0

210 483,0
1 412,0
209 071,0
602,0
9 592,0
12 264,0
85 968,0
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~Időskorúak járadéka 90 %
~Ápolási díj norm.+ TB 90%
~Lakásfenntartási támogatás norm.90%
~Közcélú foglalkoztatás
~Szociális továbbképzés, szakvizsga

CÉDE
~Szoc.Otthon tetőfelújítás

Területi kiegyenlítő támogatás
~Csapadékvíz elvezetés

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
~Ingatlan értékesítés: laktanya panel lakás,ipari park rész,lakóudvar,gyógyszertár
~önkormányzati lakások értékesítése: hagyatéki, egyéb lakás

Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevétele

14 641,0
35 992,0
29 403,0
20 553,0
56,0

2 147,0
2 147,0

2 391,0
2 391,0

121 051,0
77 476,0
71 296,0
6 180,0

43 575,0

~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek
~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása

23 350,0
20 225,0

Támogatásértékű bevétel
Támogatásértékű működési bevétel

25 822,0
25 822,0

~Megyei Önkorm.Múzeum müköd.támogatás
~Házi orvosi körzet támogatása
~MÜK támog.Városgazdálkodási Intézmény
~Többcélú feladat ellátása 3,5 fő bér+járuléka

3 000,0
3 000,0
6 512,0
13 310,0

Véglegesen átvett pénzeszközök
Felhamozási célú pénzeszköz átvétel

1 949,0
1 949,0

~SPAR gyalogátkelő kiépítés hjár
~Lakosságtól vízvez.kiép.
~Lakosságtól szennyvíz hjár.
~Erdőtelepítés: eu.pályázat

Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele
Felhalmozási célú támog.kölcsön
~Szoc.lakásépítési támogatás
~Szoc.lakáskölcsön
~Bérlakás részlet
~Dolgozók lakásépítési támog. részlet

Hitelek

300,0
500,0
1 100,0
49,0

1 771,0
1 771,0
165,0
920,0
645,0
41,0

362 111,0

~Működési célú rövid lejáratú, likvid hitel felvétele

362 111,0

Pénzforgalom nélküli bevétel

35 369,0

~Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (ebből Kisebbségi Önk: 169,0)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

35 369,0

2 147 408,0

2/b.sz.melléklet

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008.ÉVI
BEVÉTELEI

1.000Ft-ban
BEVÉTELEK
Egyéb saját bevétel

INTÉZMÉNYEK
ÖSSZESEN

Int. mük.
egyéb bev.

Int.egyéb
sajátos bev.

Tov.száml.
szolg.

ÁFA bevétel
visszatér.

Kamat

Műk.célú
pénzeszköz
átvétel

Int.finansz.

Arany J.Ált.Iskola,Óvoda és Bölcsőde

571 399,0

5 431,0

29 560,0

2 779,0

4 526,0

529 103,0

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

217 771,0

8 608,0

15 111,0

1 184,0

2 013,0

190 855,0

Egressy Béni Alapf.Műv.Int.

35 910,0

Művelődési Központ

44 537,0

2 062,0

3 253,0

Városi Könyvtár

20 589,0

884,0

32,0

890 206,0

16 985,0

50 201,0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 245,0

33 665,0
498,0

3 814,0

3 292,0
20,0

4 461,0

10 353,0

20,0

31 618,0
19 653,0

3 292,0

804 894,0

3.sz.melléklet

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008.ÉVI
KIADÁSAI

1.000 Ft-ban
KIADÁSOKBÓL

KIADÁSOK
INTÉZMÉNYEK
ÖSSZESEN

Személyi jutt.

Munkaad.terh.

Dologi és egyéb
folyó kiadás

Ellát.pb.jutt.

Arany J.Ált.Iskola,Óvoda és Bölcsőde

571 399,0

335 737,0

107 418,0

127 792,0

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

217 771,0

129 528,0

41 499,0

46 744,0

57,00

Egressy Béni Alapf.Műv.Int.

35 910,0

25 613,0

8 197,0

2 100,0

11,20

Művelődési Központ

44 537,0

19 914,0

6 191,0

18 432,0

11,00

Városi Könyvtár

20 589,0

12 633,0

3 981,0

3 975,0

6,00

890 206,0

523 425,0

167 286,0

199 043,0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

452,0

Engedélyezett
létszám (fő)
2008.01.01.

452,0

143,50

228,70

3/a.sz.melléklet

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008., 2009. és 2010. évi
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

Engedélyezett létszám (fő)
INTÉZMÉNYEK

Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és Bölcsőde

40/2007
(XII.21.)Ktr.
alapján

Túlóratömeg
változás miatt

2008.01.01

Kezdete

141,00

Dózsa György Gimnázium

57,00

Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Intézmény

11,40

Művelődési Központ
Városi Könyvtár

Összesen

Rendszergazda
fogl.önk.hat.
alapján
Vált.

2008.01.01 1,50

Adminisztrációs
feladat
önk.hat.alapján

Kezdete

Vált.

2008.01.01.

1,00

Kezdete

Eredeti
Vált.

2008.01.01.

Felmentési idő
Kezdete

Vége

Módos.
Vált.

143,50
57,00 2007.05.02 2008.01.02

2008.01.03

Felmentési idő
Kezdete

Vége

Módos
Vált.

143,50 2007.05.12 2008.01.11 -1,00

142,50

56,00

56,00

11,20

11,20

11,20

11,00

11,00

11,00

11,00

6,00

6,00

6,00

6,00

226,40

2008.01.01

1,50

1,00

-0,20

-0,20

228,70

-1,00

2008.01.12

-1,00

227,70

-1,00

226,70

2.

3/a.sz.melléklet

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008., 2009. és 2010. évi
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

Engedélyezett létszám (fő)
INTÉZMÉNYEK

Felmentési idő
Kezdete

Vége

Módos.
Vált.

Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és Bölcsőde

2007.06.29 2008.01.28

-1,00

Dózsa György Gimnázium

2007.06.29 2008.01.28

-1,00

2008.01.29.

Felmentési idő
Kezdete

Vége

Módos.
Vált.

141,50 2007.06.07 2008.02.06 -1,00

2008.02.07.

Felmentési idő
Kezdete

Vége

Módos.
Vált.

140,50 2007.08.15 2008.02.14 -1,00

2008.02.15

Felmentési idő
Kezdete

Vége

Módos.
Vált. 2008.03.01.

139,50 2007.06.29 2008.02.28 -1,00

138,50

55,00

55,00

55,00

55,00

Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Intézmény

11,20

11,20

11,20

11,20

Művelődési Központ

11,00

11,00

11,00

11,00

6,00

6,00

6,00

6,00

Városi Könyvtár

Összesen

-2,00

224,70

-1,00

223,70

-1,00

222,70

-1,00

221,70

3.

3/a.sz.melléklet

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008., 2009. és 2010. évi
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

Engedélyezett létszám (fő)
INTÉZMÉNYEK

Felmentési idő
Kezdete

Vége

2007.08.01

2008.03.31

Módos.
Vált.

Kezdete

Vége

Módos.
Vált.

2008.05.01

137,50

2008.01.01

2008.04.30

-1,00

136,50

Dózsa György Gimnázium

55,00

2007.09.01

2008.04.30

-2,00

Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Intézmény
Művelődési Központ

Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és Bölcsőde

-1,00

2008.04.01

Felmentési idő

Városi Könyvtár

Összesen

-1,00

Felmentési idő
Kezdete

Vége

Vált.

Módos.

2008.07.01

2008.12.31

135,50

135,50

53,00

53,00

53,00

11,20

11,20

11,20

11,20

11,00

11,00

11,00

11,00

6,00

6,00

6,00

6,00

216,70

216,70

220,70

-3,00

217,70

2008.01.01

2008.06.30

-1,00

Módos.

-1,00

4.
3/a sz.melléklet

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008., 2009. és 2010. évi
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

Engedélyezett létszám (fő)
INTÉZMÉNYEK

Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Prémium évek program
Kezdete

Vége

2007.06.30

2009.09.18

Változás

-1,00

Módos.

Módos.

2009.09.19

2009.12.31

134,50

134,50

Dózsa György Gimnázium

53,00

Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Intézmény
Művelődési Központ
Városi Könyvtár

Összesen

-1,00

Prémium évek program
Kezdete

Vége

2008.01.01

2010.09.25

Változás

-1,00

Módos.

Módos.

2010.09.26

2010.12.31

133,50

133,50

53,00

53,00

53,00

11,20

11,20

11,20

11,20

11,00

11,00

11,00

11,00

6,00

6,00

6,00

6,00

215,70

215,70

214,70

214,70

-1,00

4.sz.melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2008.ÉVI
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI
1.000 Ft-ban
FELADAT MEGNEVEZÉSE

KIADÁSOK
ÖSSZESEN

KIADÁSOKBÓL
Személyi juttatás

Munkaad.terh.
Járulék

Dologi és egyéb folyó
kiadás

Helyi utak karbantartása,korszerűsítése

3 964,0

Polgármesteri Hivatal működési kiadása

206 845,0

139 951,0

41 681,0

Polgármesteri Hivatal műk.kiad.Mt.szer.fogl.

10 654,0

8 216,0

2 438,0

Képviselő-testület működése

43 590,0

33 581,0

8 727,0

1 282,0

Polgári védelmi tevékenység

366,0

166,0

10,0

190,0

78 276,0

153,0

48,0

78 075,0

Város és községgazdálkodási tevékenység
Települési vízellátás
Közvilágítási szolgáltatás

3 964,0
25 213,0

1 134,0

1 134,0

19 235,0

19 235,0

Oktatási célok, egyéb feladatok

317,0

Foglalkoztatás egészségügyi ellátás

440,0

48,0

440,0

12 443,0

Települési hulladék kezelés

22 223,0

22 223,0

200,0

200,0

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

399 687,0

Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre

15 246,0

Működési célú pénzeszköz átadás áht-on belülre

78 221,0

Finanszírozási kiadás
~ működési hitel visszafizetés
Társadalmi önszerv.támogatása

188 336,0
8 660,0

Társadalom-és szoc.politikai juttatás

258 591,0

MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS

948 741,0

INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA

804 894,0

50,50
5,00
1,00

269,0

Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
Egyéb sportcélok és feladatok

Engedélyezett
létszám
(fő)
2008.01.01

11 155,0

182 067,0

64 107,0

1 288,0

153 513,0

56,5

4/a.sz.melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
ÉS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA
2008.ÉVI
KIADÁSAI
1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2008.ÉVI ELŐIRÁNYZAT

Vállalkozó háziorvosok támogatás, vérvétel

1 724,0

Táborok fenntartási hozzájárulása

1 673,0

56.Alapítvány Múzeum mük.ktg.hjár.

10 015,0

ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hjár

600,0

Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj

434,0

BURSA felsőoktatási ösztöndíj

800,0

Működési célú pe.átadás államháztartáson kívülre

15 246,0

Többcélú Kistérségi Társulás támogatás

78 221,0

~2007.évi kiutalatlan

167,0

~2008.évi támogatás

50 850,0

~2008.évi tagdíj 11.974 fő x 70Ft
~Ügyeleti szolgálat támogatása 2008.02.01-től

838,0
6 366,0

~Térségfejlesztési iroda működési ktg-hez hozzájárulás

20 000,0

Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre

78 221,0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:

93 467,0

INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA:

804 894,0

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK,TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

898 361,0

4/a/a.sz.melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2008.,2009.,2010.évi
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

Engedélyezett létszám (fő)

FELADAT
MEGNEVEZÉSE

Felmentési idő

Eredeti
2008.01.01

Polgármesteri Hivatal kiadása

50,50

Kezdete

Vége

Vált.

2007.12.31.

2008.06.29.

-1,00

Módos.

Mód.eir.

Mód.eir.

Mód.eir.

2008.06.30

2008.12.31

2009.12.31

2010.12.31

49,50

49,50

49,50

49,50

Polgárm. Hivatal Mt.sz.fogl.

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Képviselőtestület müködése

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

55,50

55,50

55,50

55,50

Összesen

56,50

0,00

0,00

-1,00

4/b.melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK
2008.ÉVI
TÁMOGATÁSA

1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS
Tradícionális sportegyesületek támogatása

2008. ÉVI
ELŐIRÁNYZAT
4 100,0

Közművelődési megállapodás

400,0

~Mayossa Hagyományőrző Egyesület

200,0

~Ifjúsági Fúvószenekar

200,0

Egyedi kulturális rendezvények támogatása

1 250,0

Egyéb sport és civil szervezetek támogatása

2 910,0

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

8 660,0

4/c.sz.melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK
2008.ÉVI
KIADÁSAI

1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2008. ÉVI
ELŐIRÁNYZAT

Rendszeres szociális segély

13 627,0

Időskorúak járadéka

16 268,0

Lakásfenntartási hozzájárulás ( normatív )

32 670,0

Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)

2 400,0

Ápolási díj ( normatív )

32 251,0

Ápolási díj ( méltányossági )

14 227,0

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Egyszeri egyösszegű támogatás

602,0
9 592,0

Tartósan munkanélküliek rendszeres segélye

95 520,0

Közcélú foglalkoztatás

20 553,0

Átmeneti szociális segély

2 750,0

Temetési segély

1 500,0

Köztemetés

1 028,0

Közgyógyellátás

5 736,0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2 000,0

Utazási támogatás (helyi buszbérlet)

6 167,0

Beiskolázási támogatás

1 700,0

TÁRSADALOM ÉS SZOC.POL.JUTTATÁSOK

258 591,0

5.sz.melléklet

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2008. ÉVI
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1.000 Ft-ban
BEVÉTELEKBŐL

INTÉZMÉNY

BEVÉTELEK
ÖSSZESEN

Egyéb saját bevétel
Int.műk.
egyéb bev.

Int.egyéb
sajátos
bev.

Továbbszáml.
bevétel

Áfa bevétel,
visszatérülés

Tám.értékű
működési
bevétel

Önkormányzati támogatás

Városgazdálkodási Intézmény

50 512,0

6 978,0

8 874,0

607,0

302,0

6 512,0

27 239,0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

50 512,0

6 978,0

8 874,0

607,0

302,0

6 512,0

27 239,0

1.000 Ft-ban
KIADÁSOKBÓL

INTÉZMÉNY

KIADÁSOK
ÖSSZESEN

Személyi
juttatás

Munkaad.t
Dologi, egyéb
erh.
folyó kiadás
Járulék

Felújítás

Engedélyezett
Egészségügyi
létszám
feladatátadás
40/2007.(XII.21.)K
miatti változás
tr. alapján (fő)
(fő) 2008.01.01.
2008.01.01.

Végleges
álláshely
megszűnés
(jutalékosok)
(fő)
2008.01.01.

Engedélyezett
létszám (fő)
2008.01.01.

Városgazdálkodási Intézmény

50 512,0

23 715,0

7 803,0

13 446,0

5 548,0

33,55

-13,00

-0,70

19,85

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

50 512,0

23 715,0

7 803,0

13 446,0

5 548,0

33,55

-13,00

-0,70

19,85

6.sz.melléklet

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS
Önkormányzati támogatás

2008. ÉVI
ELŐIRÁNYZAT
1 832,0

Egyéb állami támogatás

555,0

2006.évi maradvány

169,0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 556,0

Személyi juttatás

1 248,0

Munkaadót terhelő járulék

308,0

Dologi kiadás

1 000,0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 556,0

SZÖVEGES INDOKOLÁS
A
6. SZ. MELLÉKLETHEZ

A Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlegét tartalmazza.
A bevételek és kiadások egyensúlyban vannak, főösszegük 2.556,0 eFt.
Az önkormányzati támogatás összege 1.832,0 eFt, mely 85,0 eFt-tal magasabb a korábbi évekénél.
Ennek oka, hogy az általános működéshez nyújtott központosított támogatás összege 640,0 eFt-ról
lecsökkent 555,0 eFt-ra, s önkormányzatunk a 2008. évi költségvetési koncepciójáról szóló
határozatában legalább az előző évi szinten vállalta az önkormányzat működtetését. A feladatalapú
támogatásra a települési Kisebbségi Önkormányzat 2008. február 1-jéig benyújtotta pályázatát.
A Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradványa 169,0 eFt.
A személyi juttatások összege, valamint a munkaadót terhelő járulékok a helyi kisebbségi
önkormányzati képviselők juttatásához kapcsolódnak.
A dologi kiadások között készletbeszerzések, energia- és egyéb üzemeltetési kiadások előirányzatai
szerepelnek.

7.sz.melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2008.ÉVI
FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS
Víz,szennyvíz felújítás 2007. (áthúzódó)
Víz,szennyvíz felújítás 2008.
Intézményi felújítási keret gázmérők cseréjére (2007.évről áthúzódó)

2008. ÉVI
ELŐIRÁNYZAT
841,0
21 240,0
704,0

Intézményi felújítási keret maradvány (2007.évről áthúzódó)

5 973,0

Dózsa György Gimnázium felújítási terve (2007.évről áthúzódó)

4 200,0

Sportcsarnok felújítási terve lelátó lefed. (2007.évről áthúzódó)

2 520,0

Piac csarnok tervezése (2007.évről áthúzódó)

2 520,0

Szökőkút felújítás díszburkolat (2007.évről áthúzódó)

1 300,0

Bodoglári Közösségi Ház kialakítás (2007.évről áthúzódó)
FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:

823,0
40 121,0

Áthúzódó feladatok:
~ Alsófokú nev.okt. intézm.infrastruktúrális fejl.tám.pályázatkészítés díja

360,0

~Ipari Park közművesítési létesítés engedély tervei

6 729,0

~Ipari Park infrastr. kiépítés pályázat készítési díja

360,0

~Ipari Park műv.ág alóli kivonás maradványa
~Malom utcai telek kialakítás maradványa
~Erdőtelepítés maradványa
~Fehértó-Majsai csatorna átkelő létesítés eljárási díj, utómunkálatok ktg.

1 330,0
157,0
41,0
180,0

~DAOP Pályázat:
~üdülőfalu útépítési pályázat készítési díj

360,0

~üdülőfalu engedélyezési tervek

195,0

2008. évre tervezett:
~Oktatási int.informat.fejl. pályázat készítési díj

192,0

~DAOP Pályázat:
~üdülőfalu úthálózat III.ü.terv

495,0

~üdülőfalu előkészítési díj

960,0

~Integrált városfejl. Stratégia (IVS) akcióterületi terv készítés

6 840,0

~Járóbeteg szakellátó Intézet megvalósíthatósági tan.terv

1 440,0

~Járóbeteg szakellátó Intézet eng.terv
~Járóbeteg szakellátó Intézet területvásárlás
~Kiskunmajsa- Gyógyfürdő- Bugacpusztaháza kerékpárút I.szakasz

16 836,0
7 000,0
11 111,0

2.
~Zárt felép.országúti gyors beavatk.pály. lakosságar.önrész Kkhalas TŰO

1 500,0

~Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat
~épület tervezés
~jelzőlámpás forg.irány.tervezési díj
~pályázat írása

300,0
1 500,0
360,0

FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:

58 246,0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

46 591,0

Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.hitel visszafiz.

