Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6/I/2008.
Jegyzőkönyv
Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 2-án 14 órai
kezdettel megtartott testületi üléséről.
Jelen vannak:
Önkormányzat részéről:
Abonyi Henrik, Csóti Péter, Faludi Tamás, Farkas Mihály, Farkas Zoltán, Fogl András, Dr.
Kiss Tibor, Leiz Sándor, Nagy Imréné, Nyerges Benjamin, Oláh Péterné, Szikora Lajosné
képviselők, Terbe Zoltán polgármester, Szabóné Csábrády Anikó és Dósai Imre
alpolgármesterek /15 fő 83,33 %/ Kolompár Orbán, Mózer Gyula, Dr. Szabó Lajos
képviselők később érkeznek.
Jelen vannak továbbá:
Dr. Tóth Mária jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna, Gulyás Jánosné és Nyerges Éva
osztályvezetők, Béres László és dr. Égető Annamária bizottsági referensek, 3./ napirendi
ponthoz K&H Bank képviseletében Rigó Attila osztályvezető
Terbe Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 15 képviselő
jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőknek Csóti Péter és Nagy Imréné
képviselőket javasolta.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett –
elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
Terbe Zoltán polgármester ismerteti a napirendi javaslatot, továbbá kéri, hogy a 9. napirend
d) pontja 3. napirendként kerüljön megtárgyalásra az érintettek jelenléte miatt, - ezáltal
módosul a további napirendi pontok számozása - ugyanezen napirend c) pontját Kiskunmajsa
Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását javasolja
zárt ülésen tárgyalni, mivel az Ötv. 12. § (4) a. pontja szerint személyiségi jogokat érint. A
meghívóban zárt ülésként jelzett Javaslat a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság kültagjának
megválasztásáról szóló előterjesztést pedig az Ügyrendi Bizottság előterjesztésének c)
pontjaként kerüljön megtárgyalásra, mivel az érintett írásban hozzájárult a nyilvános ülésen
való előterjesztéshez.
Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket.
Abonyi Henrik képviselő kéri:
Az előterjesztésem a) pontját az EU pályázat 2008-as ifjúsági találkozóra szeretném levenni
napirendről, mivel a Polgármester úrtól március 28-i keltezéssel érkezett egy levél, melyben
ismerteti, nem kívánja, hogy ezt a pályázatot írjam, gondozzam. Ezáltal a tanácsnoki
munkámmal is nehézségbe kerültem, mivel elvételre került tőlem ez a feladat. Mi nem a
Polgármester úrtól határolódtunk el, hanem fontosabb szövetségesének tartja a baloldali
frakciót. A FIDESZ a testületi ülés alkalmával a véleményét önállóan fogja képviselni.
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Fogl András képviselő mondja:
Az MSZP frakció részéről két napirendi pont felvételét javasolom, az egyik a Magyar
Gárdával kapcsolatos előterjesztés a másik pedig az Új Kun-Majsa újság beszámolója.
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
Az MSZP által javasolt két napirendi pont írásos előterjesztésével nem rendelkezünk, de ettől
függetlenül szavazásra bocsátom a javaslatot.
A testvérvárosi pályázattal kapcsolatban: Képviselő úr valószínűleg félre értette, én az utolsó
fázisban kértem azt, hogy a pályázat írásánál bizonyos korrekciót hajtsunk végre, mivel
változások történtek a pályázat kiírásában. Köszönöm, hogy Képviselő úr segítette
munkájával mind a két pályázat megírását, az első már benyújtásra került testületi döntés
nélkül, a másodikat is elküldtük már. Ezek a pályázatok városi önerőt nem kívánnak, tehát a
jelenlegi Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a polgármesternek jogában áll elküldeni
ezeket a pályázatokat testületi határozat nélkül is. Határidőre mind a két pályázat benyújtásra
került.
A módosító javaslatokról egyenként fogunk szavazni, kérem a képviselőket, aki egyetért
azzal, hogy önálló napirendként kerüljön megtárgyalásra a Magyar Gárdáról szóló
előterjesztés, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 8 tartózkodással – a
javaslatot nem fogadta el.
Ezek után Polgármester kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy önálló napirendként
kerüljön megtárgyalásra az Új Kun-Majsa újság beszámolója, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett – a
javaslatot nem fogadta el.
Polgármester kéri a képviselőket, hogy aki egyetért az általa elmondott sorrend és a zárt
ülésre vonatkozó módosító javaslatokkal, továbbá Abonyi Henrik képviselő kérésével, mely
szerint a 11. napirend a) pontja kerüljön levételre, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, és 2 tartózkodás mellett –
elfogadta a napirendi javaslatot.
Napirend
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
2./ …./2008. (…) rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének
szabályairól szóló 27/2007. (X.08.) rendelet módosítása
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
3./ A kiskunmajsai Önkormányzat kötvénykibocsátásáról
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
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4./ Tartalékok közötti átcsoportosítási kérelem
Előadó: Gulyás Jánosné Pénzügyi és Költségvetési Bizottság referense
5./ Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
a) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde beszámolója
b) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde létszámcsökkentéssel
kapcsolatos pótigénye
c) A Közoktatási Intézkedési Terv módosítása
d) Az Önkormányzati Minőségirányítási Program módosítása
e) Az ’56-os Történelmi Alapítvány kérelme
f) A Városi Könyvtár felzárkóztatási pályázattal kapcsolatos kérelme
g) A Catel Kft. ajánlata
h) Művelődési Központ és a kulturális élet átszervezése
6./ …./2008. (….)rendelet tervezet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról
Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
7./ Ügyrendi Bizottság előterjesztései
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens
a) Pályázatgondozással foglalkozó munkacsoport létrehozása
b) A Közbeszerzési Bizottság feladatainak ellátásáról
c) Javaslat a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság kültagjának megválasztására
8./ Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
a) Turisztikai pályázat benyújtása
b) A Majsa-napi rendezvényekkel kapcsolatos pályázat benyújtása
c) Tajó-Bodoglár összekötő út javítására ajánlat
d) A Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése című pályázat elkészítése
e) Veszélyes fák kivágása, gallyazása
f) Üdülő területen telek értékesítés
g) Pályázati lehetőség a Bölcsőde felújítására
h) Pályázati lehetőség közösségi házak felújítására
i) A GRAPE-VINE Kft. vételi ajánlata az ipari parkban
j) Jonathermál Zrt. kérelme
k) Forgalmi rend változtatás
l) Karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos ajánlat
m) Kitl Valéria lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
n) Kiskunmajsa város vízi közműveinek 2007. évi felújítási-karbantartási programja
o) Lantos Sándor Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám bérleményre vételi szándék bejelentése
p) Varga Brigitta területbérleti kérelme
q) Varga Kálmán területvásárlási kérelme
r) Közösségi közlekedés fejlesztése pályázathoz kapcsolódó határozat módosítása
9./ Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztései
Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
a) Az Egészségügyi Központban működő reumatológiai szakrendelésen vizitdíj eltörlése
b) Egyéb sport- és civil szervezetek támogatási keretösszegének megosztása
c) Kiskunmajsa Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérelme
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d) Rendőrkapitányság kérelme
e) Kistérségi Szociális Intézmény kérelme
f) Javaslat a kiskunmajsai sport működési rendszerének- és szervezetének átalakítására
10./ Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
a) Előterjesztés a kiskunmajsai termál projekttel kapcsolatosan
b) Előterjesztés Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervéről
11./ Lakás-takarékpénztári szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésről
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
12./ EU pályázat 2008-as testvérvárosi konferenciára
Előadó: Abonyi Henrik Idegenforgalmi és testvérvárosi kapcsolatok tanácsnok
13./ …./2008. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító
3/2008. (II.28.) számú rendelet módosításáról
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
14./ E g y e b e k
a) Karácsonyi csomagok technikai elosztására javaslat
Előadó: Szikora Lajosné képviselő
15./ Kiskunmajsa Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Előadó: Terbe Zoltán polgármester /Zárt ülés anyaga./

1./ N a p i r e n d
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Csóti Péter képviselő mondja:
A 141/2007. számú határozattal kapcsolatosan a lelátó leszedése tévedésből került a
tervezetbe. Javasolom megoldást találjunk arra, hogy az eredeti szándék teljesüljön, bent a
sportcsarnokban szükséges mértékű átalakítás, ott egy fedett lelátószerű nézőtér kialakítás
volt az eredeti szándék, ezen változtatni kellene.
Terbe Zoltán polgármester válaszolja:
A képviselő-testület által hozott döntést a Polgármesteri Hivatal végrehajtotta, azzal a
műszaki tartalommal, amit elfogadott.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom az előterjesztést a határidő
módosítással együtt.