17 344,0

FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:

162 302,0

7/a.melléklet

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
2008.ÉVI
KIADÁSAI

1.000 Ft -ban

MEGNEVEZÉS
Tiszta Kiskunmajsáért Alapítványi támogatás

2008. ÉVI
ELŐIRÁNYZAT
36 209,0

Garancia és kezességvállalás: LTP lakossági átvállalás

5 982,0

"Kiút a reménytelenségből" pályázat önerő (áthúzódó)

4 400,0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ:

46 591,0

8.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI
TARTALÉKA
1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS
Önkormányzati lakások értékesítése

2008. ÉVI
ELŐIRÁNYZAT
54 101,0

Kiemelt munkavégzésért járó ker.kieg. (116,1 fő*5250 * 34 hó * 32%)

2 413,7

Pedagógus szakkönyv (124,26 fő * 14.000)

1 739,6

Pedagógus szakvizsga (120,67 fő * 11.700)

1 411,8

Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1340,67 fő * 720)
Szociális továbbképzés (6,0 fő * 9.400)

965,3
56,4

Diáksport feladatok (1017,67 fő * 1.300)

1 323,0

Tanulók ingyenes tankönyv ellátása (460 fő * 10.000)

4 600,0

Tanulók általános tankönyv támogatása (1025 fő * 1.000)

1 025,0

Nem magyar nyelvű oktatás (35 fő * 45.000)

1 575,0

Kultúrális és egyéb szabadidős tev. (1017,67 fő * 1.000)

1 017,7

Bejáró tanulók támogatása Gimnázium (77 fő * 15.000 / 8 hó)

770,0

Bejáró tanulók támogatása Gimnázium (77 fő * 18.000 / 4 hó)

462,0

Keresetkiegészítés közalk. (nem közoktatási)

5 342,0

Normatív állami, normatív kötött tám. visszafizetési köt.

2 820,5

Felhalmozási, felújítási alap
~melyből Bodoglár Óvodából Közösségi Ház kialakítás

37 000,0
1 700,0

Közművelődési szakképzés maradv. Széchenyi Könyvtár 2007.

104,0

Bodoglár Óvoda dologi mar.(élelm.kiad.nélküli dologi: 709,9-Műv.Kp.előleg 120,0)

589,9

Bajcsy Zs.u. dologi kiadás maradvány
Bérfejlesztések fedezetére

1 392,1
35 252,0

Majsai Nyári Fesztivál keretösszege

3 700,0

EU Integrációs keret

1 000,0

Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret

3 000,0

Hagyatéki készpénz, betétkönyv

4 302,0

OALI Háziorvosi körzet támogatása

600,0

Idegenforgalmi reklámanyag készítés (Turinform)

840,0

Céltartalék
Általános tartalék
TARTALÉK ÖSSZESEN:

167 403,0
11 000,0
178 403,0

9. sz. melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYATÁNAK
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATAI
ÉVES BONTÁSBAN

Megnevezés
2004. évi célhitel

Nyitó
2008.01.01

2009.
év

2010.
év

2011.
év

2012.
év

2013.
év

2014.
év

-17 344,0

-13 875,0

-13 875,0

-13 875,0

-13 875,0

-13 875,0

-10 406,0

-7 672,0

-6 101,0

-4 911,0

-3 720,0

-2 529,0

-1 339,0

-223,0

-4 845,0

-4 845,0

-4 845,0

-4 846,0

-4 846,0

-1 852,0

-1 852,0

-1 471,0

-1 103,0

-735,0

-368,0

-4 663,0

-4 663,0

-4 663,0

-4 663,0

-4 663,0

-1 782,0

-1 418,0

-1 063,0

-709,0

-354,0

+ 97 125,0

~ törlesztés(tőke)
~ kamata
2007.évi hitel

2008.évi
terv

1.000 Ft-ban
2015. 2016.
év
év

+ 188 336,0

~ törlesztés(tőke)

-188 336,0

~ kamata
2008. évi tervezett hitel felvétel

+ 362 111,0

~ törlesztés(tőke)

-362 111,0

~ kamata
Társulati hitel

-10 652,0
+ 774 806,0

~törlesztés(tőke)

-774 806,0

~kamata

-19 944,0

-19 944,0

-19 944,0

-6 648,0

+ 126 695,0

-42 191,0

-36 209,0

-36 209,0

-12 086,0

Kötelező eszközjegyzék végreh.**

+ 89 472,0

-89 472,0

Szennyvíz lakos.közmű 15% visszafiz.2003.

+ 24 227,0

Szennyvízberuházással összefüggő tám.garanciavállalás

Szennyvíz lakossági közmű kamata
Szennyvíz lakoss.közmű 15% visszafiz.2004.

-2 315,0
+ 23 315,0

Szennyvíz lakossági közmű kamata

Összes tőkekötelezettség

*Megjegyzés:
"+" nyitó, felvétel
"-" törlesztés (tőke); kamatfizetés
** tervezésre nem került az eredeti költségvetésben

-1 852,0

-1 782,0

1 323 976,0

-1 782,0

SZÖVEGES INDOKLÁS

A
9. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ
A melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban.
-

-

A célhitel nyitóállománya 97.125,0 eFt, a működési célú hitel nyitóállománya pedig
188.336,0 eFt.
A 2008. évi gazdálkodáshoz 362.111,0 eFt működési célú hitel felvétele szükséges.
Kiadásként ezen hitelek törlesztése és kamatai szerepelnek, valamint a 2007.évben felvett
188.336,0 eFt működési célú hitel visszafizetése.
A társulati hitel nyitó állománya 774.806,0eFt, törlesztés 2011-ben egyösszegben, valamint
ezen hosszú lejáratú hitel kamatai éves bontásban.
Szerződéssel lekötött több éves kötelezettségek az alábbiak:
~ A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó támogatás éves bontásban

ÁSZ felülvizsgálattal megállapított közműtámogatás visszafizetési kötelezettsége:
~ Az ÁSZ megállapította a lakossági szennyvíz befizetésre visszaigényelt 15 %
közműfejlesztési hozzájárulás visszafizetési kötelezettségét. Így az önkormányzatnak 2003.évre
24.227,0 eFt, 2004.évre 23.315,0 eFt-os visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek
ütemezése 2004.évre az 50/2006.(III.14.) kormányrendelet, 2003. évre pedig a 34/2007.(III.07.)
kormányrendelet alapján történt.
~Kötelezettségként került kimutatásra ezen visszafizetési kötelezettségek kamata is
évenkénti bontásban.
Határozattal vállalt önkormányzati kötelezettség:
~ Az önkormányzat 346/2007. (XI.28.) számú határozatával kötelezettséget vállalt a
kötelező eszközjegyzék végrehajtására, melynek előző évi áthúzódó, valamint tárgyévi ütemét
együttesen tartalmazza a táblázat a 2008-as költségvetési évre.
A város jelentős forráshiányára tekintettel nem került megtervezésre a 2008.évi eredeti
költségvetésben, de a vállalt kötelezettségek között kimutatásra került, mivel azt élő
önkormányzati határozat támasztja alá.

10.sz.melléklet

TÁJÉKOZTATÓ
A HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSÁRÓL

1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Hitelező

Lejárati

szerv

idő

2007.XII.31.

(év)

záróáll.

2008.évi

TÖRLESZTÉS

Maradvány

hitelfelvétel

2008. várható

2008.

Hitel (tőke)

Társulati hitel ( 2002.)

OTP

2011

774 806,0

Célhitel ( 2004.)

OTP

2014

97 125,0

17 344,0

Hitel

( 2007.)

OTP

2008

188 336,0

188 336,0

Hitel

( 2008.)

OTP

2009

H I T E L Ö S S Z E S E N:

362 111,0
1 060 267,0

362 111,0

205 680,0

Kamat

XII.31.

19 944,0

774 806,0

7 672,0

79 781,0

10 652,0

362 111,0

38 268,0

1 216 698,0

11.sz.melléklet
Kimutatás
a
2008.évi közvetett támogatásokról

I.

Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege:
1.) 100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részelülő gyermekek
2.) 50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek
3.) 30%-os étkezési térítési kedvezményben részesülő gyermekek
4.) 50%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők
5.) 100%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők
6.) Zeneiskolai térítési díj kedvezményben .részesülők
7.) Zeneiskolai tandíj kedvezményben részesülők

24.399,0 eFt
4.225,0 eFt
2.384,0 eFt
66,0 eFt
599,0 eFt
687,0 eFt
32,0 eFt

Összesen: 32.392,0 eFt
I/1 – I/6. pontig törvényi rendelkezés alapján biztosított elengedések szerepelnek,
fedezete állami támogatás.
I/7. pontban szereplő összeg önkormányzati rendelet alapján biztosított.
II.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök
elengedésének összege:
-

III.

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
adónemenként:
1.) Iparűzési adó kedvezmény
2.) Magánszemélyek kommunális adó elengedése

6.778,0 eFt
2.132,0 eFt

Összesen: 8.910,0 eFt
III/1-III/2. pontokban szereplő kedvezmények, mentességek önkormányzati rendelet
alapján biztosítottak.
IV.

Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedés összege:
1.) Tanulók ingyenes tankönyv ellátása
2.) Tanulók általános tankönyv támogatása
3.) Pótlék mérséklés, elengedés
4.) Bírság mérséklés, elengedés

4.600,0 eFt
1.025,0 eFt
513,0 eFt
275,0 eFt

Összesen: 6.413,0 eFt
A IV/1– IV/2.pontban szereplő támogatások törvényi rendelkezés alapján biztosítottak,
fedezete állami támogatás.
A IV/3–IV/4. pontban szereplő mérséklések, elengedések összegét törvényi
felhatalmazás alapján az önkormányzat kérelmek alapján biztosítja.
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Mindösszesen:

47.715,0 eFt

=============================================================

Szöveges indokolás
a
11.számú melléklethez
I/1: A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.Tv.148.§.(5) a.) pontja
alapján 100%-os étkezési kedvezményben részesülők.

I/2: A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.Tv.148.§.(5) b.)c.)d.)
pontja alapján 50%-os étkezési kedvezményben részesülők.
I/3: A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.Tv.148.§.(5) e.)
pontja alapján 30%-os étkezési kedvezményben részesülők.
I/4: A 6/2001. (I.17.) Kormányrendelet 1.§.kimondja,hogy a nyilvános könyvtárakban az érvényes
diákigazolvánnyal rendelkezők 50%-os térítési díjat fizetnek.
I/5: Az 1997.évi CXL törvény 56.§.(6) bekezdése a könyvtárhasználók jogairól kimondja, hogy a
16.év alattiak és a 70.év fölöttiek mentesülnek a térítési díj fizetési kötelezettség alól.
I/6: A közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX Törvény 117.§.(2) bekezdése és a
121.§.(14) bekezdése alapján térítési díj kedvezményben részesülők.
I/7: Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselőtestülete 13/2006.(VI.2.) számú rendelete a
térítési és tandíjakról 6.§.(4) bekezdése alapján tandíjkedvezményben részesülők.
III/1: KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
38/2004.(XII.22.) számú rendeletének 7.§. (1) bekezdés szerint:
500.000.- Ft adóalap csökkentő kedvezmény illeti meg azt az adózót, akinek a vállalkozási szintű
adóalapja 2.500.000.- Ft-ot nem haladja meg. A tevékenységüket kezdő és megszüntető
vállalkozókat a kedvezmény időarányosan illeti meg.
III/2: KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 33/2000.
(XII. 15.) számú, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet 3.§. (2 ) bekezdés szerint:
Nem kell az adót megfizetni annak a tulajdonosnak vagy bérlőnek, aki a szociális törvény alapján az
Önkormányzattól rendszeres szociális segély kap, vagy időskorúak járadékát kapja.
- Egyedülálló, 70. életévét betöltött személy, ( a 70. életévének betöltését követő év első napjától,)
ha jövedelme az öregségi nyugdíjminimumot nem éri el.
- Ha a tulajdonos és a vele közös háztartásban élőknek az egy főre eső jövedelme az adóévet
megelőző évben az öregségi nyugdíjminimumot nem éri.
- A feltételek fennállásáról az adózónak nyilatkoznia kell, és a mentesítésre szolgáló adatok
hitelességét igazolnia kell az önkormányzati adóhatóságnál.
IV/1: A MK 2008.évi költségvetéséről szóló 2007.évi CLXIX.törvény 3.számú mellékletének
17.2.bekezdés a.) pontja alapján ingyenes tankönyv ellátásban részesülők.
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IV/2: A MK 2008.évi költségvetéséről szóló 2007.évi CLXIX.törvény 3.számú mellékletének
17.2.bekezdés b.)pontja alapján általános hozzájárulásban részesülők a tanulók tankönyv
ellátásához.
IV/3: A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, ami szerint egyedi kérelemre,
méltányosságból való mérséklés, elengedés:

134. § (1) Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást
- a magánszemélyt terhelő járuléktartozás kivételével -, valamint a bírság- vagy
pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele
együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.
(3) Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti
(elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet
folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási
tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy
részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti.
IV/4: A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, ami szerint egyedi kérelemre,
méltányosságból való mérséklés, elengedés:

134. § (1) Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást
- a magánszemélyt terhelő járuléktartozás kivételével -, valamint a bírság- vagy
pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele
együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.
(3) Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti
(elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet
folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási
tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy
részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti.

12.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2008.ÉVI
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

1.000 Ft-ban
MEGNEVEZÉS

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember Október

November December Összesen

Bevételek
1. Nyitó pénzkészlet

56 465,0

2. Saját bevétel

20 054,0

20 054,0

196 979,0

55 423,0

20 054,0

29 279,0

20 055,0

40 110,0

176 924,0

20 055,0

20 055,0

64 432,0

683 474,0

3. Támogatás,áteng.közp.adó

93 434,0

88 896,0

130 396,0

88 896,0

88 896,0

88 897,0

88 897,0

88 897,0

130 398,0

88 898,0

88 898,0

88 898,0

1 154 301,0

1 901,0

1 901,0

1 902,0

4 902,0

1 902,0

1 902,0

1 902,0

1 902,0

1 902,0

1 902,0

1 902,0

1 902,0

25 822,0

580,0

580,0

580,0

629,0

580,0

580,0

580,0

580,0

580,0

581,0

581,0

581,0

4. Támogatásértékű bevétel
5. Átvett pénzeszk.kölcsön vt.
6. Hitel, kötvény

362 111,0

7. Előző havi záró pénzáll.
8.Bevételek összesen:(1-7)

7 012,0
362 111,0

184 882,4

123 214,0

282 265,0

264 245,1

211 788,0

161 904,7

118 401,0

94 952,3

231 724,8

187 419,4

143 114,0

534 545,0

296 313,4

453 071,0

432 115,0

375 677,1

332 446,0

273 338,7

249 890,0

404 756,3

343 160,8

298 855,4

298 927,0

2 232 720,0

141 511,0

141 511,0

141 511,0

141 511,0

141 511,0

141 511,0

141 511,0

141 511,0

141 511,0

141 511,0

141 511,0

141 510,0

1 698 131,0

Kiadások
9. Működési kiadások
10. Adósságszolgálat

191 805,2

3 468,7

205 680,0

11. Felújítási kiadások

1 960,3

2 287,3

9 400,3

2 260,3

960,3

12 000,3

960,3

960,3

960,4

959,4

959,4

12 000,4

45 669,0

12. Fejlesztési kiadások

4 836,0

20 351,0

7 476,0

12 328,0

10 728,0

4 611,0

3 516,0

3 516,0

8 816,0

3 516,0

3 516,0

21 627,0

104 837,0

13. Tartalék felhasználása

9 550,1

8 950,1

8 950,0

11 770,6

10 689,8

8 950,3

8 950,4

8 950,4

18 275,4

9 755,0

9 755,0

63 855,9

178 403,0

349 662,6

173 099,4

170 806,0

167 869,9

163 889,1

170 541,3

154 937,7

154 937,7

173 031,5

155 741,4

155 741,4

242 462,0

2 232 720,0

184 882,4

123 214,0

282 265,0

264 245,1

211 788,0

161 904,7

118 401,0

94 952,3

231 724,8

187 419,4

143 114,0

56 465,0

68 039,0

68 039,0

68 039,0

68 039,0

68 039,0

68 039,0

68 039,0

68 039,0

68 039,0

68 039,0

68 039,0

56 465,0

14.Kiadások összesen:(9-13)

3 468,7

3 468,7

3 468,7

15.Egyenleg (havi záró pénzállomány(8 és 14 különbs)

Intézmények támogatása

804 894,0

SZÖVEGES INDOKLÁS
A
12. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ

Nyitó pénzkészletként januárban az önkormányzati bankszámlák 2007. december 31-kei záró
állománya szerepel 56.465,0 eFt-tal.
A saját bevételek között az átengedett központi adók és helyi adók nélküli működési bevételeket az
év tizekét hónapjára arányosan elosztva vettük számításba. A felhalmozási- és tőkejellegű
bevételeket a HALASVÍ Kft. bérleti díja nélkül szintén tizenkét hónapra osztottuk le. A bérleti díjat
június-, illetve december hónapokra ütemeztük, hasonlóan a víz- és szennyvízhálózat felújítási
kiadásaival. A pénzmaradvány igénybevételét áprilisra ütemeztük, mivel annak jóváhagyása a
zárszámadással egyidejűleg történik. A helyi adókat március és szeptember hónapra vettük
számításba. Az iparűzési adónál szintén márciusra és szeptemberre került beállításra a bevételek
döntő része, valamint december hónapra az iparűzési adó feltöltésre irányoztunk elő.
A támogatások, és átengedett központi adók összegén belül az átengedett SZJA bevételeket,
valamint a normatív támogatásokat tizenkét hónapra osztottuk le, a gépjármű adót márciusra és
szeptemberre vettük számításba. Az egyéb központi támogatások, mint CÉDE, TERKI, januárra
forrásként beszámításra kerültek.
A támogatásértékű bevételek között az intézmény bevétele a közhasznúak foglalkoztatásához, a
Többcélú Kistérségi Társulástól a munkaszervezet működtetéséhez átvételre tervezett bevétel,
valamint az Országos Alapellátási Intézet támogatása a háziorvosi szolgálathoz az év tizenként
hónapjára egyenlő mértékben került elszámolásra. A Megyei Önkormányzat támogatása a Múzeum
működtetéséhez áprilisra lett ütemezve.
Az átvett pénzeszközök, kölcsön visszatérülések között az erdő telepítés EU-s támogatása április
hónapban került számbavételre kiadással együtt, a maradék összeg időarányosan az év valamennyi
hónapjára.
A működési célú hitel igénybe vételét az év első hónapjára állítottuk be, hasonlóan az előző évben
felvett adósságszolgálati kiadások között kimutatott hitel visszafizetéssel.
A működési kiadásokat az év tizenkét hónapjára egyenlő részletekben irányoztuk elő.
Az adósságszolgálat kiadásai között a már fentebb említett működési célú hitel visszafizetésen túl,
a célhitel tőketörlesztése szerepel negyedéves bontásban. Az első negyedévben két részlet került
kimutatásra (I. és III. hó), a 2007. év IV. negyedévi áthúzódó törlesztés miatt.
A felújítási kiadások között időarányosan tizenkét hónapra lebontva szerepelnek az intézményi
kiadások. A fentiekben már említettek szerint került beállításra a szennyvízhálózat felújítása. Az
intézményi gázmérők cseréjének pénzügyi teljesítését februárra ütemeztük. A Gimnázium felújítási
tervének kifizetését márciusra, A Sportcsarnok felújítási tervét pedig január és március hónapra
megbontva terveztük. A Piaccsarnok terveinek kifizetését az első negyedév végére, a Szökőkút
körüli díszburkolat kiépítésének kiadását április hónapra állítottuk be az ütemtervbe. A Bodoglári
Közösségi Ház áthúzódó felújítási kiadásait pedig az év első két hónapjára terveztük kifizetni.
A fejlesztési kiadások között január hónapra került elszámolásra az Üdülőfalu útépítési pályázati
díja, valamint a pályázat előkészítési díj. Február hónapra az Oktatási intézmények infrastruktúrális
fejlesztési támogatásának pályázati díja, a Járóbeteg szakellátó engedélyezési terve. Március
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hónapra került beállításra a Járóbeteg szakellátó tanulmányterve, és a Közösségi közlekedés
fejlesztési pályázat kiadása. A második negyedév első hónapjára az Ipari Park közművesítési terve,
pályázati díja, művelési ágból való kivonása, a telekkialakítási kiadások, az üdülőfalu engedélyezési
terve, az erdőtelepítés kiadása a bevétellel szinkronban került ütemezésre. Május hónapra a FehértóMajsai csatorna átkelő létesítésével kapcsolatos áthúzódó kiadások teljesítése, az oktatási
informatikai pályázati díj, valamint az Integrált Városfejlesztési Stratégia tervezési díja szerepel.
Júniusra az üdülőfalu úthálózat III. ütemterve került elszámolásra. A zártfelépítményes
gyorsbeavatkozóhoz a hozzájárulást szeptemberre vettük figyelembe. A maradék felhalmozási
kiadást az év utolsó hónapjára ütemeztük. Az alapítványi támogatás az év tizenkét hónapjára azonos
összegben került tervezésre. A pályázati sajáterő átadását június és szeptember hónapokra
terveztük.
A tartalék felhasználását szintén a tényleges igénybevételnek megfelelő ütemezésben terveztük az
előirányzat felhasználási ütemtervben. A háziorvosi körzet előirányzatának felhasználását januárra
állítottuk be kiadásként. Az önkormányzati lakások értékesítési tartalékának felhasználását az
eddigi tapasztalatok figyelembe vételével csak december hónapra terveztük, a kiemelt munkavégzés
felhasználását október és december közti időszakra arányosan. A pedagógus szakkönyv
felhasználását május hónapra irányoztuk elő. A tanulók tankönyvtámogatásának felhasználást,
valamint a Majsai Nyári Fesztivál keretösszegét szeptemberre terveztük. A normatíva visszafizetési
kötelezettséget áprilisban számoltuk el kiadásként. A tartalék többi eleme az év tizenként hónapjára
egyenlő arányban került felosztásra.