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A képviselő-testület az előterjesztést 15 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
47/2008. sz. határozat
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
H a t ár o z a t
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót a következőképpen fogadja el:
- 89/2007. sz. határozat
Intézményi felújítás
- 119/2007. sz. határozat
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium konzorciumi együttműködési
megállapodása
- 141/2007. sz. határozat
Tervezési ajánlatok megtárgyalása
- 259/2007. sz. határozat
Kullancsirtásra biztosított előirányzat zárolása
- 275/2007. sz. határozat
A szökőkút körül díszburkolat kialakítása
- 276/2007. sz. határozat
Lakosság fejlesztési igényének felmérése, Rendezési terv módosításáról
- 281/2007. sz. határozat
Önkormányzati minőségirányítási program felülvizsgálata
- 284/2007. sz. határozat
Művelődési Központ vezetői pályázatának kiírása
- 299/2007. sz. határozat
Önként vállalt feladatok bemutatása
- 302/2007. sz. határozat
Vakáció Kht. támogatása
- 303/2007. sz. határozat
A Városgazdálkodási Intézmény átszervezése
- 305/2007. sz. határozat
A lakás-takarékpénztári szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésről
- 318/2007. sz. határozat
Ajánlat a laktanyai ingatlanok megvételére
- 319/2007. sz. határozati javaslat
Karácsonyi díszvilágítás
- 320/2007. sz. határozat
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel szerződés módosítás
- 321/2007. sz. határozat
Karácsonyi árusítással kapcsolatos kérelem
- 329/2007. sz. határozat
A kiskunmajsai Művelődési Központ és a kulturális élet átszervezése
- 331/2007. sz. határozat
A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány kérelme
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- 351/2007. sz. határozat
Dr. Barabás Gábor háziorvos kérelme
- 360/2007. sz. határozat
Tájékoztató Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének III. negyedévi
végrehajtásáról
- 383/2007. sz. határozat
Közoktatási szakértő megbízása
- 389/2007. sz. határozat
Megbízási szerződés megkötése könyvvizsgálati feladatokra
- 392/2007. sz. határozat
Művelődési Központ vezetői pályázatának elbírálása
- 4/2008. sz. határozat
Területvásárlás
- 5/2008. sz. határozat
Ipari Park közművesítésére pályázat benyújtása
- 6/2008. sz. határozat
Közösségi közlekedés fejlesztése című pályázat beadása
- 8/2008. sz. határozat
A Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Alapfokú nevelési-oktatási
intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázat benyújtása
(DAOP-2007-4.2.1/2F)
- 9/2008. sz. határozat
A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra
fejlesztése című pályázat benyújtása (TIOP-1.1.1/07/1)
- 10/2008. sz. határozat
Létszámcsökkentéssel kapcsolatos intézményi pótigény
- 11/2008. sz. határozat
A Vakáció Kht. 2008. évi üzleti tervének elfogadása
- 14/2008. sz. határozat
Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakításához fejlesztési megállapodás kötéséről
- 19/2008. sz. határozat
2008. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó feladatok 1. és 2. pontja
- 23/2008. sz. határozat
Huszkáné Kovács Márta területbérleti kérelme
- 25/2008. sz. határozat
Bajcsy-Zs. u. 10. szám alatti ingatlan bérbeadása
- 26/2008. sz. határozat
Ipari park komplex közművesítés létesítési engedély terveinek szerződés módosítása
- 32/2008. sz. határozat
Háziorvosi szerződések módosítása
- 33/2008. sz. határozat
Javaslat további Tanyagondnoki szolgálat kialakítására
- 35/2008. sz. határozat
Étkezési hozzájárulás pótelőirányzat kérelme
- 36/2008. sz. határozat
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
- 38/2008.sz. határozat
Pályázatgondozással foglalkozó bizottság létrehozásáról
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- 39/2008. sz. határozat
Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére
- 43/2008. sz. határozat
Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására pályázat benyújtása
- 44/2008. sz. határozat
Közösségi közlekedés fejlesztésére kiírt pályázat benyújtása
- 45/2008. sz. határozat
Arany Katedra emlékplakettra történő felterjesztés
- A Képviselő-testület a 19/2008. sz. határozat 3. pontjánál a határidő 2008. május 31-re való
módosítását elfogadta.
/Dósai Imre alpolgármester kiment./
2./ N a p i r e n d
…./2008. (…) rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a
személyes
gondoskodás
keretébe
tartozó
gyermekjóléti
alapellátások
igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X.08.) rendelet módosítása
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs Polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül– elfogadja,
és megalkotja az alábbi rendeletét.

Kiskunmajsa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2008. (IV.03.) számú rendelete
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe
tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §-a, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §. (1) bekezdés alapján a pénzbeli és
természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X.8.) számú rendeletét
(továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 12. §. helyébe a következő rendelkezés lép:
Térítési díj
12. §

(1) az intézményi térítési díj mértéke:
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a) Bölcsődében (négyszeri étkezés R,T,E,U)
261,-Ft
b) Óvodában (3 étkezés T,E,U)
332,-Ft
c) Óvodában (T)
56,- Ft
d) Általános iskolában tízórai
78,-Ft
e) Általános iskolában uzsonna
87,-Ft
f) Általános iskolában (ebéd)
250,-Ft
g) Gimnáziumban (menza)
242,-Ft
h) Kollégiumban középiskolások számára reggeli
161,-Ft
i) Kollégiumban középiskolások számára ebéd
242,-Ft
j) Kollégiumban középiskolások számára vacsora
194,-Ft
k) Kollégiumban általános iskolások számára reggeli
67,-Ft
l) Kollégiumban általános iskolások számára tízórai
78,-Ft
m) Kollégiumban általános iskolások számára ebéd
250,-Ft
n) Kollégiumban általános iskolások számára uzsonna
87,-Ft
o) Kollégiumban általános iskolások számára vacsora
115,-Ft
/R: reggeli, T: tízórai, E: ebéd, U: uzsonna/
(2) a személyi térítési díjat az intézményvezető a módosított 1997. évi XXXI. tv. 148. §.
(5) bekezdésében megjelölt normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja
meg.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosított gyermekek
napközbeni ellátása személyi térítési díjának megfizetésére a szülő vagy más
törvényes képviselő köteles.
(4) A személyi térítési díj az (1) bekezdésben megjelölt összeg általános forgalmi adóval
növelt összege.
Záró rendelkezés
2. §.
Ezen rendelet 2008. május 01. napján lép hatályba. Hatálybelépésével egyidejűleg az 1/2008.
(I.30.) számú rendelet hatályát veszti.
/Dósai Imre alpolgármester visszajött./
3./ N a p i r e n d
A kiskunmajsai Önkormányzat kötvénykibocsátásáról
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Terbe Zoltán polgármester a következőket mondja el:
Egy hosszú folyamat újabb állomásához értünk, a takarékossági intézkedési csomagban az is
szerepelt, felül kell vizsgálnunk a város bankszámla vezetését, illetve a hitel konszolidációs
eljárást szeretnénk beindítani. Ennek érdekében korábban egy közbeszerzési pályázatot írtunk
ki. A közbeszerzési eljárásban a bankszámlavezetést, illetve a hitelkonszolidációt egy
csomagban kívántuk megversenyeztetni. Mindannyian tudjuk, hogy a közbeszerzési eljárás
eredménytelen lett, hiszen a két versenyben maradt bank nem tett olyan ajánlatot számunkra,
amely kedvezőbb lett volna a jelenlegi állapotnál. Időközben néhány szempontot
felülvizsgáltunk és célszerűnek tartottuk, hogy a bankszámlavezetésről szóló versenyeztetést,
illetve a hitelkonszolidációs kérdéseket külön-külön próbáljuk megversenyeztetni. Ekkor
merült fel annak lehetősége, hogy a hitelkonszolidációt hagyományos hitelkonstrukciók
helyett kötvény kibocsátással próbáljuk lefedni, melynek több előnye és hátránya is van.
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Ennek megfelelően különválasztottuk a két feladatot, önkormányzatunk 2007. decemberében
ajánlatot kért be bankoktól, annak érdekében, hogy milyen feltételek mellett tudnak
számunkra kötvényt biztosítani. Az akkori kérelmünkben 500 milliós és 1 milliárd forintos
kötvény kibocsátási csomag szerepelt.