13.sz.melléklet

KIMUTATÁS
A 2008. évben
ÉRTÉKESÍTENI TERVEZETT INGATLANOKRÓL

Önkormányzati lakások értékesítése
Hagyatéki lakás eladás
Ingatlanrész részletfizetése (F.L.)

Összesen:

5.940,0 E Ft
240,0 E Ft

6.180,0 E Ft

Ingatlanok értékesítése
Gyógyszertár értékesítés
Laktanyai panel lakás
Ipari park rész eladás ( 4 db)
Lakóudvar értékesítés (Csontos K.u.)

40.000,0 E Ft
18.000,0 E Ft
13.000,0 E Ft
296,0 E Ft

Összesen:

71.296,0 E Ft

Lakótelek értékesítés
Malom utcai telkek ( 7 db )
Iskola u.(1), Kuksós u. (2),Mészégető u.(3)

15.400,0 E Ft
7.950,0 E Ft

Összesen:

23.350,0 E Ft

14.sz.melléklet
2008.ÉVI
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK
Ft-ban
MEGNEVEZÉS

Mutató

Ft/mutató

Összeg

Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladatok

11 974

1 430

17 122 820

Közösségi közlekedési feladatok

11 974

515

6 166 610

1

3 300 000

3 300 000

Körzeti igazgatás Okmányiroda működési kiadásai/ügyirat

29 311

513

15 036 543

Körzeti igazgatás Gyámügyi igazgatási feladatok

20 217

280

5 660 760

Építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulása

20 217

50

1 010 850

530

7 700

4 081 000

1 824

3 800

6 931 200

2 500 000

2

5 000 000

11 974

1 135

13 590 490

Körzeti igazgatás Okmányiroda alap hozzájárulása/körzetkp.

Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás/döntés
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
Üdülőhelyi feladatok/idegenforgalmi adóforint
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok
Pénzbeni szociális juttatások
Bölcsődei ellátás

98 198 774
18

547 000

9 846 000

3

50 000

150 000

75

2 550 000

10 370 000

Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyt. 2-3.nevelési év 8 hó

252

2 550 000

40 800 000

Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyt.1-2.nevelési év 4 hó

140

2 550 000

9 605 000

Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyt.3.nevelési év 4 hó

175

2 550 000

14 195 000

86

2 550 000

8 330 000

145

2 550 000

17 680 000

Általános iskola 4.évfolyam 8 hó

79

2 550 000

11 730 000

Általános iskola 5.évfolyam 8 hó

89

2 550 000

10 200 000

Általános iskola 6.évfolyam 8 hó

83

2 550 000

10 880 000

Általános iskola 7-8.évfolyam 8 hó

208

2 550 000

31 110 000

Általános iskola 1-2.évfolyam 4 hó

141

2 550 000

6 885 000

Általános iskola 3.évfolyam 4 hó

90

2 550 000

5 525 000

Általános iskola 4.évfolyam 4 hó

79

2 550 000

5 865 000

Általános iskola 5-6.évfolyam 4 hó

172

2 550 000

9 860 000

Általános iskola 7-8.évfolyam 4 hó

208

2 550 000

15 555 000

Középfokú iskola 9.évfolyam 8 hó

105

2 550 000

14 790 000

Középfokú iskola 10.évfolyam 8 hó

89

2 550 000

13 600 000

Középfokú iskola 11-13.évfolyam 8 hó

158

2 550 000

28 560 000

Középfokú iskola 9-10.évfolyam 4 hó

154

2 550 000

10 880 000

Középfokú iskola 11-13.évfolyam 4 hó

201

2 550 000

18 105 000

Alapfokú művészetokt.zeneműv.ágon min. int-ben 8 hó

126

105 000

8 820 000

91

40 000

2 426 667

Zeneműv.ág előképző,alapképző,továbbképző évf. 4 hó

126

2 550 000

2 295 000

Alapfokú művészetokt.képző-táncműv.zeneműv.ágon 4 hó

112

2 550 000

765 000

78

318 000

16 536 000

Ingyenes bölcsődei intézményi étkeztetés
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyt. 1.nevelési év 8 hó

Általános iskola 1. évfolyam 8 hó
Általános iskola 2-3.évfolyam 8 hó

Alapfokú művészetokt.képző-táncműv.zeneműv.ágon 8 hó

Kollégium közokt.fel.kollégiumi nevelés,ellátás 8 hó

14.sz.melléklet
2.
Kollégium közokt.fel.sajátos nev.ig.gyerm.koll.nev.,okt. 8 hó

5

645 000

2 150 000

83

2 550 000

3 655 000

169

23 000

2 591 333

Iskolaotthonos okt.ált.isk. 1-4.évfolyam 8 hó

45

32 200

966 000

1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hó

150

2 550 000

1 190 000

5-8.évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hó

19

2 550 000

85 000

1-2.évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hó

45

2 550 000

510 000

Testi,érzékszervi, halm.fogyatékos tanulók Óvoda 8 hó

1

384 000

256 000

Tartós, súlyos rendell.miatt sajátos nev.ig.tanulók Óvoda 8 hó

5

192 000

640 000

67

192 000

8 576 000

1

192 000

64 000

Tartós, súlyos rendell.miatt sajátos nev.ig.tanulók Ált.Iskola 4 hó

52

192 000

3 328 000

Kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nev.okt.Óvoda 8 hó

35

45 000

1 050 000

Kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nev.okt.Óvoda 4 hó

35

45 000

525 000

Pedagógiai módsz.támog.min.alapf.művokt.zeneműv.ágon 4 hó

126

51 000

2 142 000

Pedagógiai módsz.támog.min.alapf.művokt.képz,táncm.ágon 4hó

112

20 000

746 667

Középiskolába,szakiskolába bejáró tanulók ellátása 8 hó

83

15 000

830 000

Középiskolába,szakiskolába bejáró tanulók ellátása 4 hó

83

18 000

498 000

Szoc. juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Óvoda 8 hó

144

55 000

5 280 000

Szoc. juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Ált.Iskola 8 hó

230

55 000

8 433 334

Szoc.juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Középiskola 8 hó

32

55 000

1 173 333

Szoc.juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Kollégium 8 hó

38

55 000

1 393 333

Szoc. juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Óvoda 4 hó

144

55 000

2 640 000

Szoc. juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Ált.Iskola 4 hó

230

55 000

4 216 666

Szoc.juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Középiskola 4hó

32

55 000

586 667

Szoc.juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Kollégium 4 hó

38

55 000

696 667

Szoc.jutt.kieg.hozzj.rendsz.gyvéd.kedv.5 évf.ált.isk.ingy.étk.-hez

15

16 000

240 000

460

10 000

4 600 000

1 025

1 000

1 025 000

83

186 000

5 146 000

Kollégium közokt.fel.kollégiumi nevelés,ellátás 4 hó
Napközis vagy tanulószobai fogl. 8 hó

Tartós, súlyos rendell.miatt sajátos nev.ig.tanulók Ált.Iskola 8 hó
Tartós, súlyos rendell.miatt sajátos nev.ig.tanulók Óvoda 4 hó

Szoc.jutt.nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása
Szoc.jutt.nappali tanulók tankönyvellátásához ált.hozzj.
Szoc.jutt.kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése 4 hó
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

576 696 714

A Költségvetési Törvény 3.számú mellékletének szereplő 15.) pontjában szereplő közoktatási alaphozzájárulások
meghatározása teljesítménymutató alapján történik. (2.550.000 Ft/Tm/év). A teljesítménymutató számításánál
figyelembe vehető paramétereket a kiegészítő szabályok 10.f.) pontja tartalmazza.

15.sz.melléklet

2008.ÉVI
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Mutató Ft/mutató

Összeg

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
~Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 8 hó

123

11700

959 400

~Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 4 hó

116

11700

452 400

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz
~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%

602 000

~Egyszeri egyösszegű támogatás 100%

9 592 000

~Rendszeres szociális segély 90%

12 264 000

~Tartósan munkanélküliek rendsz.szoc.segélye 90%

85 968 000

~Időskorúak járadéka 90%

14 641 000

~Ápolási díj norm.+Tb. 90%

35 992 000

~Lakásfenntartási támogatás norm. 90%

29 403 000

~Közcélú foglalkoztatás

20 552 550

~Szociális továbbképzés, szakvizsga

6

NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

9400

56 400
210 482 750

16.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2008.ÉVI
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN
1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK

Műk. célú

Felhalm.célú

Együtt

Állami támogatás:

KIADÁSOK
Intézmények kiadásai

Normatív hozzájárulás

576 697,0

576 697,0

Állami támogatás összesen
Átengedett központi adók:
SZJA
gépjárműadó
Átengedett közp.adók összesen
Központosított támogatás
Normatív kötött felhaszn.tám.
Területi kiegy.tám.,CÉDE
Hitel
Saját bevételek:
~Hatósági jogkörhöz kötött bev.
~Egyéb saját bevétel
~Kamatbevétel
~ ÁFA
~ Helyi adók,pótlék,bírság,egy.saj.
~ Felhalm.és tőkejellegű bev.
~Támogatásértékű működési bev.
~ Működési célra átvett pe.
~ Felhalmozási célra átvett pe.
~ Kölcsön visszatérülés
Saját bevételek összesen
Pénzmaradvány
MINDÖSSZESEN:

576 697,0

576 697,0

279 028,0
83 000,0
362 028,0
555,0
210 483,0

279 028,0
83 000,0
362 028,0
555,0
210 483,0
4 538,0
362 111,0

4 538,0
362 111,0
6 460,0
88 773,0
620,0
14 478,0
365 071,0

24 652,0
27 000,0
121 051,0

25 822,0
3 292,0

504 516,0
2 016 390,0

1 949,0
1 771,0
176 423,0
35 369,0
216 330,0

6 460,0
88 773,0
620,0
39 130,0
392 071,0
121 051,0
25 822,0
3 292,0
1 949,0
1 771,0
680 939,0
35 369,0
2 232 720,0

Kisebbségi Önkorm.
Polgármesteri Hivatal

Működési célú Felhalm.célú

Együtt

890 206,0

890 206,0

2 556,0

2 556,0
63 935,0

1 057 640,0

Felújítási kiadás

45 669,0

45 669,0

Felhalmozási kiadás

58 246,0

58 246,0

1 886 467,0

167 850,0

2 054 317,0

87 302,0

91 101,0

178 403,0

MINDÖSSZESEN:

1 973 769,0

258 951,0

2 232 720,0

Bevétel:
Kiadás:

2 016 390,0
1 973 769,0
42 621,0

216 330,0
258 951,0
-42621

2 232 720,0
2 232 720,0

Összesen:
Tartalék

993 705,0

0

17.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI
RENDES ÉS RENDKÍVÜLI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK

Rendes

Állami támogatás

787 735,0

Átengedett központi adó

362 028,0

Saját bevétel

531 516,0

Hitel (működés,fejlesztés)

Rendkívüli
4 538,0

Együtt

KIADÁSOK

792 273,0 Intézmények kiadásai

1 681 279,0

Rendkívüli

Együtt

890 206,00

890 206,00

362 028,0 Kisebbségi Önkormányz. kiad.

2 556,00

2 556,00

184 792,0

716 308,0 Polgármesteri Hivatal kiadásai

993 705,00

993 705,00

362 111,0

362 111,0 Felhalmozási kiadás
0,0 Tartalék

Ö S S Z E S E N:

Rendes

551 441,0

2 232 720,0 Ö S S Z E S E N:

167 850,00

167 850,00

87 302,00

91 101,00

178 403,00

1 973 769,0

258 951,0

2 232 720,0
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A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2008-2009-2010.évi alakulását külön bemutató mérleg

1.000 Ft-ban

Megnevezés

Ssz.

2008.évi

2009.évi

2010.évi

I. Működési bevételek és kiadások
Intézm.működ.bevételek(levonva felh.áfa)

1

110 331,0

115 847,0

119 323,0

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2

392 071,0

411 674,0

424 024,0

Önkorm.költségvetési tám.és áteng.SZJA bevétele

3

1 149 763,0

1 207 251,0

1 243 468,0

Működ.célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről

4

3 292,0

3 292,0

3 292,0

Támogatásértékű működési bevétel

5

25 822,0

25 822,0

25 822,0

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

6

Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevét.

7

Rövid lejáratú hitel

8

362 111,0

307 894,0

220 589,0

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése,kibocsátása

9

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybev.

10

Működési célú bevételek összesen: (01+…+10)

11

2 043 390,0

2 071 780,0

2 036 518,0

Személyi juttatások

12

730 455,0

715 436,0

715 436,0

Munkaadókat terhelő járulékok

13

239 504,0

234 699,0

234 699,0

Dologi kiadások és egy.folyó kiad.(felh.áfa,kamatkif.nélkül)

14

305 356,0

320 623,0

330 245,0

Működ.célú pénzeszkátad.áht.kív.,egyéb támogatás

15

282 497,0

296 621,0

305 519,0

Támogatásértékű működési kiadás

16

78 221,0

82 132,0

84 596,0

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17

Ellátottak pénzbeni juttatása

18

452,0

452,0

452,0

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

188 336,0

362 111,0

307 894,0

Rövid lejáratú hitel kamata

21

10 652,0

13 398,0

11 369,0

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

Tartalékok

23

87 302,0

46 308,0

46 308,0

Működési célú kiadások összesen: (12+…+23)

24

1 922 775,0

2 071 780,0

2 036 518,0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell.bevételei

25

77 476,0

72 216,0

75 689,0

Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke bevételei

26

43 575,0

27 424,0

27 424,0

Fejlesztési célú támogatások

27

4 538,0

Felhalm.célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről

28

1 949,0

1 600,0

1 600,0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30

18. sz.melléklet
2

Megnevezés
Felhalmozási áfa visszatérülése

Ssz.

2008.évi

2009.évi

2010.évi

31

5 782,0

3 540,0

3 540,0

Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfa-ja

32

18 870,0

19 525,0

20 220,0

Felhalmozási célú kölcsönök visszatér.,igénybevétele

33

1 771,0

1 771,0

1 771,0

Hosszú lejáratú hitel

34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv.igénybevétele

36

35 369,0

54 101,0

54 101,0

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+…+36)

37

189 330,0

180 177,0

184 345,0

Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)

38

58 246,0

Felújítási kiadások (áfá-val együtt)

39

45 669,0

26 788,0

26 788,0

Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak ut.áfa bef.

40

19 281,0

19 525,0

20 220,0

Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztart.kívülre

41

46 591,0

36 209,0

40 872,0

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

17 344,0

13 875,0

13 875,0

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

31 713,0

29 679,0

28 489,0

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

Tartalékok

48

91 101,0

54 101,0

54 101,0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

49

309 945,0

180 177,0

184 345,0

Önkormányzat bevételei összesen: (11+37)

50

2 232 720,0

2 251 957,0

2 220 863,0

Önkormányzat kiadásai összesen: (24+49)

51

2 232 720,0

2 251 957,0

2 220 863,0

19.sz.melléklet

VÁROSI INTÉZMÉNYEK FINANSZÍROZÁSA
2008.ÉVRE

1.000 Ft-ban

INTÉZMÉNYEK
MEGNEVEZÉSE
Arany.J.Ált.Iskola,Óvoda,Bölcsőde
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.
Művelődési Központ
Városi Könyvtár
INTÉZMÉNYEK
ÖSSZESEN:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

28 230,0

28 230,0

28 230,0

28 229,0

28 229,0

28 229,0

28 229,0

28 230,0

28 230,0

28 230,0

28 230,0

25 211,0

335 737,0

16 316,0

16 316,0

16 316,0

16 315,0

16 315,0

16 315,0

16 315,0

16 315,0

16 315,0

16 315,0

16 315,0

13 898,0

193 366,0

10 920,0
5 178,0
2 260,0

10 920,0
5 178,0
2 260,0

10 920,0
5 178,0
2 260,0

10 920,0
5 178,0
2 260,0

10 920,0
5 178,0
2 260,0

10 920,0
5 177,0
2 261,0

10 920,0
5 177,0
2 261,0

10 919,0
5 177,0
2 260,0

10 919,0
5 177,0
2 260,0

10 919,0
5 178,0
2 260,0

10 920,0
5 178,0
2 260,0

9 411,0
4 373,0
751,0

129 528,0
61 327,0
25 613,0

671,0

671,0

671,0

671,0

671,0

671,0

671,0

671,0

671,0

671,0

671,0

671,0

8 052,0

1 785,0

1 785,0

1 785,0

1 785,0

1 785,0

1 785,0

1 785,0

1 786,0

1 786,0

1 786,0

1 785,0

276,0

19 914,0

1 042,0

1 042,0

1 042,0

1 043,0

1 043,0

1 043,0

1 043,0

1 043,0

1 043,0

1 042,0

1 042,0

236,0

11 704,0

1 052,0

1 052,0

1 052,0

1 053,0

1 053,0

1 053,0

1 053,0

1 053,0

1 053,0

1 053,0

1 053,0

1 053,0

12 633,0

585,0

585,0

585,0

585,0

585,0

585,0

585,0

585,0

585,0

585,0

585,0

585,0

7 020,0

44 247,0

44 247,0

44 247,0

44 247,0

44 247,0

44 248,0

44 248,0

44 248,0

44 248,0

44 248,0

44 248,0

36 702,0

523 425,0

23 792,0

23 792,0

23 792,0

23 792,0

23 792,0

23 791,0

23 791,0

23 791,0

23 791,0

23 791,0

23 791,0

19 763,0

281 469,0

20.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2008.ÉVI
EU. TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2008. ÉVI
ELŐIRÁNYZAT

Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel:
EMOGA támogatás 80%

39,0

Magyar Állam nemzetközi ktgv.se 20%

10,0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

49,0

Felhalmozási kiadás:
0353/145 hrsz. terület erdősítése

41,0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

41,0

* A bevétel 8,0 E Ft-tal nagyobb a kiadásnál, mely 2007. évben megelőlegezésre
került.