A képviselő-testület a decemberi ülésén foglalkozott ezzel a témakörrel, akkor a képviselők
úgy döntöttek, hogy kisebb összegről is kérjünk árajánlatot a bankoktól. A testület döntésének
megfelelően 250 és 400 millió forintos ajánlatot kértünk be különböző bankoktól, a
korábbinál kevesebb jelentkező volt erre az ajánlattételre. A városi költségvetés készítése
miatt célszerűnek tartottuk nem foglalkozni ezzel a kérdéssel, ezért került most
előterjesztésre. A pénzügyi világban elég komoly válság alakult ki, ezért fontos lett volna, ha
a bankok felhívják a figyelmünket arra, hogy a kötvénykibocsátás késlekedése milyen
problémákat okozhat az önkormányzat számára. A K&H Bank tett ajánlatot a kötvény
kibocsátási csomagra, felhívva arra a figyelmet, hogy a késlekedés milyen
következményekkel járnak. Köszönöm az ajánlatot a bank részéről, mely rávilágított arra,
hogy egyre szűkülnek a lehetőségeink, és ha nem lépünk, akkor később csak hátrányosabb
pozícióból tudunk tárgyalni. Más pénzintézet nem juttatott el hozzunk olyan ajánlatot, mely a
problémánk megoldását elősegítette volna. Az a javaslat, amit a K&H Bank eljuttatott
számunkra ez egy vissza nem vonható javaslat, amely érvényességét április 18-ig tartja meg
és 300 millió forintos kötvény kibocsátásáról szól. Ez a kötvény a korábbi elgondolásokkal
ellentétben nem fejlesztési kiadásaink forrásaként szolgálna, hanem ezáltal kedvezőbb
paraméterű tartozássá tudnánk váltani a működési hitelállományunkat. A kötvénykibocsátás
révén eljuthatunk abba a helyzetbe, hogy a Kiskunmajsa Önkormányzat ezáltal lecsökkenti
működési hitelállományát, ezért a bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek lecsökkennek
a közbeszerzési értékhatár alá, ezáltal lehetőségünk nyílik arra, hogy bankot válthassunk. Az 1
évvel ezelőtti célkitűzéseink most tudnak megvalósulni közbeszerzés nélkül úgy, hogy
mindenkitől kérhetünk a bankszámlavezetésre ajánlatot, amely számunkra kedvező.
Figyelembe kell venni a döntésnél is, hogy a K&H Bank ajánlata arra az esetre szól, ha a
bankszámlavezetést tőlük rendelnénk meg.
Sok szeretettel köszöntöm a K&H Bank képviselőit, Dr. Ákos Tibort és Rigó Attilát, illetve
kollegájukat, azért jöttek el közénk, hogy kérdéseinket számukra fel tudjuk tenni.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester mondja:
Kérdezem az elénk tárt konstrukciót lényegesen változtatná-e az, ha a türelmi idő rövidebb
lenne, illetve a visszavásárlás ütemezésére a 2013 helyett 2011. év kerülne a testület részéről
elfogadásra?
Rigó Attila K&H Bank osztályvezetője válaszolja:
Természetesen bankunk nyitott az Önök részéről megfogalmazott módosításokra. Nem látom
akadályát a rövidebb futamidőnek.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester elmondja:
Az elénk tárt konstrukciót a rövidebb türelmi idő és a korábbi visszavásárlás lehetősége nem
fogja befolyásolni?
Rigó Attila K&H Bank osztályvezetője közli:
A 20 év a kötött, rövidebb idő lehetséges.
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Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester mondja:
A módosító javaslatom a következő: a türelmi idő 2 év legyen az 5 év helyett és a
visszavásárlás ütemezése 2013 helyett 2011. év legyen, ugyanígy április 30-ra vonatkozóan.
Leiz Sándor képviselő kérdezi:
Polgármester úrtól kérdezem, hogy a többi bank ajánlata hol van? Amennyiben tettek
ajánlatot, ki döntötte el, hogy a K&H Bank ajánlata kerül ide?
Terbe Zoltán polgármester ismerteti:
Mint mondtam bevezetőmben, bármelyik bank tehetett volna számunkra ajánlatot. Az
indokolja, hogy most ez az egyetlen ajánlat került elénk, hogy a pénzügyi piacon komoly
mozgások indultak be az elmúlt hónapokban, a késlekedés milliókban mérhetők a döntésünk
során. A K&H Bank javaslatát a B. alternatíva szerint szavaznánk meg. Kérhetnénk más
bankoktól is ajánlatot, akkor viszont várnunk kellene április 18-ig. Mivel az előttünk lévő
ajánlat már nem titkos, a konkurens bankok is ismerik ennek paramétereit. Az ajánlat április
18-ig tart, ezután van lehetőség a többi bank felkérésére, így lenne verseny semleges az
ajánlattétel, egy-két hónapot veszítenénk ezáltal. Úgy éreztem kötelességem a város számára
kedvező és hasznos ajánlatot a képviselő-testület elé hozni annak érdekében, hogy milliós
veszteségektől essünk el. A Testület dönthet úgy, hogy még versenyt kíván folytatni, csak arra
kívántam felhívni figyelmet, amennyiben ragaszkodunk a versenyhez, ez számunkra komoly
veszteséget jelenthet. Nem mehettem el szó nélkül a lehetőség mellett, hogy minél előbb
tudjunk ilyen pénzügyi lehetőséghez jutni. Nem állt szándékomban a versenyt kiiktatni a
rendszerből.