Terbe Zoltán polgármester továbbviszi:
A következőkben hozunk egy határozatot azzal kapcsolatban, miszerint a 2008. évi sport és
kulturális támogatásokat addig nem osztjuk ki, amíg az új struktúrák a sport és a közművelődés
tekintetében nem kerülnek elfogadásra.
Dr. Tóth Mária jegyző szólal fel:
Meg kell jegyeznem, hogy az átmeneti gazdálkodásról szóló szabályok szerint az Államháztartás
rendje alapján a költségvetés elfogadásának időpontjáig, tehát máig átmeneti szabályokat
alkalmaztunk, és a folyamatosan működő szervezetek támogatását időarányosan, tehát a 2008. évi
keretből már időarányos támogatási összegek felhasználásra kerültek a sportszervezeteknél. Azzal
a pontosítással, hogy a keret felosztásáról a költségvetés elfogadása után döntsön a Képviselőtestület, miután a sport és kultúra átszervezéséről az előzetes döntését meghozta. A teljes
keretösszegből már történt felhasználás. Ennek a határozatnak, amiről most döntenek 3 pontja
lenne, az első a sport és kultúra keretnek a zárolása az átszervezési döntésig, a második a 3 MFt
beépítési a költségvetési rendelet következő módosításába a karácsonyi csomagra, a harmadik
pontja az, hogy az intézmények dologi kiadásainak felülvizsgálata március 31-ig történjen meg.
Terbe Zoltán polgármester felteszi:
Aki a határozati javaslat 1. pontjával egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal tartózkodás nélkül – elfogadta a határozati javaslat 1. pontját.
Terbe Zoltán polgármester folytatja:
A második javaslattal, mely a 3 MFt-os karácsonyi csomag céltartalékba helyezését javasolja a
költségvetés következő módosítása esetén egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal tartózkodás nélkül – elfogadta a határozati javaslat 2. pontját.
Terbe Zoltán polgármester továbbviszi:
A 3. előterjesztés pedig a dologi kiadások március 31-ig történő módosításának felülvizsgálata, és
módosításának megtételére szól. Aki azzal egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a határozati javaslat 3. pontját, és az alábbi
határozatot hozta.
19/2008. sz. határozat
2008. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó feladatok
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2008. (II.28.) 2008. évi
költségvetést megállapító rendeletében a 4/b. számú mellékletben az Egyéb sport és civil
szervezetek támogatása, valamint az Egyedi kulturális rendezvények támogatása keretösszegek
felosztását a Képviselő-testület átszervezési döntéséig felfüggeszti.
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Társadalom és
szociálpolitikai juttatások között 3.000.000,- Ft kerüljön elkülönítésre az Idősek karácsonyi
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csomagjának támogatására az általános tartalék terhére. Ezen változást a Képviselő-testület
soron következő költségvetési rendelet-tervezetében módosításként be kell építeni.
3. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy az intézmények
dologi kiadási előirányzatai 2008. március 31-ig kerüljenek felülvizsgálatra. A felülvizsgálat
eredményeként a Képviselő-testület fog dönteni a pótelőirányzatokról, illetve elvonások
összegéről.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 3008. március 31.

6./ N a p i r e n d
…./2008. (….) rendelet-tervezet a pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló
28/2007. (X.08.) számú rendelet módosításáról
Előadó: Dósai Imre alpolgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Terbe Zoltán polgármester kéri:
Felkérem Dósai Imre Alpolgármester Urat, ismertesse az előterjesztést.
Dósai Imre alpolgármester előadja:
Egyes természetben nyújtott támogatásokkal foglalkozó rendelet módosítása vált szükségessé,
hiszen február 20-i határidővel nem jött össze az a kellő számú utazási bérlet igény, ami biztosítaná
a helyi busz közlekedését. Ezért azt javaslom az Önkormányzatnak, hogy azok számára, akik még
március hó folyamán szeretnének bérletet váltani tegyük lehetővé a bérlet váltását. Ezzel hozzá
tudunk járulni ahhoz is, hogy a busz üzemeltetése biztonságosabbá váljon.
/Szikora Lajosné és Fogl András képviselők kimentek, jelen van 13 képviselő./
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem
fel, aki az előterjesztéssel egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét.

igen

szavazattal

–

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2008. (II. 28.) számú rendelete
A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16. §-a (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
többször módosított 1993. évi III. tv. 26. §.-ban kapott felhatalmazás alapján a pénzben és
természetben nyújtott ellátásokról szóló 28/2007. (X.08.) rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak
szerint módosítja:
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1. §.
A R. 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Utazási támogatás a helyi menetrendszerinti közlekedéshez
14. §
/1/ Kiskunmajsa Város Önkormányzata a településen állandó bejelentett lakcímmel rendelkező 65
év alatti és a 85/2007. /IV.25./ számú Kormányrendelet alapján kedvezményes bérletjegy
megvásárlására egyébként jogosult szociálisan rászoruló személyek részére utazási támogatást
nyújt a helyi menetrendszerinti közlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy árának
erejéig.
/2/ A helyi utazási támogatásban azon személyek részesülhetnek, akik háztartásában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének háromszorosát.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, és rendszeres szociális
segélyben részesülő személyek részére a támogatás külön jövedelemvizsgálat nélkül
megállapítható.
/3/ Az /1/ és /2/ bekezdésben meghatározott személyek a támogatás iránti kérelmet minden év
január 20. napjáig nyújthatják be 8 hónapra szóló bérletjegy árának támogatására, február 20.
napjáig 7 hónapra szóló bérletjegy árának támogatására, március 20. napjáig 6 hónapra szóló
bérletjegy árának támogatására, ezt követően minden év szeptember 20-ig benyújtott
kérelemmel 4 hónapra szóló támogatást igényelhet.
/4/ Az igénylést határidőig benyújtó jogosultak részére átmeneti szociális segélyként biztosított
utazási támogatás határozattal kerül megállapításra.
2. §
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is
alkalmazni kell.

7./ N a p i r e n d
……./2008 (…….) rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Terbe Zoltán polgármester kéri:
Felkérem Nyerges Éva bizottsági referenset, ismertesse az előterjesztést.
Nyerges Éva bizottsági referens előadja:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az
Önkormányzatnak helyi rendeletet kell alkotnia a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról. Az
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előterjesztés tartalmazza azokat a rendelkezéseket, melyek beépítésre kerültek a rendelet
tervezetébe. A rendelet tervezetet az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem
fel, aki egyetért a rendelet módosításával kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét.

igen

szavazattal

–

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2008 (II. 28.) rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.
évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdése, valamint a többször módosított 1993. évi III. tv. (továbbiakban:
Sztv.) 92.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy az önkormányzat területén megállapítsa a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokat, azok feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét és intézményi térítési díját.

A rendelet hatálya
2. §
A rendelet személyi hatályát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször
módosított törvény határozza meg.

A személyes gondoskodás formái
3. §
(1) Kiskunmajsa Város Önkormányzata a (2) bekezdésben felsorolt szolgáltatásokat a
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján a Kistérségi
Szociális Intézmény útján biztosítja.
(2) Kiskunmajsa Város Önkormányzata
a) a szociális alapszolgáltatások keretében biztosít:
- étkeztetést,
- házi segítségnyújtást,
- családsegítést,
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-

nappali ellátást, (Idősek Klubja),
támogató szolgáltatást,
tanyagondnoki szolgáltatást.

b) szakosított ellátási formák közül biztosít:
ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátást, (Idősek Otthona).
Az ellátás igénybevételének módja
4. §
(1) A 3. §. (2) bekezdésben felsorolt szolgáltatások iránti kérelmet az intézményvezetőnél kell
írásban előterjeszteni (Kiskunmajsa Fő u. 2.).
(2) A jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a hatályos jogszabályokban előírtak szerint
jövedelmi és vagyoni helyzetéről nyilatkozni, és e nyilatkozatot alátámasztó
dokumentumokat csatolni.
(3) Az intézmény vezetője idősek otthonában történő azonnali, soron kívüli elhelyezésről
gondoskodik, ha az ellátást igénylő önálló életvitelre egészségi állapota miatt segítséggel
sem képes, lakhatási körülménye az azonnali elhelyezést indokolttá teszi.
(4) E rendelet hatálya alá tartozó ellátásoknál nincs lehetőség az elektronikus hatósági
ügyintézésre.
Hatáskör gyakorlói
5. §
(1) Tartós bentlakásos intézményi elhelyezést nyújtó intézménybe történő
(a) beutalásról,
(b) beutalás megszüntetéséről,
(c) intézményi jogviszony megszüntetéséről,
(d) a gondozott más típusú ellátást nyújtó otthonba történő áthelyezéséről,
(e) személyi térítési díj megállapításáról
az intézményvezető dönt.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezésén túlmenően a további ellátások iránt benyújtott kérelmekről
is az intézmény vezetője dönt. A döntésről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve
törvényes képviselőjét
(3) Az intézményvezető döntése ellen az érintett 8 napon belül a Kiskunmajsai Többcélú
Kistérségi Társulás Tanácsához fordulhat.
A szolgáltatások igénybevételekor kötendő
megállapodással összefüggő rendelkezések
6. §
(1) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az igénylővel, illetve
törvényes képviselőjével az intézmény SZMSZ-ében meghatározott tartalmú megállapodást
köt, melyet 15 napon belül megküld a fenntartónak.
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(2) Nem kell megállapodást kötni a Sztv. 94/B. §. (3) bekezdésében szabályozott esetekben.
Térítési díjak
7. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a Sztv 115/A. §-ában meghatározott
ellátások kivételével térítési díjat kell fizetni.
(2) Az intézményi térítési díjakat a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás, mint
intézményfenntartó állapítja meg az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.
Térítési díj megfizetésére kötelezettek köre
8. §
(1) A térítési díjat a Sztv. 114. §. (2) bekezdése szerinti személyek kötelesek megfizetni.
(2) Ingyenes ellátásban kizárólag a Sztv. 114. §. (3) bekezdése szerinti ellátottak
részesülhetnek.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások megszűnésének esetei és módja
9. §
(1) Az ellátásra jogosult jogviszonya megszűnik:
a) Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) A határozott idejű intézményi ellátás esetén a határozott idő lejártával,
c) A jogosultnak, illetve törvényes képviselőjének a jogviszony megszüntetésére
vonatkozó írásbeli kérelemben megjelölt napon
d) A jogosult halálával.
(2) Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult:
a) Másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
b) A házirendet súlyosan megsérti,
c) Intézményi elhelyezése nem indokolt,
d) Felülvizsgálat során az elhelyezés feltételei nem állnak már fenn.
(3) Az ellátás megszüntetéséről a jogosultat, valamint tartásra, gondozásra kötelezett
hozzátartozóját az intézmény vezetője értesíti. Az értesítés a (2) bekezdésben felsorolt
esetekben a megszüntetés napját megelőzően legalább 8 munkanappal történik.

Egyes ellátási formákra vonatkozó különös szabályok
10. §
(1) A 3. §. (2) bekezdésében megjelölt feladatokat a Sztv-ben, és a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott módon és feltételekkel biztosítja a jogosultak részére.
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(2) Az étkeztetés keretében a Sztv 62. §. (2) bekezdése alapján azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt
önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani.
(3) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében az alábbi feladatokat biztosíthatók:
a) Intézményhiányból eredő hátrányok enyhítése,
b) Alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz (bevásárlás,
hibaelhárítás céljából szolgáltató felkutatása, apróbb ház körüli tevékenységben
segítés pld. fa vágása, begyújtás, víz behordás), közszolgáltatásokhoz (háziorvoshoz
jutás segítése, szükség esetén szakrendelésre szállítás, gyógyszer kiváltás, könyvtár
igénybevételének segítése, szükség esetén a gyermekek oktatási intézménybe
történő szállítása, közösségi és szociális információk szállítása) valamint egyes
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (postai szolgáltatás igénybe
vételéhez, valamint hivatalos ügyeik intézéséhez hozzásegíteni),
c) Egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése
d) Közreműködés az étkeztetés biztosításában.
(4) A tanyagondnoki szolgálatok működési területei
- I. számú szolgálat: Marispuszta külterület,
- II. számú szolgálat: Bodoglár, Konyhadülő külterület
- III. számú szolgálat: Ötfa, Kőkút külterület
- IV. számú szolgálat: Ágasegyháza, Kígyós külterület.

Az ellátás igénybevételével, valamint a megállapodásban
foglalt kötelezettségekkel összefüggő panaszok
elintézésének rendje
11. §
(1) A panaszok elintézésével kapcsolatban az intézményvezető kötelezettségeit, valamint az
eljárás rendjét a mindenkor hatályos Szociális törvény határozza meg.
(2) Az ellátottak jogainak érdekvédelme érdekében a Kistérségi Szociális Intézmény
Érdekképviseleti fórumot alakított, melynek működésére, tevékenységére a Sztv
rendelkezései az irányadók.
Záró rendelkezések
12. §
(1) Ezen rendelet 2008. március 01. napjával lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 16/2006. (07.10.) számú rendelet.
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8./ N a p i r e n d
…./2008. (…..) rendelet-tervezet a vásárokról és a piacokról szóló 12/2004. (VI.10.)
számú rendelet módosításáról
Előadó: Béres László bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Terbe Zoltán polgármester kéri:
Felkérem Béres László bizottsági referenset, ismertesse az előterjesztést.
Béres László bizottsági referens elmondja:
A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és támogatta a javaslatot.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
A rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?
Oláh Péterné képviselő előadja:
Néhány mondatban ismertetni szeretném a mezőgazdaság mai helyzetét, ugyanis ezt az adót, amit
ki szeretnénk vetni a kistermelőkre aki megalkotta, annak fogalma sincs a mezőgazdaságról. Az
eddigi helypénzek helyett 180%-os a ládás, a napos csirkéknél 300%-os, 1 kg-os baromfinál 60%os az emelés a bérelt helyen. A nem bérelt helyen pedig 30-360% közötti. A palántáknál 50%-os, a
bérlet nélkülinél 104%-os, 10-es műanyag ládához mérten 80%-os az emelés. A be nem sorolt
termékek piaci vásárban 150-260%-os. Tavaly 3.000.- Ft volt a takarmány ára, most a legolcsóbb
6.000,- Ft. A parányi kis hasznot totálisan el fogja venni a helypénz. Sorolhatnám tovább az
állatokat, a lovaknál szintén 100%-ot emelünk rá. Most voltam több hétvégi vásárban, egy-egy
lóért, marháért 100,- forintot kértek a környező vásárokban. Nálunk most 600,- forintot szeretnénk
kérni. Teljesen megfojtjuk azokat az embereket, itt esélyük sincs az állattartásban, hogy pluszra
kijöjjenek. Felülről is nagyon nyomva vannak az őstermelők, ugyanis a számlaadási kötelezettség
felére, harmadára csökkentette az őstermelőket a piacon. Erre még rá adunk egy 150%-os
áremelkedést. Kérem az Önkormányzatot, hogy egy ésszerű megoldást próbáljunk találni arra,
hogy az őstermelőket ne terheljük tovább.
Abonyi Henrik képviselő reagál:
Egyre szélesebb réteget súlyt a kormányzat gazdaságpolitikája. Kiskunmajsán nagyon fontos
ágazat a mezőgazdaság, és azon belül az őstermelők jelenléte. Ellentétben azzal, hogy én a
Településfejlesztési Bizottságon szavazatommal támogattam a piaci és vásári helypénzek emelését,
hosszabb mérlegelés után úgy döntöttem, hogy nem javaslom az Önkormányzatnak, hogy emeljük
a piaci és vásári helypénzeket mindaddig, ameddig a piaccsarnok elkészülte meg nem valósul.
Amíg nem tudunk egy olyan környezetet biztosítani az őstermelőknek, ahol kultúrált körülmények
között tudjanak árusítani, addig nem fogom tudni támogatni, hogy a helypénzeket emelje az
Önkormányzat, még nehezebb helyzetbe hozva ezzel az őstermelőket.
Faludi Tamás képviselő kérdezi:
Dósai Imre Alpolgármestert szeretném megkérdezni, hogy mi erről a gazdakör véleménye?
Dósai Imre alpolgármester megfeleli:
Én vagyok a gazdakör elnöke. Rendszeresen megfordulok a piacon és tisztában vagyok a piacon
értékesítők, a mezőgazdaságból élők helyzetével. Tökéletesen egyetértek Oláhné Képviselő
Asszony felszólalásával. Javaslom azt a módosító javaslatot elfogadni, amit Abonyi Képviselő Úr
mondott, hogy ameddig a feltételeken nem tudunk javítani, addig az Önkormányzat ne emeljen.
Igazából a majsai és a környékbeli termelők védelme lenne a célunk. Nagyon nehéz azt kiszűrni,