Rigó Attila K&H Bank osztályvezetője közli:
A Képviselő úr kérdésére annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy bankunk részéről azért volt
ez az aktivitás, mivel fiókot nyitottunk Kiskunmajsán, ezáltal bekapcsolódunk a gazdasági
életbe és munkahelyeket teremtettünk, ezt is érdemes figyelembe venni. A mi ajánlatunk
kötelező érvényű ajánlat, ami azt jelenti, hogy részünkről van egy nagyon komoly
együttműködési szándék az Önkormányzattal.
Leiz Sándor képviselő mondja:
A tisztesség azt kívánja, hogy a versenyszférában tartsuk be a lépéseket, mivel itt a fő kérdés
a számlavezetés, azt ajánlanám, hogy akikkel Polgármester úr szóban tárgyalt, azok is
tegyenek ajánlatot, és több alternatíva legyen előttünk.
Terbe Zoltán polgármester válaszolja:
Alternatív javaslatként szolgál az előterjesztés B. pontja, ami azt jelenti, hogy várunk és
kérünk másoktól is ajánlatokat. Az előterjesztés nem zárja ki a versenyeztetést.
Rigó Attila K&H Bank osztályvezetője megjegyzi:
Önkormányzatnak a számlavezetése helyi fiók nélkül lehetetlen.
Dósai Imre alpolgármester elmondja:
Alpolgármester Asszonynak elhangzott egy módosító javaslata, mely szerint a türelmi időt
csökkentsük, kérdezem mi az indoka? Most azért kívánunk kötvényt kibocsátani, mivel
kedvezőbb feltételek mellett lehet igénybe venni, mint a hitelt. A másik kérdés a
visszavásárlási dátum, mi 20 évre kívánjuk kibocsátani ezt a kötvényt, csak a tőketörlesztés
megkezdésének időpontja a 2013. év, kérem, pontosítsuk ezt a javaslatot.
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/Farkas Mihály képviselő kiment, jelen van 14 fő./
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester hozzáfűzi:
Amennyiben Alpolgármester úr részletesen tanulmányozta az eddigi ajánlatokat, abban a
türelmi idő 3 év volt. Én továbbra is ragaszkodnék ehhez, azért csökkentettem le a türelmi
időt 2 évre, mivel eltelt 1 év. A visszavásárlás ütemezésére a 2011. évet tartom javaslatként a
Testület felé érdemlegesnek, ha ezzel nem ért egyet, akkor szavazatával tudja jelezni.
Rigó Attila K&H Bank osztályvezetője közli:
A futamidő lejáratával kapcsolatosan, amennyiben Önöknek rendelkezésre áll a teljes összeg,
abban az esetben 1 év után is visszafizethetik. Tehát nyitott a lehetőség az előtörlesztésre.
Terbe Zoltán polgármester a következőket mondja el:
Alpolgármester Asszony által elmondott javaslatát tegyük az A. pont részévé, mivel nem zárja
ki azt, hogy a következő testületi ülésen – amennyiben a testület felhatalmazza a
polgármestert – a szerződésben azok a paraméterek szerepeljenek, amik részéről elhangzottak.
Erről most kár döntenünk, akkor kell döntenünk, amikor a szerződés szerint a részletek
rendelkezésre állnak, hogy melyik variáció milyen következménnyel jár számunkra.
Kérem a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat A. pontjával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett –
elfogadja, és az alábbi határozatot hozza.
48/2008. sz. határozat
A kiskunmajsai Önkormányzat kötvénykibocsátásáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.§
(1) bekezdés d) pontja alapján 300 MFt értékben kötvényt bocsát ki, és felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a kötvénykibocsátással kapcsolatos részletes megállapodásokat a K&H
Bankkal a soron következő ülésre készítse elő.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2008. április 30.
/Leiz Sándor, Faludi Tamás, Fogl András képviselők kimentek, jelen van 11 fő./

4./ N a p i r e n d
Tartalékok közötti átcsoportosítási kérelem
Előadó: Gulyás Jánosné Pénzügyi és Költségvetési Bizottság referense
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
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Kérdés, hozzászólás nincs Polgármester kéri a jelenlévőket, hogy aki egyetért az elhangzott
előterjesztéssel kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta
a tartalékok közötti átcsoportosításra tett javaslatot, mely beépítésre kerül a
költségvetési rendeletbe.

5./ 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 beszámolója
dr. Égető Annamária bizottsági referens a következőket mondja:
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, nem a szakmai
szempontok szerint alkotott véleményt, hanem kizárólag abból a szempontból, hogy egyelőre
a kötelezettségvállalás pontos mértéke nem ismert az Önkormányzat számára.
/Leiz Sándor, Faludi Tamás, Fogl András képviselők visszajöttek, jelen van 14 fő./
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
Korábban elkezdődött szakmai vitának tennénk pontot a végére, az iskola összevonás révén
merült fel élesen ez a kérdés, melyik tagozatot hová helyezzük el. Ekkor kértük a tantestület
szakmai álláspontját, akik nem tudtak egyezségre jutni, ezért az Önkormányzat úgy döntött,
hogy a jelenlegi állapotban működik az iskola. Az elmúlt hónapok során tartottunk
megbeszélést a tantestülettel, akkor hangzott el ez a tájékoztató az Igazgató úr részéről, hogy
a tantestület nagy többséggel tudott állást foglalni ebben a kérdésben, és az előttünk lévő
javaslatról dönthet a Testület.
Csóti Péter képviselő hozzáfűzi:
Az előterjesztés gazdasági vonatkozását annyival kívánom kiegészíteni, hogy az eredeti
változatnak is lennének anyagi vonzatai, sőt a jelenlegitől még magasabb is. A szakmai
részére visszatérve: valóban egy hosszú folyamat végéhez érhetünk, reményeim szerint
megnyugtatóan és az intézménynek ezek után csak a szakmai munkával kellene törődnie.
Szikora Lajosné képviselő mondja:
Olvastam a két Igazgató úrnak a levelét, amin fel vagyok háborodva, mivel csak a tanárokról
van szó, én nem látom a gyermekek érdekeit. Kérdezem ki fog a gyermekek és a szülők
érdeke mellé állni? Nem tudom az intézmény számolt-e azzal, amennyiben megváltoztatják a
helyet, lesz-e olyan arányú beiratkozás, mint az elmúlt évben. A magam részéről nem
támogatom az előterjesztést és kiállok a gyermekek mellett. A zeneiskola igazgatójának
leveléből is azt olvastam ki, hogy ő sem támogatja az alsó tagozat volt Széchenyi iskolába
való átköltöztetését.
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Csóti Péter képviselő válaszolja:
Minden javaslatunk mögött a gyermekek érdeke áll. Bozóki igazgató úrral konstruktív
beszélgetéseket folytattunk az iskola elhelyezést illetően és a jövő évi képzésre vonatkozóan.
Többféle alternatíva is él és előterjesztésre fog kerülni az elkövetkezendő időben. Bízom
abban, hogy az Arany János iskolát a szülők nem a fekvése miatt választották.
Faludi Tamás képviselő mondja:
Ennek a vitának a felébresztését teljesen feleslegesnek tartom, és egyetértek az Igazgató úrral,
hogy ez csak a gyermekekről szól. Képviselő Asszony aggályát nem osztom azzal, hogy
ezáltal kevesebb beiratkozás lesz az intézményben.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester elmondja:
Csatlakozom az előttem szólókhoz, mindenképpen elfogadásra ajánlom a határozati
javaslatot. Gondolom ennek a kérdésnek az egyeztetése megfelelő fórumokon megtörtént. Azt
szeretném, ha az intézmény átalakításnak ez a második stádiuma is végéhez közeledne,
szeptember 1-től megnyugodnának a kedélyek és a tanításé lenne a szó.
Szikora Lajosné képviselő ismerteti:
Több szülő felkeresett – hogy nem fogalmazták meg az ellenvéleményüket – és kérték, hogy a
gyermekek ne kerüljenek ki a volt Széchenyi iskolába. Az én részemről még most sem a
gyermekekről szól ez az átszervezés.