104

hogy hogyan védjük meg a saját termelőinket, és hogyan nehezítsük meg a kupeckedők
ténykedését. De átmeneti jelleggel ezt a javaslatot én is támogatom.
Farkas Zoltán képviselő kérdezi:
A Bizottság milyen alapon tett javaslatot az emelésre?
Mózer Gyula képviselő felel:
Minden képviselő számára kiküldésre került az a szakmai anyag, ami által a Bizottság így döntött.
Lantos György a Városgazdálkodási Intézmény Igazgatója is ott volt a bizottsági ülésen, mindenki
feltehette a kérdéseit. Az hangzott el, hogy 2005. óta a piac helypénzeiben nem történt emelés. A
Bizottság nem volt 100%-ban egységes, de mégis úgy döntött, hogy emeljük fel ezeket a díjakat.
Farkas Zoltán képviselő kérdezi:
Valamilyen differenciált emelést nem lenne-e célszerű bevezetni a szakbizottság véleményét is
tiszteletben tartva és az érintettek védelmében? Dósai Alpolgármester Úr utalt arra, hogy
helyenként a kupeceket támogatjuk. Lóútlevelet úgy tudom nem követelnek a majsai vásárokban, a
környéken ez az egy település, ahol nem. Ezért egy paradicsom a majsai vásár a kupeceknek.
Nagy Imréné képviselő kér szót:
Csatlakozok Farkas Zoltán Képviselő Úrhoz és Dósai Imre Alpolgármester Úrhoz. Azt javaslom,
hogy kerüljön vissza a Bizottsághoz, és a megoldást találjuk meg erre.
Mózer Gyula képviselő reagál:
A Bizottság elnökeként nem javaslom, hogy visszakerüljön a Bizottság elé, hiszen a Bizottság 1
tartózkodás ellenében határozottan foglalt állást. Minden szakmai érv elhangzott amellett, hogy
miért kerüljenek emelésre.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester mondja:
Magam részéről, miután igen kemény megszorításokat él Kiskunmajsa és az ország, nem
támogatom az emelést.
Dósai Imre alpolgármester javasolja:
Mivel pro és kontra indokok is elhangzottak, és a szakbizottság egy szakmai anyagot tett le a
Testület asztalára, Bizottsági Elnök Úr is ezt erősítette meg, azt javaslom, hogy a vásárra
vonatkozó árakat emelje meg a Testület. Negyedévente van vásár, ott arányaiban kevesebb majsai
fordul meg, magasabb értékek cserélnek gazdát. A heti piacról szóló áremeléstől tekintsen el az
Önkormányzat addig, amíg ki nem derül, hogy a piac felújítási pályázat nyer-e.
Terbe Zoltán polgármester hozzáfűzi:
Mind a piac fenntartása, mind a vásártér karbantartása vásárok előtt és után pénzbe kerül az
Önkormányzatnak. Piac fenntartására és működtetésére a piacon beszedett bevétel szolgál.
Amennyiben nem fogunk hozzányúlni a piaci díjakhoz, akkor lehet, hogy az intézmény
költségvetési igénnyel fog fellépni, hogy fedezetet kapjon a piac fenntartására. Hiszen a befolyó
összeg, amit már 3 éve nem emeltünk már nem fedezi. Ezért tartom én is azt, hogy a Bizottság
alaposan megnézte, az érvek elhangzottak a bizottsági ülésen. De ezek alapján arról tudunk
dönteni, hogy az Önkormányzat áldozzon arra, hogy a piacot fenntartsa, és támogassa a termelőket
azzal, hogy a piac fenntartásához hozzájárul. A magam részéről el tudom fogadni Dósai Imre
Alpolgármester javaslatát.
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Több kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a módosító javaslatot,
miszerint a vásári díjakat emeljük az előterjesztés alapján, a piacon pedig ne emeljünk díjakat. Aki
egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett– megalkotta az alábbi rendeletét.

–

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
6/2008. (II. 28.) rendelete
A vásárokról és a piacokról szóló 12/2004. (VI. 10.) rendelet módosításáról

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. §-a alapján - a vásárokról és a piacokról szóló, 12/2004. (VI.10.)
rendeletet (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja.
1. §.
A R. 1. számú melléklete helyébe e-rendelet 1. számú melléklete lép.
2. §.
E rendelet 2008. március 1-én lép hatályba.
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1. számú melléklet
Piaci helypénzek

Helypénz:
Megnevezés
nélkül

Bérelt helyen

Bérlet

1) Termény
Zsákos (30 kg-os)
Zsákos (50 kg-os)
Kosár, láda (10 kg-onként)

70 Ft/zsák
100 Ft/zsák
25 Ft/10 kg

90 Ft/zsák
120 Ft/zsák
30 Ft/10 kg

5 Ft/db
10 Ft/db
50 Ft/db

7 Ft/db
12 Ft/db
55 Ft/db

100 Ft/tartó

120 Ft/tartó

150 Ft/fm

260 Ft/fm

5) Járműről és jármű mellől történő árusítás csak jármű után
Teher gk., vontató, munkagép
150 Ft/db
Személy gk.
120 Ft/db
Szgk. utánfutóval
170 Ft/db

200 Ft/db
140 Ft/db
200 Ft/db

2) Baromfi

napos
előnevelt
1 kg felett

3) Virág

láda (szabványos) vödör, karton

4) Be nem sorolt termékek piacon

6) Állandó helybiztosítás piacon,
Zöldség piac (bekerített)
Zöldség piac (bekerített) 1.2.3.sor
Piac külső rész, vásár

170 Ft/fm/hó
240 Ft/fm/hó
240 Ft/fm/hó

7) Helypénzek az állatpiacon
Ló, szarvasmarha, bivaly, öszvér
Csikó, borjú
Sertés
Malac
Juh, kecske

300 Ft/db
100 Ft/db
100 Ft/db
50 Ft/db
60 Ft/db

8)




200 Ft/db
200 Ft/db
300 Ft/db

Parkolás az állatpiacon
Személygépkocsi
Lovas kocsi
Egyéb jármű
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Vásári helypénzek

Megnevezés

Helypénz
Bérelt helyen

Bérlet nélkül

1) Termény
Minden megkezdett 10kg bármilyen tartóban

30,-Ft/10kg

60,-Ft/10kg

10,-Ft/2db
30,-Ft/db
80,-Ft/db

20,-Ft/2db
50,-Ft/db
100,-Ft/db

2) Baromfi
napos
előnevelt
1kg felett
3)

Virág
(minden megkezdett szabványos
10 literes vödör hőz mérten )

150,-Ft/tartó

250,-Ft/tartó

4) Palánta
minden megkezdett szabványos
műanyag ládához mérten
5)

10-es
100 ,-Ft/láda 200,-Ft/láda

Be nem sorolt termékek vásárban
130,-Ft/fm

260,-Ft/fm

6) Járműről és jármű mellől történő árusítás csak jármű után
Teher gk., vontató, munkagép
Személy gk.
Szgk. utánfutóval

300,-Ft/db
250,-Ft/db
500,-Ft/db

7) Állandó helybiztosítás vásáron
Zöldség piac (bekerített)
Zöldség piac (bekerített) 1.2.3.sor
Piac külső rész, vásár

180,-Ft/fm/hó
250,-Ft/fm/hó
250,-Ft/fm/hó

8) Helypénzek a vásáron
Ló,szarvasmarha,bivaly,öszvér
Csikó,borjú
Sertés
Malac
Juh,kecske

600,-Ft/db
400,-Ft/db
200,-Ft/db
100,-Ft/db
100,-Ft/db

9) Parkolás a vásárban
Személygépkocsi
Lovas kocsi
Tehergépkocsi
Egyéb jármű

300,-Ft/db
300,-Ft/db
800,-Ft/db
500,-Ft/db

10) Büfé kocsi vásárban
elárusító helyenként 20 m2 –ig

4.000 Ft/ elárusító hely

500,-Ft/db
400,-Ft/db
800,-Ft/db
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9./ N a p i r e n d
…./2008. (….) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 16/2007. (V.01.) sz. rendeletének módosításáról
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Terbe Zoltán polgármester kéri:
Felkérem Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referenset, ismertesse az előterjesztést.
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens ismerteti:
A következő előterjesztés a Szervezeti és Működési szabályzatunk módosítására irányul, azonban
mégis összekapcsolódik ez az előterjesztés az ezt követő előterjesztésekkel, hiszen ez a két
előterjesztés, aminek 3 alpontja van, egy egységet képez. Ez a képviselői, a polgármesteri és az
alpolgármesteri tiszteletdíjak felülvizsgálatát jelenti. Ebben a sorban azért került előre az SZMSZ
módosítása, mivel ez rendeletként szerepel a Képviselő-testület ülésén, és ebben kerül
meghatározásra a képviselők tiszteletdíja, illetve ehhez kapcsolódóan a bizottsági tagok, elnökök és
tanácsnokok tiszteletdíja. Az előzetes egyeztetéseket követően az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta
azt a javaslatot, miszerint a képviselői tiszteletdíjakat változatlanul hagyná a Képviselő-testület. Az
erre irányuló javaslat elfogadása esetén, mely azt jelenti, hogy a képviselői tiszteletdíjak
meghatározása a polgármesteri tisztség ellátásáról szóló törvény alapján oly módon történik, hogy
a képviselői tiszteletdíjakat a köztisztviselői jogállásról szóló törvényben meghatározott
köztisztviselői illetményalap, valamint a Képviselő-testület által meghatározott szorzószám alapján
kell megállapítani. Itt a köztisztviselői illetményalapban egy emelkedés történt. 36.800,- Ft-ról
38.650,- Ft-ra emelkedett ez az alap. Ha ezt vesszük figyelembe, akkor a másik szorzószámot vagy
érintetlenül hagyja a Képviselő-testület, és ebben az esetben emelkednek a képviselői tiszteletdíjak.
Vagy ha a Képviselő-testület úgy dönt, akkor meghagyja a mostani képviselői tiszteletdíjakat
összegszerűen, és ebben az esetben az SZMSZ módosítása szükséges, ahol a Képviselő-testület
által meghatározandó szorzószámot 1,7-ről 1,62-re csökkentené a Képviselő-testület. Ezt a
módosító javaslatot tartalmazza a rendeletmódosítás, ezt javasolja az Ügyrendi Bizottság
elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
Az elmúlt hetekben többször egyeztettünk ezzel a kérdéssel kapcsolatban is. Az a vélemény
kristályosodott ki, ami az előterjesztésben is szerepel, miszerint a képviselői tiszteletdíjat nem
kívánjuk emelni 2008. esztendőben a város anyagi helyzetére való tekintettel, és ezzel magam is
egyetértek.
Abonyi Henrik képviselő hozzáteszi:
Nem csak Kiskunmajsa Város anyagi helyzetére való tekintettel, hanem az intézmények
többségében megtörténtek a megszorító intézkedések, ezért nem tartanám morálisan helytállónak,
ha az önkormányzati képviselők tiszteletdíja emelkedne. Én is az előterjesztés mellékletét képező
rendelet tervezetet ajánlom elfogadásra.
Fogl András képviselő kijelenti:
Az MSZP frakció tartózkodni fog ennél a szavazásnál, mert nem minden képviselő veszi ki a
munkából egyenlő arányban a részét, egyetértve azzal, hogy a korábban meghozott rendkívül
negatív döntések nehezen akceptálhatóak a lakosság részéről, és ez nem járhat képviselői
tiszteletdíj emeléssel. És az alpolgármesterekre is ugyanez igaz, az MSZP frakció nem támogat
semmiféle emelést.
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Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem
fel, aki azzal egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen
ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett – megalkotta az alábbi rendeletét.

szavazattal

–

Kiskunmajsa Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2008. (II. 28.) rendelete
Kiskunmajsa város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,
szóló 16/2007 (V. 01.) rendeletének módosításáról
Kiskunmajsa város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban Ötv.) 18. §-ának
felhatalmazása alapján Kiskunmajsa város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályairól
szóló 16/2007. (V.01.) rendeletét ( továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja
1. §
A R. 77.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzati képviselőket a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. §.ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap (továbbiakban: illetményalap) 1,62
szeresének megfelelő összegű tiszteletdíj (alapdíj) illeti meg havonta.
2. §
Ezen rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba.

10./ N a p i r e n d
Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései:
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
a.) Javaslattétel a polgármester illetményének és költségátalányának módosítására
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens ismerteti:
A következő napirendi pont szorosan kapcsolódik az előzőekben elmondottakhoz. Némi változás
van az előzőekhez képest, vagyis a képviselői tiszteletdíjakhoz képest, ahol a Képviselő-testület
úgy döntött, hogy nem emeli a mostani összeget. A polgármester illetményénél a törvényi
szabályozás által a polgármesteri tisztség ellátásáról szóló törvény alapján van egy tól-ig határ,
amit a törvény meghatároz a 10.000 fő feletti településeknél. Ez a határ egy 12,5-es és egy 13,5-es
szorzószámot jelöl meg, ami közé esnie kell a főállású polgármester illetményének. Ugyanaz a
szabály érvényes, mint amit az előzőekben elmondtam. Itt is a köztisztviselői illetményalaphoz
kötött a polgármesteri illetmény megállapítása. Itt is két szorzószámból tevődik össze. Az egyik
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adott a törvény alapján, a köztisztviselői illetményalap, amiben emelkedés következett be. A másik
pedig olyan módon kötött, hogy a törvény adja meg a tól-ig határt. A polgármester illetményét ezen
a tól-ig határon belül összegszerűen kell meghatározni, de figyelembe kell venni a törvény által
adott két szorzót, amely közül az egyik teljesen kötött, a másik egy tól-ig határon belül mozog.
Amennyiben a köztisztviselői illetményalapot figyelembe vesszük, amely emelkedett a törvény
módosításával, és nem változtatnánk azon a határozatunkon, amely 2006. október 16-án
megállapította a mostani polgármesteri illetményt, akkor nem férnénk bele a törvény adta
lehetőségekbe. Hiszen azzal, hogy az egyik szorzószám megemelkedett a törvény módosítása
alapján, és a polgármesteri illetményt forint alapon kell megállapítani, nem kifejezetten szorzószám
alapján, mint a képviselők tiszteletdíjánál, itt a törvényi kötöttség forintban történő megállapításra
szorítkozik. Ez a forintösszeg meg lett állapítva 2006. október 16-án. Ha nem nyúlnánk hozzá
ehhez a forintban meghatározott határozathoz, akkor törvénysértést követne ez e Képviselőtestület. Hiszen az egyik szorzószám emelkedésével a másik szorzószám becsúszna a 12,5-es
törvényi minimum alá. Ezért egy minimális emelés mindenképpen szükséges a polgármester
illetményénél, hogy a törvényi minimumot elérje ez az összeg. Ezzel összhangban az Ügyrendi
Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé.
Terbe Zoltán polgármester kijelenti:
Mivel polgármesteri tiszteletdíjról van szó, ezért az ezzel kapcsolatos tárgyalást lebonyolítom, de
sem a vitában, sem a szavazásban nem fogok részt venni. Kérdés, észrevétel van-e az
előterjesztéssel kapcsolatban?
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester kérdezi:
Bruttó mértéket tekintve mekkora emelésről beszélünk összegszerűen?
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens válaszol:
472.500,- forintról ahhoz, hogy a törvényi minimumot elérje 483.125,- forintra kell felemelni az
illetményt.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk róla, aki az
előterjesztéssel egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

igen

szavazattal

–

/Terbe Zoltán polgármester érintettség miatt nem vett részt a szavazásban./
20/2008. sz. határozat
Polgármester illetményének és költségátalányának módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásáról
szóló 1994. évi LXIV. Törvény 3. § (2) bekezdése, valamint a 18. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint Terbe Zoltán polgármester illetményét 2008. január 1-től havi bruttó 483.200,- Ft-ban,
költségátalányát ugyanezen időponttól illetményének 30 %-ban - 145.000,- Ft-ban - állapítja meg.
Egyúttal felhatalmazást kap a jegyző a határozat szerinti számfejtésre és kifizetésre.
Felelős: dr. Tóth Mária jegyző
Határidő: azonnal
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Javaslattétel az alpolgármesterek tiszteletdíjának, valamint költségátalányának
módosítására

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens ismerteti:
Következő előterjesztés szintén ehhez a körhöz tartozik, hiszen az alpolgármesteri tiszteletdíjakról
szól. Itt is ugyanaz az alap. Két szorzószám van, amit a törvény ad meg. Az alpolgármesterek
tekintetében tiszteletbeli alpolgármesterekről van szó, nem főállású alpolgármesterekről, így rájuk
más szabály vonatkozik, mint a főállású polgármesterre. De lényegében nem különbözik attól. Az
alpolgármesterek tiszteletdíja szintén 2006. október 16-án, az alakuló ülésen került megállapításra.
Az ekkor számukra megállapított összeg olyan mértékben került megállapításra, ami a
köztisztviselői illetményalap emelkedésével sem csúszott ki a törvény által meghatározott
minimum, illetve maximum értékek közül. Amennyiben a Képviselő-testület nem kíván emelni az
alpolgármesteri tiszteletdíjakon, akkor az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot kell ehhez
elfogadnia, ami azt jelenti, hogy összegszerűen változatlan marad ez az illetmény, csak a
szorzószám változik. Ezzel összhangban az Ügyrendi Bizottság az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

Dósai Imre alpolgármester csatlakozik:
Egyetértek és támogatom a Bizottság előterjesztését, hogy az alpolgármesterek tiszteletdíja ne
változzon. Ezért az alkalmazott szorzót úgy változtassa meg a Testület, hogy a juttatásunk ne
növekedjen. Szeretném bejelenteni, hogy személyes érintettség miatt nem veszek részt a
szavazásban.

Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester kijelenti.
Személyes érintettség miatt és sem kívánok szavazni, és természetesen a tiszteletdíjunk a
továbbiakban ugyanannyi marad, mint eddig volt.

Terbe Zoltán polgármester összegzi:
Az előterjesztésben az szerepel, hogy továbbra is a szorzószám csökkentésével mind Szabóné
Csábrády Anikó, mind pedig Dósai Imre alpolgármesterek fizetése bruttó 230.000,- Ft lesz
havonta, amelynek 20%-át, azaz 46.000,- Ft-ot kapnak költségtérítésként ez mellé, tehát
változatlanul ez az összeg fog maradni a tiszteletdíjuk. Aki az előterjesztéssel egyetért, kérem
kézfelnyújtással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

igen

szavazattal

–

/Szabóné Csábrády Anikó és Dósai Imre alpolgármesterek érintettség miatt nem vettek részt
a szavazásban./
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21/2008. sz. határozat
Alpolgármesterek tiszteletdíjának, valamint
költségátalányának megállapítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásáról
szóló 1994. évi LXIV. Törvény 4. § (2) bekezdése, valamint a 18. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint
Szabóné Csábrády Anikó társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2008. január
1. napjától 5,95-ös szorzószám alapján havi bruttó 230.000- Ft-ban, költségátalányát ugyanezen
időponttól tiszteletdíjának 20 %-ában, 46.000- Ft-ban, állapítja meg.
Dósai Imre társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2008. január 1-tól 5,95-ös
szorzószám alapján havi bruttó 230.000,- Ft-ban, költségátalányát ugyanezen időponttól
tiszteletdíjának 20 %-ában, 46.000,- Ft-ban, állapítja meg.
Egyúttal felhatalmazást kap a jegyző a határozat szerinti számfejtésre és kifizetésre.
Felelős: dr. Tóth Mária jegyző
Határidő: azonnal

b.) Javaslat a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság kültagjának megválasztására

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens előadja:
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság kültagjaként Tímárné Szűcs Ilona 2007. december 31-én
lemondott kültagságáról, hiszen 2008. január 1-től köztisztviselő lett, így összeférhetetlen lett a
bizottsági kültagságával a köztisztviselői minősége. A megüresedett Pénzügyi, Költségvetési
kültag pozícióra két javaslat érkezett az Ügyrendi Bizottság elé. Az Ügyrendi Bizottság mind a két
javaslatot támogatta. Mind a két jelölt hozzájárult ahhoz, hogy a Képviselő-testület a személyüket
érintő tárgyalást nyilvános ülésen tárgyalja, ezért került most nyilvános ülés elé ez a javaslat. Az
Ügyrendi Bizottság elé terjesztett két javaslat egyrészt Kócsó Attila vállalkozó személyére
vonatkozott, a másik pedig Koncz Jenő személyére vonatkozott. Mind a két jelöltet támogatta az
Ügyrendi Bizottság, ennek megfelelően két határozati javaslat került a Képviselő-testület elé A/ és
B/ variációban, a két jelöltet tartalmazó formában.

Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

Fogl András képviselő szólal fel:
Néhány hónappal ezelőtt bizonyos számítás után tájékoztattuk Önöket, hogy egyes frakciók,
képviselőcsoportok túlságosan túl vannak reprezentálva bizonyos bizottsági helyeken. A
javaslatom akkor az volt, miszerint 2010-től a paritásos elveket kell érvényesíteni ezeken a
helyeken is. Ha másért nem, akkor azért, hogy szokjuk a rendszert, és akik egyébként most sokan
vannak ebben a Testületben, és 2010-től nagyon kevesen lesznek, hozzászokjanak ehhez a
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rendszerhez. Nekik mondom, hogy úgy tartom korrektnek, hogy ez a jelölés azt a
képviselőcsoportot, jelen esetben a 7 függetlent illeti meg, aki egyébként eredetileg is javasolta a
lemondott kültagot. Ezért erre hivatkozva az MSZP frakció egyik jelöltet sem fogja tudni
támogatni.

Faludi Tamás képviselő kap szót:
Maximálisan egyetértve és megköszönve Fogl András képviselőtársam hozzászólását, valóban
legalább látszólag legyen egy kis egyensúly, erre kellene figyelni. Mivel a jelölés joga a miénk
lenne többségi szavazással egymás között Kócsó Attila urat szeretnénk megerősíteni. Azt kérem
Polgármester Úrtól, hogy először őt tegye fel szavazásra.

Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester észrevételezi:
Egy képviselőcsoport javaslata érkezett meg az Ügyrendi Bizottsághoz, a többi csoport miért nem
tette meg a jelölését?

Fogl András képviselő reagál:
Bővebben kifejtem. Néhány hónappal ezelőtt elmondtam, hogy Önök a 4 fős frakciójuk ellenére a
bizottsági kültagi helyek 56%-át bitorolják. Polgármester Úr nagyon korrekten megkeresett és
tájékoztatott, hogy ezzel kapcsolatban van-e javaslatunk? Polgármester Úrnak akkor elmondtam,
január elején, hogy a jelölés joga nem bennünket illet meg, és elmondtam az okokat. Javasoltam is
Polgármester Úrnak, hogy a függetleneket keresse meg. Ez meg is történt, ahogy Faludi Tamás
képviselőtársam el is mondta. Így tartottuk korrektnek, mert azt gondoltuk, hogy ez így morális.

Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, felteszem szavazásra Kócsó Attila személyét.
Aki Kócsó Attila személyét javasolja a Pénzügyi Bizottságba kültagként delegálni, kérem
kézfelnyújtással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül 8 tartózkodás mellett – nem fogadta el a határozati javaslatot.

–

Terbe Zoltán polgármester folytatja:
Felteszem szavazásra Koncz Jenő személyét. Aki Koncz Jenőt szeretné delegálni a Pénzügyi
Bizottságba kültagként kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül 6 tartózkodás mellett – nem fogadta el a határozati javaslatot.

–

Terbe Zoltán polgármester összegzi:
A Képviselő-testület nem választott a Pénzügyi Bizottságba új kültagot, erre a későbbiekben vissza
kell térnünk.
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11./ N a p i r e n d
Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
a.) A 0329/87. hrsz-ú ingatlan megvételére ajánlat
TerbeZoltán polgármester:
Felkérem Béres László bizottsági referenst az előterjesztés ismertetésére.
Béres László bizottsági referens elmondja:
Az önkormányzat többször megpróbálta értékesíteni a volt szovjet laktanyában lévő 60 lakásos
panellakást, sikertelenül. Most érkezett egy 15.000.000,-Ft + Áfa ajánlat. Az előterjesztést a
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalt, és javasolja értékesítésre ezen az áron a volt szovjet
laktanyai panel épületet. Az előterjesztést annyival szeretném kiegészíteni, hogy a vásárló nem,
mint magánszemély kívánja megvásárolni az ingatlant, hanem az általa képviselt cég vásárolná
meg.
/Fogl András képviselő elhagyta a termet, jelen van 13 képviselő./
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem
fel, a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

igen

szavazattal

–

22/2008. sz. határozat
A 0329/87. hrsz-ú ingatlan megvételére ajánlat
Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Vagyonáról és a
vagyongazdálkodás Szabályairól szóló 13/2007. (V.01.) rendeletének 19. §. (1) bekezdése alapján
értékesíti a 0329/87. hrsz-ú 4160 m2 nagyságú, kivett, udvar művelési ágú ingatlant 15.000.000,Ft+Áfa összegért. Az adásvételi szerződés aláírásra a Polgármestert felhatalmazza.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2008. március 31.

/Fogl András képviselő visszajött, jelen van 14 képviselő./
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b.) Huszkáné Kovács Márta területbérleti kérelme
TerbeZoltán polgármester:
Felkérem Béres László bizottsági referenst az előterjesztés ismertetésére.
Béres László bizottsági referens ismerteti:
Kiskunmajsa, Kálvária u. 2/4.sz. faházat értékesítették. A faház az Önkormányzat tulajdonában
lévő ingatlanon található. Mindig az aktuális bérlővel köti meg az Önkormányzat a bérleti
szerződést, erről szól a határozati javaslat.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem
fel, a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

igen

szavazattal

–

23/2008. sz. határozat
Huszkáné Kovács Márta területbérleti kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a tulajdonát képező Kiskunmajsa,
Kálvária u. 2/4. sz. 732. hrsz. 20 m2 területre az eddigi bérlő Andóczi Balog Mihályné helyett – a
területen lévő faház értékesítése miatt - Huszkáné Kovács Márta Kiskunmajsa, Mező u. 53. sz.
alatti lakossal bérleti szerződést köt 2008. január 1-től 2016. április 30-ig.
A bérleti díj 2008. évre vonatkozóan nettó 45.273,-Ft, mely évente megemelésre kerül az inflációs
rátával.
A szerződés aláírásával a Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2008. március 31.

c.) Integrált Városfejlesztési Stratégia alapján benyújtandó pályázat ismertetése
TerbeZoltán polgármester:
Felkérem Béres László bizottsági referenst az előterjesztés ismertetésére.
Béres László bizottsági referens elmondja:
Az Új-Lépték BT készített egy Projekt-javaslatot, ezt a Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta
és támogatta.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?
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Fogl András képviselő elmondja:
A magam és a frakció nevében szeretném megköszönni az Új-Lépték BT és Balogh Tünde
közreműködést és magas színvonalú szakmai munkáját. Örömmel konstatálom, hogy a Bajcsy Zs.
utcai épület felújítása, rehabilitációja, illetve a piac bővítése az első két helyen áll. Bele került ebbe
a Projekt-tervbe a Polgármesteri Hivatal épületének külső felújítása a Művelődési Központtal
kapcsolatos kisebb összegű külső felújítás is.
Terbe Zoltán polgármester:
Valóban nagy köszönet illeti az előterjesztés készítőjét és mindazoknak köszönöm a munkáját, akik
korábbi javaslataikkal, ötleteikkel ajánlást tettek mérnökasszony számára, annak érdekében, hogy a
lista összeálljon. Balogh Tünde tájékoztatása szerint megismerve a pályázati kiírás metódusát egy
olyan Projekt-listát állított össze, amelyik összhangban van a képviselők ajánlásaival, illetve a
pályázat elbírálása során elég pontot fog kapni ahhoz, hogy a pályázat támogatásban
részesülhessen.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem
fel, a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

24/2008. sz. határozat
Integrált Városfejlesztési Stratégia alapján benyújtandó pályázat ismertetése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés mellékletében lévő
projekt javaslatokat elfogadja, és megbízza az Új-Lépték BT-t, hogy építse be a pályázat alapját
képező Integrált Városfejlesztési Stratégiába.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2008. április 30.

d.) Bajcsy-Zs. u. 10. szám alatti ingatlan bérbeadása

TerbeZoltán polgármester:
Felkérem Béres László bizottsági referenst az előterjesztés ismertetésére.
Béres László bizottsági referens elmondja:
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás döntött a munkaszervezet átalakításáról. A dolgozók
a Kiskunmajsa, Bajcsy Zs. u. 10. sz. alatti ingatlanban kerülnének elhelyezésre. Ahhoz, hogy az
épület bérbe adható legyen, átalakításokat kell végezni az ingatlanon. Az igényeknek megfelelő
bérlemény kialakítására három árajánlatot kértünk. Az ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot
javasolja, mind a Településfejlesztési Bizottság, továbbá a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság is.
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Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem
fel, a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

igen

szavazattal

–

25/2008. sz. határozat
Bajcsy-Zs. u. 10. szám alatti ingatlan bérbeadása
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bajcsy-Zs. u. 10. sz. alatti
ingatlanból 53,2 m2 alapterületű helyiséget bérbe ad a Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi
Társulás részére.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Majsa-Trade Kft ajánlata
alapján bruttó 1.537.800,-Forintot biztosít a Bajcsy-Zs. u. 10. sz. alatt bérbe adandó 53,2 m2
alapterületű helyiség felújítására. Fedezete az általános tartalék, melyet a Képviselőtestület
soron következő költségvetési rendelet tervezetébe módosításként be kell építeni.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2008. március 31.

e.) Ipari park komplex közművesítés létesítési engedély terveinek szerződés módosítása
TerbeZoltán polgármester:
Felkérem Béres László bizottsági referenst az előterjesztés ismertetésére.
Béres László bizottsági referens elmondja:
Ipari park komplex közművesítés létesítési engedély terveinek szerződés módosítását kérte a tervet
elkészítő VIZOV Vízlétesítményi és környezeti Mérnöki Kft, mivel a tervezés során
többletköltségek jelentkeztek a gázellátás tervezésénél az eredeti elképzelésekhez képest. A
VIZOV Kft kérte a szerződésben szereplő bruttó 6.729.120,-Ft összeg, bruttó 8.183.040,-Ft-ra
történő módosítását az önkormányzattól. A Településfejlesztési Bizottság támogatta, a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság nem foglalt állást a kérdésben.
Terbe Zoltán polgármester hozzáteszi:
Valóban a műszaki tartalom változása miatt a DÉGÁZ, mint szolgáltató előírta azt a műszaki
megoldást, amelyet kötelező jelleggel be kellett építeni az engedélyes dokumentációba, ez többlet
tervezői tevékenységet, és ez többletegyeztetést kívánt más hatóságokkal, ezért került az összeg
megemelésre. Szeretném tájékoztatásul elmondani, ha a megemelt összeget elfogadja a képviselőtestület, annak a nettó összege nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, így nem kell közbeszerzési
eljárás keretében a második részletnek a kifizetéséről gondoskodnunk.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem
fel, a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

igen

szavazattal

–

26/2008. sz. határozat
Ipari park komplex közművesítés létesítési engedély terveinek szerződés módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az Ipari
Park komplex közművesítés tervezői szerződésének bruttó 6.729.120,-Ft összegről bruttó
8.183.040,- Ft összegre történő módosítására.
Az 1.453.900,-Ft pénzügyi fedezete az általános tartalék, melyet a Képviselőtestület soron
következő költségvetési rendelet tervezetébe módosításként be kell építeni.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2008. március 31.

f.) Játszótér építéssel kapcsolatos pályázat ismertetése
TerbeZoltán polgármester:
Felkérem Béres László bizottsági referenst az előterjesztés ismertetésére.
Béres László bizottsági referens ismerteti:
A Knorr meghirdetett egy játszótér építési pályázat lehetőséget. Itt magánszemélyek pályázhatnak.
A Településfejlesztési Bizottság támogatja a pályázatok beadását. Az önkormányzatnak azt kell
vállalnia, hogy ez a játszótér közterületen valósulhat meg. Amennyiben egy nyertes pályázó lenne
Kiskunmajsáról, akkor a Knorral együttműködve meghatározná az önkormányzat azt a
közterületet, ahol ez a minimum nettó 5.000.000,-Ft értékű játszótér elhelyezésre kerülne.

Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?
Mózer Gyula képviselő elmondja:
A városlakók közül többen megkerestek, és azt javasolták, hogy ebben fogjon össze a város az
önkormányzat és a városlakók. Magam részérül támogatom és javasolom azt, hogy ezt a határozati
javaslatot fogadjuk el és hirdessük meg minél szélesebb körben Kiskunmajsán ezt a lehetőséget.
Az összefogást teremtsünk meg Kiskunmajsán, lehet, hogy ez is egy új lehetőséget teremt arra,
hogy egy új játszóteret tudjunk építeni.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra teszem fel, a határozati javaslatot, aki azzal
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

igen

szavazattal

–

27/2008. sz. határozat
Játszótér építéssel kapcsolatos pályázat ismertetése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Knorr honlapján megjelent
játszótér építéssel kapcsolatos magánszemélyek részére kiírt pályázatok benyújtását, és nyertes
pályázat esetén együttműködik a szervezővel.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2008. augusztus 15.

g.) Pályázati pénzről való lemondás
TerbeZoltán polgármester
Felkérem Béres László bizottsági referenst az előterjesztés ismertetésére.
Béres László bizottsági referens elmondja:
Még 2006-ban nyújtott be az önkormányzat pályázatot csapadékvíz csatorna építésére. A pályázat
nyert és most a 3 éves finanszírozás végére ért az önkormányzat. A beruházás bekerülési összege
az elszámolást követően bruttó 180.000,-Ft-al kevesebb lett, így az önkormányzatnak a fel nem
használt pályázati összegről, mely 125.712,-Ft ez 70 %, amit a Területfejlesztési Tanácstól kapott
volna az önkormányzat le, kell mondania, és a szerződést ennek megfelelően módosítani kell.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem
fel, a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

igen

szavazattal

–

28/2008. sz. határozat
Pályázati pénzről való lemondás
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. évben kötött TEKI
030006806K számú támogatási szerződés 2008. évi támogatásából, a beruházási költség
csökkenése miatt fel nem használt 125.712,-Ft támogatási összegről lemond.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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12./ N a p i r e n d
Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
a.) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai programjának
jóváhagyása
Terbe Zoltán polgármester szól:
Felkérem dr. Égető Annamária bizottsági referenset az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Égető Annamária bizottsági referens elmondja:
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 207. június 22-i ülésén létrehozta a
közös igazgatású közoktatási intézményét, ezt követően az intézmény feladata volt az
alapdokumentumainak átdolgozása. Az SZMSZ-t követően a Pedagógiai Program jóváhagyása van
az önkormányzat előtt. A Pedagógiai Programot a nevelőtestület, illetve valamennyi olyan fórum,
amit a közoktatási törvény előír megtárgyalta, és elfogadta azt. A szakértő véleményezte a
Pedagógiai Programot, amely néhány pontosításra hívta fel az intézmény figyelmét, az intézmény
ezeket a pontosításokat elvégezte. Az Oktatási, Művelődési Bizottság a Pedagógiai Program
jóváhagyását javasolja a Képviselő-testület számára.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem
fel a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

igen

szavazattal

–

29/2008. sz. határozat
Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai programjának
jóváhagyása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Általános Iskola,
Óvoda és Bölcsőde módosított pedagógiai programját a közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény
44. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja.
Felelős: dr. Égető Annamária referens
Határidő: azonnal

b.) A tanítási időkeretet csökkentő távollétek fenntartói egyetértésének megadása
Terbe Zoltán polgármester szól:
Felkérem dr. Égető Annamária bizottsági referenset az előterjesztés ismertetésére.
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Dr. Égető Annamária bizottsági referens elmondja:
Az előterjesztés azonos tartalommal a tavalyi év folyamán már járt a Képviselő-testület előtt. Az
érintett intézményvezetők ismételten ugyan ezzel a kérelemmel fordultak az önkormányzat felé,
hogy a távolléteket az intézményvezetők teljesített óraként tudják figyelembe venni. Az
intézményvezetők biztosították a fenntartó önkormányzatot, hogy plusz költség igénnyel nem
fordulnak a fenntartóhoz, munkaidő átszervezéssel fogják megoldani a feladatot. Az Oktatási,
Művelődési Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára a határozati javaslat elfogadását.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem
fel a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

igen

szavazattal

–

30/2008. sz. határozat
A tanítási időkeretet csökkentő távollétek fenntartói egyetértésének megadása
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. LXXIX.
törvény 1. számú melléklet Harmadik rész II/6. pontja alapján egyetért azzal, hogy az alábbi
távollétek esetén az oktatási intézmény vezetője csökkentheti a tanítási időkeretet:
- a tanulmányi kirándulás idejével,
- a tanulók kötelező orvosi vizsgálatra történő kísérésének időtartamával,
- tanulmányi-, kulturális – és sportversenyre történő kísérés időtartamával,
- pedagógusok hétévenkénti kötelező továbbképzésének időtartamával, amennyiben
az a tanítás idejére esik,
- mérésben, értékelésben való részvétel idejével.
2. Az oktatási intézmények vezetői a fenti rendelkezést a 2007/2008-as tanév végéig
alkalmazhatják, amennyiben az a 2008. évi költségvetési rendeletben biztosított
intézményfinanszírozáshoz képest pénzügyi többlet igénnyel nem jár.
Felelős: dr. Égető Annamária referens
Határidő: azonnal

c.) A Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálásában közreműködő
szakmai bizottság összeállítása
Terbe Zoltán polgármester szól:
Felkérem dr. Égető Annamária bizottsági referenset az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Égető Annamária bizottsági referens elmondja:
A Képviselő-testület pályázatot hirdetett a Városi Könyvtár intézményvezetői feladatainak
ellátására. A pályázati eljárást a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján kell lefolytatni, a
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pályázatot szakmai testületnek kell véleményeznie. Két személyt szeretnék javasolni a Képviselőtestületnek
- Ramháb Mária szakértőt, a BKMÖ Katona József Megyei Könyvtára igazgatóját Kecskemét,
illetve
- Varga-Sabján Gyula szakértőt, a Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatóját.
Mindketten elismert szakértők. Az Oktatási, Művelődési Bizottság javasolja mindkét személy
felkérését. Az érintett személyek hozzájárultak a nyílt ülésen való tárgyaláshoz, munkájukért külön
javadalmazást nem igényelnek.

/Dósai Imre alpolgármester elhagyta a termet, jelen van 13 képviselő./

Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem
fel a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

igen

szavazattal

–

31/2008. sz. határozat
A Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálásában közreműködő szakmai
bizottság összeállítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6.
§ (7) bekezdése alapján a Városi Könyvtár igazgatói pályázatának elbírálásában közreműködő
szakmai bizottság tagjául az alábbi személyeket kéri fel:
- Ramháb Mária szakértő,
- Varga-Sabján Gyula szakértő.
Felelős: értesítésért dr. Égető Annamária referens
Határidő: 2008. május 14.

Terbe Zoltán polgármester szünetet rendel el.

S z ü n e t.

Szünet után a Képviselő-testület folytatja ülését 13 fővel, Farkas Mihály képviselő elhagyta a
termet.
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13./ N a p i r e n d
Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztései
Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
a.) Háziorvosi szerződések módosítása
Terbe Zoltán polgármester szól:
Felkérem Nyerges Éva bizottsági referenset az előterjesztés ismertetésére.
Nyerges Éva bizottsági referens elmondja:
A Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési eljárás keretében a Központi orvosi ügyelet
feladatellátását közbeszerzési eljárás keretében kiszerződtette. Az új szolgáltató az Emergency
Service Egészségügyi Szolgáltató Kft 2008. március 01. napjától veszi át a feladatot. Az új
szolgáltató nem igényli kötelező jelleggel a háziorvosok közreműködését, így szükséges a
háziorvosokkal kötött megállapodások e feladatra vonatkozó módosítása. A háziorvosok kérték
továbbá rendelési idejük módosítását. Az előterjesztett anyagot az Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem
fel a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

igen

szavazattal

–

32/2008. sz. határozat
Háziorvosi szerződések módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben szereplő tartalommal
köti meg a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenység ellátásra szóló
szerződéseket, továbbá hozzájárul a háziorvosi rendelési idők módosításához az előterjesztésben
foglaltak szerint.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester, aláírásra,
Határidő: 2008. március 01.

/Farkas Mihály képviselő visszajött, jelent van 14 fő./

a) Javaslat további Tanyagondnoki szolgálat kialakítására
Terbe Zoltán polgármester szól:
Felkérem Nyerges Éva bizottsági referenset az előterjesztés ismertetésére.
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Nyerges Éva bizottsági referens elmondja:
Lakossági és képviselői indítványra az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság napirendjére
tűzte és megtárgyalta további tanyagondnoki szolgálat kialakításának lehetőségét. Az új
tanyagondnoki szolgálat a Tajó külterületi részen látná el feladatát. Az új szolgálat kialakítására
pályázati lehetőséget hirdetett az FVM. Az előterjesztést az Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?
Oláh Péterné képviselő hozzáfűzi:
Köztudott, hogy az tajói külterület a legelmaradottabb rész a tanyagondnoki területek közül.
Nagyon örülök az ötödik tanyagondnoki szolgálat kialakításának.
Dósai Imre alpolgármester hozzászól:
Azt tudni kell, hogy az ötödik tanyagondnoki szolgálat kialakításának anyagi vonzata lesz. A
tanyagondnoki munkakör betöltéséhez kötelezően el kell végezni a tanfolyamot, a képzési díj
300.000,-Ft, ami most még nem jelentkezik a Képviselő-testület előtt, ez a költség a munkáltatót
terheli. A pályázatot ettől függetlenül be kell nyújtani. A gépjármű ingyenes lesz, ez egy 8+1
férőhelyes kisbusz, ennek a beszerzésére lehetőség van. Ha minden jól megy ez a tanyagondnoki
szolgálat 2009-ben indulhat el.
Fogl András képviselő elmondja:
A Többcélú Kistérségi Társulás ülésén jeleztem, hogy amennyiben a TKT nyújtaná be a pályázatot,
abban az esetben a többi kistérségi település elesne a pályázati lehetőségtől. Nem tudom abban az
esetben fennáll-e ez a fajta kizárása a többi településnek, ha egy közös fenntartású szociális
intézmény nyújtja be a pályázatot.
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
Véleményem szerint a megoldás abban rejlik, hogy a kiskunmajsai tanyagondnoki szolgálatot, a
Kistérségi Szociális Intézményhez integráltuk az elmúlt időszakban. Ha a Kistérségi fenntartásban
működő Szociális Otthonhoz integrálnánk a többi település tanyagondnoki szolgálatát is, akkor
kistérségi pályázattal minden település számára nyújthatnánk segítséget. Ezt a legközelebbi
Többcélú Kistérségi Társulási ülésen fel fogjuk vetni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, aki azzal egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

igen

szavazattal

–

33/2008. sz. határozat
Javaslat további Tanyagondnoki szolgálat kialakítására
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek látja a tanyagondnoki
szolgáltatás fejlesztését egy további tanyagondnoki szolgálat kialakításával, mely a tajói külterületi
részen látná el feladatát.
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A szolgáltatásfejlesztéshez szükséges pályázat elkészítésére és benyújtására, mint a szakfeladatot
ellátó szervet, a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulást kéri fel.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás soron következő ülése

14./ N a p i r e n d
Pénzügyi Osztály előterjesztései
Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
a) Közcélú foglalkoztatás létszámának meghatározása
Terbe Zoltán polgármester kéri:
Felkérem Gulyás Jánosné bizottsági referenset, ismertesse az előterjesztést.
Gulyás Jánosné bizottsági referens előadja:
A költségvetési törvény az idén is meghatározta a közcélú foglalkoztatás pénzügyi hátterét. A
támogatás összege 200,-Ft/fő emelkedett jelen pillanatban ez 3.900,-Ft/fő/nap. Ezáltal egy hónap
alatt egy átlagos munkanappal számolva 81.900,-Ft/fő/hónap támogatást tudunk igényelni.
Azonban a minimálbér és annak kötelező járulékai esetén 93.030,-Ft-ba kerül egy fő átlagos
foglakoztatása és ebben az esetben még nem beszéltünk az egyéb dologi kiadásokról, illetve az
irányító költségeiről, aki a közcélú foglalkoztatást irányíja és bonyolítja. Tavaly azt a megoldást
választotta az önkormányzat, átlagban 10 fő részére javasolja a napi 8 órás foglalkoztatást és
átlagban 10 fő részére, pedig 6 órás foglalkoztatást javasol. Ebben az esetben a megkapott
támogatás fedezné a közcélúak kiadását és valószínű, hogy a dologi kiadásokhoz sem kell az
önkormányzatnak támogatást pótolnia. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság támogatta azt a
javaslatot, hogy a közcélúak foglalkoztatása a továbbiakban is az eddigiekhez hasonló formában
működjön. Ez a határozat visszavonásig lenne érvényes. Az intézménynek, pedig évente be kell
számolnia a közcélú foglalkoztatásról.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem
fel a határozati javaslatot, aki az abban foglaltakkal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

igen

szavazattal

–

34/2008. sz. határozat
Közcélú foglalkoztatás létszámának meghatározása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2008. március 1-jétől a 62/2006.(III.27.) Korm.R.5. §-ban
leírtakra tekintettel a közcélú foglalkoztatást átlagban havi 10 fő részére napi 8 órában, átlagban
havi 10 fő részére pedig maximum napi 6 órában engedélyezi. A közcélú foglalkoztatás
önkormányzati kiegészítéssel a költségvetési években csak a dologi kiadások kiegészítéseként
járhat az intézmény részére. A keretösszeg felhasználásának elszámolásáért, dokumentálásáért a
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Városgazdálkodási Intézmény felelős, melyet mindig tárgyévet követő év január 31-ig kell
teljesítenie.
Felelős: Lantos György igazgató
Határidő: folyamatos

/Oláh Péterné képviselő elhagyta a termet, jelen van 13 képviselő./

b) Étkezési hozzájárulás pótelőirányzat kérelme
Terbe Zoltán polgármester kéri:
Felkérem Gulyás Jánosné bizottsági referenset, ismertesse az előterjesztést.
Gulyás Jánosné bizottsági referens előadja:
A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium azzal a kéréssel fordult az
Önkormányzathoz, hogy a többi intézményhez hasonlóan valamennyi dolgozó részére biztosítsa az
önkormányzat a 6.000,-Ft/fő támogatást a dolgozói étkeztetéshez. Az intézmény kollektív
szerződése eddig csak a helybeni meleg étkeztetésre biztosította ezt a kedvezményt. Most azonban
a kollektív szerződést a szakszervezet kezdeményezésére módosították, mivel az önkormányzat
279/2005 évi határozata lehetővé teszi a melegétkeztetéses utalvány formájában való étkeztetést is,
így a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javasolta, hogy 2008. március 1-jétől az intézmény
dolgozói is kapják meg ezt a hozzájárulást és a költségvetés módosításra kerüljön, ami plusz
471.000,-Ft-os többletigényt jelent egész évre.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem
fel a határozati javaslatot, aki az abban foglaltakkal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

igen

szavazattal

–

35/2008. sz. határozat
Étkezési hozzájárulás pótelőirányzat kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzata támogatja, hogy 2008. március 1-jétől a Dózsa György
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium dolgozói is igénybe vegyék a 6.000.-Ft/fős
melegétkeztetési utalványos étkeztetési formát tekintettel az önkormányzat 279/2005.(VIII.31.)
határozatában foglaltakra. A Képviselő-testület a fenti költségek fedezetére 471.000.- Ft
pótelőirányzatot biztosít az intézmény részére az általános tartalék terhére, melyet a Képviselőtestület soron következő költségvetési rendelet tervezetébe módosításként be kell építeni.
Felelős: Farkas Zoltán igazgató
Határidő: 2008. március 01.

/Oláh Péterné visszajött, jelen van 14 képviselő./
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15./ N a p i r e n d
Polgármester előterjesztései

Előadó: Terbe Zoltán polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
a.) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Terbe Zoltán polgármester a következőket mondja el:
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás úgy döntött a közelmúltban, hogy az eddigi
rendszertől eltérően nem a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal kereteiben szeretné ellátatni a
munkaszervezeti feladatokat, hanem egy önálló intézményt hoz létre. A Kistérségi Társulás
döntése annyiban fogja érinteni a Kiskunmajsai Önkormányzatot, hogy a hivatalban azoknak a
dolgozóknak, akiknek a feladata eddig a Kistérségi feladatok ellátása volt más munkahelye lesz.
Jelenlegi számításaink szerint a Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésébe érkező évi 20 millió
forintos normatíva, valamint a területfejlesztési támogatás, valamint a tagdíjbefizetések fedezetet
nyújtanak arra, hogy a társulás a munkaszervezetét fenn tudja tartani. A munkaszervezet helyének
a Kiskunmajsa, Bajcsy Zs. u. 10. szám alatti ingatlanban lévő helyiséget jelöltük ki. A Kistérségi
Társulás bérelné a Kiskunmajsai Önkormányzattól havi 100.000,- forintért a termet, ami magába
foglalja a víz, gáz, villany és szennyvíz díjakat is.
Fogl András képviselő szól:
Az MSZP frakció támogatja a megállapodás módosítását. A magam részéről támogatom a
munkaszervezet különválását, de továbbra sem látom azt a személyi és humán erőforrást, ami
lehetővé tenné, az oktatás integrációját. Az elmúlt egy évet arra kellett volna felhasználni, hogy a
Kistérségi Munkaszervezetet, a Kistérségi Társulás megerősítse, szakembereket beintegrálja és
ezzel az erőforrásait, erősítse. Véleményem szerint ezen a téren semmilyen előre lépés nem történt
és ez nagymértékben negatív módon fogja befolyásolni, későbbiekben a Kistérségi
együttműködést.
Terbe Zoltán polgármester válaszol:
Valóban korábban számtalan próbálkozás történt arra, hogy milyen változtatásokat eszközöljünk a
Kistérségi Munkaszervezet működésében annak érdekében, hogy hatékonyabban működjön. A
Kistérségi Tanács meghozta a döntését ezzel kapcsolatban. Számtalan személyi, pénzügyi, jogi
kérdést kellett tisztázni annak érdekében, hogy ez jól megvalósítható legyen. Én biztos vagyok
benne, hogy a Kistérség által létrehozott új munkaszervezet önálló intézményként is meg fogja
állni a helyét. Abban is biztos vagyok, ha a feladatok gyarapodnak a személy állományt, fejlesztjük
ennek érdekében, illetve a pénzügyi forrásokat is valamilyen módon biztosítsuk majd az önálló
Munkaszervezet működéséhez. Egy nagy lépést teszünk a kistérség életében, mivel Bács-Kiskun
Megyében a Kiskunmajsai Kistérség volt az utolsó, amely nem önálló munkaszervezettel oldotta
meg az ilyen jellegű feladatot, hanem a Polgármesteri Hivatalba integrálva. Biztos vagyok benne,
hogy a szakemberek helyt fognak állni ezen a területen.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem
fel a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

igen

szavazattal

–

128

36/2008. sz. határozat
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés mellékletében foglalt
tartalommal minősített többséggel, egységes szerkezetben elfogadja.
Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. március 7.

b.) Javaslat a kiskunmajsai kis- és közép vállalkozások fejlesztési hitelprogramjához
kapcsolódó pályázat kiírására
Terbe Zoltán polgármester a következőket mondja el:
Ennek a programnak az előkészítésére született már egy Képviselő-testületi döntés, melyben
megbízta a Polgármesteri Hivatalt, illetve a szakembereket a kis- és középvállalkozások fejlesztési
hitelprogramjának részletes kidolgozására. Amennyiben a Képviselő-testület olyannak találja a
hitelprogram konstrukcióját, amely támogatható úgy elindíthatjuk ezt a programot. A kiskunmajsai
vállalkozók több mint, 360 millió forintos iparűzési adóval támogatják a város működését minden
évben a helyi iparűzési adó keretében. Jogosnak tartom azt az igényt, hogy olyan vállalkozás barát
környezetet kell teremteni Kiskunmajsán, amely nem csak a helyi vállalkozásoknak nyújt
kedvezőbb lehetőségeket, hanem csábító lehet más vállalkozásoknak idetelepülésre. Ez a
hitelprogram segítséget nyújthat azoknak a vállalkozásoknak, melyek kiskunmajsai székhelyen
működnek és kiskunmajsai polgárokat vesznek fel alkalmazásba. Szeretném kiemelni, hogy
összhangban van a program, a városfejlesztés elképzeléseivel, tehát preferáljuk azokat a
vállalkozásokat, a támogatásban, akik az ipari parkban szeretnének fejleszteni, és támogatjuk
azokat, amelyek a kiskunmajsai túrizmusban szeretnének fejleszteni. Ez egy olyan lépés, amely
szinte egyedül álló, tudjuk ez által támogatni a kiskunmajsai vállalkozásokat abban, hogyha hitelt
vesznek fel fejlesztéseik érdekében kamatterheik, csökkenjenek. A rendszerbe megfelelő
biztosítékok vannak beépítve. Biztosíték arra, hogy csak azokkal kötünk szerződést, akik egy
nagyon szigorú banki vizsgálaton, sikeresen estek át, és csak azoknak nyújtunk kamattámogatást,
akik már befizették a banknak azt a törzstőkét, tőketörlesztést, illetve kamatot, amely
visszafizetésre vár. Megkértük a Támogatásokat Vizsgáló Iroda TVI véleményét is a
Vállalkozásfejlesztési hitelprogrammal kapcsolatosan, mellyel kapcsolatban állásfoglalásukat
megküldték. Kérem, szavazzuk meg ezt az előterjesztést és indítsuk útjára a kiskunmajsai kis- és
közép vállalkozások fejlesztési hitelprogramot. Az első időszakban egy 3 millió forintos
keretösszeggel, és ha nagy népszerűségnek örvend, akkor esetleg szükségszerűen évközben lehet
az erre szánt forrást emelni.
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Fogl András képviselő elmondja:
El szeretném mondani, hogy olyan vállalkozók pályázatát támogassuk, amely elsődlegesen hazai és
uniós források elnyerését célozzák meg. Azt szeretnénk ezzel is motiválni, hogy az uniós
forrásokból elnyerhető pénzügyi forrásokat minél nagyobb arányban tudjuk lehívni itt
Kiskunmajsán is, és ez a vállalkozók nélkül nem fog menni. Ezt a szándékot nem látom az
előterjesztésben visszaköszönni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen kisebb szintű vállalkozói
támogatás elsősorban a mikró és kis vállalkozások támogatására lehet hasznosítani. Én a magam
részéről középvállalkozások beruházásainak támogatását nehezen tudom elképzelni ebből a
keretösszegből. Egy középvállalkozás beruházása, fejlesztése több száz millió forintos összeg is
lehet. Sokkal fontosabbnak tartom a mikró és kis vállalkozások támogatását, mert ténylegesen
akkor tudunk munkahelyet teremteni, munkahelyeket megőrizni, ha ezek a vállalkozások talpon
tudnak maradni. Lehetőségeink nem teszik lehetővé azt, hogy Kiskunmajsai viszonylatban
multinacionális cégeket támogassunk. Javaslom, hogy ezt a pályázati lehetőséget azzal a
kiegészítéssel, hogy priorizáljuk és kiemelten kezeljük a hazai és uniós támogatások elnyerését
mikró és kis vállalkozások tekintetében, fogalmazzuk csak meg.
Terbe Zoltán polgármester hozzáteszi:
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a pályázati kiírásban szerepel egy összeg maximum 10
milliós hitelfelvételéig adunk támogatást. Tehát, ha az AGRIKON KAM Kft egy fél milliárdos
beruházást kíván létrehozni és ahhoz pár száz milliós hitelt, vesz föl, abból csak 10 millió forintig
adunk kamattámogatást. Ezáltal gondoltuk kiszűrni az ilyen multi vállalkozásoknak, az ilyen
jellegű hitelfelvételét. A 18. pontban lévő értékelési rendszerben az egyéb javaslat alkalmas arra,
hogy a pályázati források igénybevételét jelöljük a döntéshozatalkor, de ha módosító javaslatként
kívánja képviselő úr ezt beterjeszteni, akkor egy ilyen sort is betehetünk a pontozásos rendszerbe,
amely az egyéb pályázati források megszerzését is figyelembe veszi.
Akkor ezt módosító javaslatként fogalmazzuk meg?
Fogl András képviselő mondja:
Nem.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem
fel a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal - és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

37/2008. sz. határozat
A kiskunmajsai kis- és közép vállalkozások fejlesztési hitelprogramjához kapcsolódó pályázat
kiírása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékleteként
szereplő tartalommal a Vállalkozásfejlesztési hitelprogram keretében nyújtandó önkormányzati
támogatásról szóló pályázatot ír ki egyszeri alkalommal, azzal, hogy a pályázati felhívást a helyi
médiákban (Új-Kun Majsa, Catel tv, Majsa Rádió, városi honlap) meghirdeti.
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A pályázat alapján nyújtandó támogatásra 3.000.000 Ft-ot biztosít, az általános tartalék terhére,
mely a képviselő-testület soron következő költségvetési rendelet tervezetébe épül be
módosításként.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

16./ N a p i r e n d
Javaslat egy pályázatgondozással foglalkozó bizottság létrehozására.
Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Terbe Zoltán polgármester:
Felkéri Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester, hogy az előterjesztést tegye meg.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester elmondja:
Az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslat egy új pályázatgondozással foglalkozó
bizottság felállítására utal, ami az egyik határozati javaslat szerint lehet egy állandó bizottság a
másik határozati javaslat, pedig egy ad hoc bizottság felállítására tesz javaslatot. Azt a módosító
indítványt szeretném feltenni, hogy a jelenleg ad hoc bizottságként működő Közbeszerzési
bizottság hatáskörét bővítsük ki a pályázatgondozással foglalkozó bizottság hatáskörével. Jelenleg
5 fővel működik ez a bizottság, minden jelenlegi bizottsági tagot kérdezzünk meg, hogy kíván-e
ebben a bővült feladatokkal ellátott bizottság munkájában aktívan részt venni.
Terbe Zoltán polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Dr. Tóth Mária jegyző szól:
A közbeszerzési bizottság egy olyan ad hoc bizottság, ami a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos
feladatokat lát el. A tevékenysége évente egy-két közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódik, viszont ha
az előterjesztésben szereplő feladatokkal felruházott bizottságról van szó, akkor ez azt feltételezi,
hogy állandó tevékenysége van a bizottságnak. Az állandó bizottság személyi összetételére
vonatkozóan viszont az önkormányzati törvény kritériumokat tartalmaz. Alpolgármester
asszonynál összeférhetetlenségi helyzet alakulna ki. Alpolgármesterként nem lehetne a bizottság
elnöke. A következő Képviselő-testületi ülésre állandó bizottság jellegét kellene, hogy öltse ez a
bizottság, vagy hogyha ad hoc bizottságnak nevezzük tiszteletdíj nélkül, referens nélkül,
előterjesztési jog nélkül, akkor ezt a részét kell kidolgozni. További egyezetéseket igényel ennek a
bizottságnak a felállítása, mert ha ezeket a feladatokat rábíznánk állandó jellegű, komoly munka
lenne a bizottság feladata, és ez feltételezi az SZMSZ módosítást is. Ha a szándék az, hogy mégse
legyen állandó bizottsága az önkormányzatnak, akkor viszont új választást kellene tartani.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Véleményem szerint hullámzó jelleggel érkeznek a pályázatok, ezért a bizottságnak ad hoc
jelleggel lenne feladata.
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Dósai Imre alpolgármester elmondja:
Jogosnak tartom a felvetést, mert sok pályázattal foglalkozik az önkormányzat. Én ezt úgy
értelmezem, hogy nem a kiírt pályázatok figyelésével, megírásával foglalkozna a bizottság, hanem
az elfogadott pályázatok sorosát kellene követnie figyelemmel. Javaslom, hogy az Ügyrendi
Bizottságot bízza meg a Képviselő-testület, ennek az ad hoc Közbeszerzési Bizottságnak a
megszervezésével, én nem szaporítanám az állandó bizottságok számát. Ennek a bizottságnak
lehetne a feladata, hogy az információkat összegyűjti, és tájékoztatja a képviselőket. Az operatív
jellegű feladatok, amelyek hatásköri kompetenciákat is érintenek azokat megfontolás tárgyává
tenném, hiszen egy ad hoc bizottságnak ilyen jellegű meghatalmazása nem lehet.
Terbe Zoltán polgármester hozzászól:
Magam is javaslom, hogy a Képviselő-testület a Közbeszerzési Bizottságot bízza meg a
többletfeladatok ellátásával. Felmerültek kérdések a bizottság működésével kapcsolatban, ezért
javaslom, hogy az Ügyrendi Bizottság a következő Képviselő-testületi ülésre tegyen javaslatot, a
bizottság összetételére.
Fogl András képviselő elmondja:
Ilyen feltételek mellett nem kívánok tovább a Közbeszerzési Bizottságban működni, én a magam
részéről benyújtom a lemondásomat ebben a bizottságban való közreműködésemről.
Farkas Mihály képviselő közli:
Én is lemondok a Közbeszerzési Bizottsági tagságomról, nem tudok részt venni a bizottsági
üléseken.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Szeretném feltenni szavazásra az általam elhangzott módosított határozati javaslatot, miszerint a
Közbeszerzési Bizottság tevékenységi körét bővítsük ki a pályázatgondozással foglalkozó bizottság
tevékenységével és az ezzel kapcsolatos szakmai kérdések tisztázására és a személyi összetétel
tisztázására felkérjük az Ügyrendi Bizottságot tegyen javaslatot a következő testületi ülésre.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a módosított határozati javaslatot,
aki azzal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal és 2 tartózkodással – az alábbi módosított határozatot hozta.

38/2008.sz. határozat
Pályázatgondozással foglalkozó bizottság létrehozásáról
Határozat
Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy
egy pályázatgondozással foglalkozó bizottság működését készítse elő a Képviselő-testület
következő rendes ülésére.
Felelős: Farkas Zoltán Ügyrendi bizottsági elnök
Határidő: Képviselő-testület következő rendes ülése
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17./ N a p i r e n d
Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Terbe Zoltán polgármester:
Felkéri dr. Tóth Mária jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Tóth Mária jegyző ismerteti:
Dr. Dörmő Róbert Kiskunmajsa város aljegyzőjének közszolgálati jogviszonya 2007. december
31-én megszűnt. Az aljegyzői pályázatot köteles a Képviselő-testület közzétenni. Javaslom a
pályázat megjelentetését a Belügyi Közlönyben és a beadás határidejét a megjelentéstől számított
30 napban meghatározni. A Képviselő-testület legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt
követő legközelebbi ülésen dönt. Az aljegyző kinevezéséről a pályázat kiírását követően a jegyző
javaslata alapján a Képviselő-testület határoz.
Terbe Zoltán polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, aki azzal egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

igen

szavazattal

–

39/2008. sz. határozat
Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére
Határozat
Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete az aljegyzői állás betöltésére a
melléklet szerinti pályázatot írja ki.
A pályázatot a Belügyi Közlönyben jelenteti meg.
A Képviselő-testület a pályázatok elbírálásáról a pályázat benyújtására előírt határidőt követő
legközelebbi testületi ülésen dönt mely ülésen a pályázókat személyesen meghallgatja.
Felelős: dr. Tóth Mária jegyző
Határidő: pályázat megjelentetésére 2008. március 16.

/Abonyi Henrik képviselő elhagyta a termet, jelen van 13 képviselő./

18./ N a p i r e n d
Pályázat elkészítése csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése és korszerűsítése
Előadó: Fogl András területfejlesztési tanácsnok
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Felkéri Fogl András képviselőt, tegye meg az előterjesztés ismertetését.
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Fogl András képviselő válaszol:
Nem kívánom az írásos előterjesztést kiegészíteni.
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
Kiskunmajsa számára készített tanulmány tartalmazza, hogy a Kiskunmajsán átmenő belvíz, illetve
Kiskunmajsán lehulló csapadékvíz mennyisége akkora, hogy a csatornarendszer nem tudja, azt
elvezetni. A képviselő úr javaslatában az szerepel, hogy a leendő tározónak belvízvédelmi szerepén
túlmenően mezőgazdasági, sport és turisztikai célú hasznosítása is legyen. Megkerestük ennek
kapcsán a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságát, aki rávilágított, hogy milyen komplikált ennek
a létrehozása. Nagyon komoly a környezetvédelmi szakhatóság álláspontja, hogy hol lehet egy
ilyen víztározót megépíteni, mennyire sérül a biológiai, környeztet. A szakmai vélemény nem zárja
ki a zárt tároló megépítését. Az előterjesztésben szereplő pályázati lehetőségek azt sugallják, hogy
van arra mód, hogy Kiskunmajsán elkezdődjön a csapadék víz elvezetése, mivel Kiskunmajsa
jelentős részén nincs megoldva ez a feladat. A meglévő csatornahálózatok már elavultak, másrészt
pedig egy olyan programot szeretnénk kidolgozni, amely megalapozná az ütemezett csapadékvíz
elvezetésének megvalósítását. Ezért szeretnénk elindulni ezen az úton, próbáljunk meg ezen a
területen lépni. Próbáljuk meg a pályázatbenyújtás idejére egy olyan szakmai dokumentumot
elkészítetni, amely megalapozza ezeket a felvetéseinket.
Terbe Zoltán polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, aki azzal egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

igen

szavazattal

–

40/2008. sz. határozat
Pályázat elkészítése csapadékvíz elvezető rendszer
fejlesztése és korszerűsítése tárgyában
Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a belvíz és csapadékvíz
kezelését szolgáló pályázatok benyújtásához szükséges tervdokumentációk előkészítését.
Megbízza továbbá Terbe Zoltán polgármestert a műszaki tartalom kidolgozásához szükséges
munka előkészítésével és a pályázat elkészítésére vonatkozó árajánlatok bekérésével.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester,
Fogl András területfejl. tanácsnok
Határidő: 2008. június 1.

/Abonyi Henrik képviselő visszajött, jelen van 14 képviselő./
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19./ N a p i r e n d
Egyebek
Terbe Zoltán polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg az egyebek napirendi pontban
észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő hozzászól:
Szeretném megkérdezni Dósai Imre alpolgármestert, hogy mit ért az alatt, amit az Új Kun-Majsa
újságban is megírt, hogy ez az önkormányzat az előző önkormányzattól 1 milliárd forint adósságot
örökölt. Ez a megörökölt összeg miből tevődik össze.
Dósai Imre alpolgármester elmondja:
Az SZMSZ szerint Faludi Tamás képviselő társamnak meg fogom írásban küldeni 30 napon belül a
választ.
Faludi Tamás képviselő kérdezi:
A 2008. évi költségvetéshez kapcsolódó feladatoknál a dologi kiadások vizsgálata kapcsán,
szeretném tudni kikből fog ez a bizottság, összeállni, hogy fog ez bizottság működni.
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
Ez egy szakmai kérdés. Mindenképpen fontosnak tartom, hogy az érintett intézmények vezetői
részt vegyenek ennek a bizottságnak a munkájában. Az egymás által megismert dologi struktúrát
vizsgálják felül, és egy konszenzusos eredmény képen, ha lehet egy jobb elosztási rendszert,
hozzanak létre. Mindenképen úgy kell létrehozni, hogy egyik intézmény érdekei se sérüljenek. A
költségvetés módosításáról a Képviselő-testület fog dönteni.
Faludi Tamás képviselő kérdezi:
Folynak-e jelen pillanatba tárgyalások a kábel televízióval a Képviselő-testületi ülések további
közvetítési lehetőségeiről.
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
Eddig kétfordulós tárgyalás volt média ügyben egy média kerek asztal volt januárban, akkor a
Kiskunmajsai médiák szereplőivel közösen tanácskoztunk. Akkor mindenki elmondta az elvárásit a
Catel Kft és az Új Kun-Majsa újság is, illetve a rádió is. Az ott megfogalmazott kéréseket eljutatták
írásban hozzánk. A média azt szeretné méltányoltatni, hogy közszolgálati feladatot látnak el és
ennek a feladatnak ez ellátásáért, szeretnének juttatást kapni. Pillanatnyilag erről folyik az
egyezkedés. Biztos vagyok benne, hogy a márciusi testületi ülésre egy olyan javaslatot tudunk
letenni az asztalra, amely megfelel a média szereplőinek és a Képviselő-testületnek is és nem jelent
túlzott anyagi terhet Kiskunmajsának sem.
Nagy Imréné képviselő mondja:
Szeretnék tájékoztatást kérni, hogy a buszmegálló előtti járdaszigetnek mi lesz a sorsa.
Terbe Zoltán polgármester válaszol:
A Képviselő-testület már megbízást adott ennek a feladatnak az elvégzésére. A testület döntött az
előző ülésén a közlekedésfejlesztési pályázat benyújtásáról. A rendkívüli Településfejlesztési
Bizottsági ülésén a tervezővel tanácskoztunk, amely a létesítendő buszmegálló kialakításának
terveit tartalmazza. Sok kérdés és elvárás fogalmazódott meg a tervezők felé. Elhangzott a
buszmegálló áthelyezése más helyszínre, de a szakemberek nem javasolják az áthelyezést.
Amennyiben elkészül az építési engedély dokumentációja az új buszmegállónak és a
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költségvetése, akkor az a költségvetés tartalmazni fogja az egész buszmegálló felújítását, a zebrák
esetleges áthelyezését, felfestését, valamint a leendő buszmegálló környezetének rendbetételét.
Erre a pályázat támogatást fog nyújtani be is fogjuk, építeni ennek a létesítménynek a teljes
komplett költségvetését ebbe a pályázatba. A pályázat tartalmazza még a Fő utca, Félegyházi
útkereszteződés biztonságos közlekedésének a kialakítását, ami egy rendőrlámpa felszerelését
jelenti. A gyalogos közlekedés lámpával történő szabályozásával együtt. Ez magával vonja, hogy a
kereszteződés nyomvonalát, egy picit meg kell változtatni. Ennek a lámparendszernek a kialakítása
bruttó 32 millió forintba kerül valószínűleg a tervező szerint. A pályázatban még továbbá szerepel
az is, hogy Kiskunmajsán az összes buszváró helyét, ahol eddig nem volt védő hely ellátnánk
buszváróval. Ez egy egységes 52-53 buszvárót jelentene kül és belterületen egyeránt. A
Kiskunmajsai Kistérségi Társulás részéről volt egy igény, hogy a többi települést is építsük be a
rendszerbe, hiszen a kistérségi összefogás többlet pontot jelenthet a pályázat számára. A pályázat
beadásának határideje jövő hét csütörtök, a pályázat előkészítése és készítése folyamatban van. Sok
kérdés merült fel még a pályázattal kapcsolatban valószínű, hogy jövő hét csütörtökön rendkívüli
Képviselő-testületi ülést kell összehívnunk.

Nagy Imréné képviselő Dósai Imre alpolgármesterhez intézi kérdését:
Zrínyi utcán található élelmiszer bolt előtt nincs gyalogátkelő, mikor várható ennek a kérdésnek a
megoldása.

Dósai Imre alpolgármester válaszol:
A legközelebbi közlekedési bejárás alkalmával megvizsgáljuk, hogy mi a lehetősége a
gyalogátkelő kialakításának. Az eddigi tapasztalatok alapján nincs akadálya a gyalogátkelő
kialakításának.

Terbe Zoltán polgármester elmondja:
El szeretném mondani, hogy a Spar áruház előtt szeretnénk egy gyalogátkelő helyet létesíteni.
Szakemberek megvizsgálták a térvilágítást, megfelelőnek találták. A Spar áruházzal megegyezés
történt a felfestés költségeit kifizetik. Lehet, hogy máshol nem lehet ilyen olcsón megoldani, mivel
a térvilágítást olyan színvonalra kell emelni, amely a gyalogos átkeléshez szükséges. Egy
gyalogátkelő kialakítása több millió forintba is kerülhet.

Szabóné Csábrády Anikó elmondja:
Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testület, hogy a két oktatási intézményünk vonatkozásában
informatikai eszköz rendszerek bővítését döntötte el a Képviselő-testület, és ezt a pályázatot
beadtuk. Ezek alapján, a kalkulációk szerint az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
közel 70 számítógépet fog kapni és 16 tantermi csomagot. A Dózsa György Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégiumnak információink szerint 8 számítógépet és 6 tantermi csomagot
fog kapni, amely komplett felszerelést adnak a tantermekre, amennyiben nyer a pályázat.
Oláh Péterné képviselő elmondja:
Az Új Kun-Majsa újságban nem láttam mást, mint gyűlöletet. Egymást a képviselők gyűlölik,
megbántják, megsértik. Ezt nem értékelik a választópolgárok. Próbáljuk meg egymásba tisztelni
azokat az embereket, akik megválasztottak bennünket. Ne gyűlöljük egymást, legyen bárki
bármelyik párt küldötte is. Próbáljuk meg a problémákat megbeszélni, és megoldást keresni a
problémákra.
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Dósai Imre alpolgármester mondja:
Egyetértek, de a gyűlölet ez elég súlyos vád. Az hogy nem vagyunk egy állásponton, lehet, hogy
nem beszélünk eleget, lehet, hogy több párbeszédet kellene folytatnunk.
Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy megjelent egy pályázati kiírás az illegális
szemétlerakók felszámolására, erre 5 millió forintos támogatást lehet nyerni a pályázóknak.
Elkezdtük az illegális szemétlerakatok felmérését, ezért kérem, ha bárki tud ilyen illegális
szemétlerakatról, akkor kérem, jelezze azt.
Abonyi Henrik képviselő szól:
Egyetértek Oláh Péterné képviselő asszonnyal.
Szeretnék egy pozitív dologról beszámolni. Bizonyára a városlakók észrevették, akik Kiskunmajsa
Város Polgármesteri Hivatalába mennek, hogy a főbejárat elé 4 darab kerékpártároló került
kihelyezésre. Ennek a kerékpártárolónak a létrehozásához a Fidesz képviselőcsoport tagjai
tiszteletdíjuk arányos részének felajánlásával járultak hozzá.
Kérésem lenne a polgármester úrhoz, hogy a jövőben párhuzamosan ne fussanak szakbizottsági
ülések, hogy minden képviselő, aki szeretne részt, tudjon azokon venni.
Szeretném megkérdezni, hogy van-e lehetőség arra, hogy a Művelődési Központ főbejáratánál lévő
lépcső legalsó foka elbontásra kerüljön, és díszburkolattal lenne kijavításra?
Terbe Zoltán polgármester válaszol:
Nincs akadálya. Meg kell nézni, milyen többletköltséggel jár.
Farkas Zoltán képviselő hozzászól:
Egyetértek én is Oláh Péterné képviselő asszonnyal, de azért hozzá kell tenni, hogy van
kompromisszum kézség a testületben. Szeretném kiegészíteni azzal, hogy sok mindent lehet hallani
a hivatal munkájáról. Én a magam részéről szeretném kinyilvánítani, hogy maximálisan elégedett
vagyok a hivatal munkájával, ahhoz hogy itt tartunk fontos a háttérmunka.
Fogl András képviselő elmondja:
Az Új Kun-Majsa újság beszámolóját a szakbizottság megtárgyalta és mégis levette a Képviselőtestület napirendjéről. Felháborító, hogy képviselői előterjesztés határidőben került benyújtásra az
mégsem került bele az előterjesztésbe.
Az MSZP frakció önálló indítványként nyújtotta be a Képviselő-testületnek a Magyar Gárda
nemkívánatossá nyilvánítását Kiskunmajsán és mégsem került a napirendi pontok közé.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Ezt az észrevételt az Új Kun-Majsa beszámolója napirendi pontnál kellett volna megtenni, de a
Képviselő-testület szavazott és levette napirendjéről ezt a napirendi pontot.
Faludi Tamás képviselő elmondja:
A Magyar Gárda, nem került fel napirendi pontként, nyugodtan fel lehet volna venni napirendi
pontba, és kimondani, hogy Kiskunmajsára ne jöjjenek. Nyilvánítsuk nem kívánatosnak a Magyar
Gárda jelenlétét Kiskunnmajsán. A gyerekeink ne ezt lássák, hogy ilyen is van. Én szeretném, ha
határozatban nyilvánítaná ki e fajta szándékát Kiskunmajsa Város Önkormányzata.
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
A Képviselő-testület megszavazta, hogy ne kerüljön napirendre a Magyar Gárda. Én személy
szerint megvárnám a jogi eljárás végét, nem a mi kompetenciánk erről dönteni.
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Farkas Zoltán képviselő elmondja:
Nem feladatunk erről dönteni. Ez egy bejegyzett szervezet nincs semmilyen jogunk fellépni
ellenük.

Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, Terbe Zoltán polgármester megköszönte a képviselők
megjelenését az ülést 1845-kor bezárta.
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