Nyerges Benjamin képviselő a következőket mondja el:
Hozzászólásomat két részre bontanám, egyrészről az elhangzottakra való reflektálás, másrészt
Polgármester úr nyitó gondolatát szeretném továbbvinni. Minden érdekelt fél véleménye ki
volt kérve, és kialakították egybehangzó álláspontjukat. A véleményt addig kell elmondani,
míg a döntések megszületnek.
Polgármester úr gondolataihoz szeretném hozzáfűzni, hogy tavaly az önkormányzat
döntésekor mérlegelte azokat a takarékossági intézkedéseket, amelyekre rákényszerültünk.
Hosszú idő után ez az önkormányzat meg merte lépni azokat a lépéseket, amelyekkel
gazdaságosabban és lehetőség szerint a jövőben magasabb színvonalon tudjuk ellátni a
közoktatási feladatainkat. Ennek megfelelően épületrészek szabadultak fel, tervünk volt
beköltöztetni a zeneiskolát az iskola egyik szárnyába, úgy tűnik erre a központi
épületegyüttesben van lehetőség. A demográfiai viszonyok jövőbeni alakulása azt mutatja
Kiskunmajsán, hogy amennyiben az eredeti elképzelés szerint, a felső tagozat megosztva
ugyan, de felmenőrendszerben a Széchenyi iskolába került volna elhelyezésre, abban az
esetben a zeneiskola már az idei évben átkerülhetett volna a központi épületbe és
felszabadulhatott volna ez a frekventált épület más célokra. Ebben az új variációban – amit
magam is támogatok – az alsó tagozat volt Széchenyi iskolába történő helyezésekor csak a
2010-2011-es tanévtől kezdve kerülhet át a zeneoktatás az Arany János iskola központi
épületébe.
Itt kívánom felhívni a figyelmet arra, hogy a kormány már kétszer módosította a kötelező
helyiség és eszközjegyzékét. Jelen pillanatban az Alapfokú Művészetoktatási Intézményünk
nem felel meg ezeknek az elvárásoknak és arra is felhívta a Minisztérium a figyelmet, hogy
elképzelhető egyes intézmények emiatti bezárása vagy büntetése. Mi most ezzel a
döntésünkkel azt is felvállaljuk, hogy még három évre kitoljuk ennek lehetőségét, veszélyét.
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Mivel több kérdés, hozzászólás nincs Polgármester kéri a jelenlévőket, hogy aki egyetért a
határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett –
elfogadja, és az alábbi határozatot hozza.
49/2008. sz. határozat
Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és
Bölcsőde beszámolója
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 115/2007. számú határozatát
visszavonja, a 2008/2009-es tanévtől az alsó tagozatot az Iskola utcai épületben, a felső
tagozatot a Fő utcai épületben helyezi el.
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 66. § (2) bekezdése alapján 28/1997 számú határozatát visszavonja és
megállapítja, hogy Kiskunmajsa város közigazgatási területe egy általános iskolai felvételi
körzetet képez.
Felelős: dr. Égető Annamária értesítésért,
Csóti Péter igazgató
Határidő: azonnal, illetve 2008. augusztus 31.
Csóti Péter képviselő mondja:
Köszönöm a képviselő-testületnek a módosításra való hajlamát, mely szolgálja az intézmény
jobb működését.
b) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde létszámcsökkentéssel
kapcsolatos pótigénye
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Csóti Péter képviselő a következőket mondja:
A múlt év elején megtörtént az egyeztetés azokkal, akik közvetlenül nyugdíj előtt álltak.
Április hónapban kellett leadni a létszám megszüntetéshez szükséges pályázathoz az adatokat.
Előtte testületi ülésen elhangzott egy kezdeményezés, hogy azok a dolgozók, akik emelt
összegű végkielégítésre jogosultak, a munkáltatók ne támogassák. Be kell látnom, hogy
törvényértelmezési probléma merült fel részemről, én a jogszabályt úgy értelmeztem, aki az
adott időben jogosulttá vált életkora folytán az emeltösszegű végkielégítésre, arra vonatkozik.
A jogszabály az alkalmazottat támogatja. A tervezés során alapvető szempont volt – oktatási
intézmény révén – hogy tanévben gondolkodjunk, az új tanévet azon személyek nélkül
tervezzük, akik nem vesznek részt a munkában, így került sor technikai dolgozónak és
pedagógusnak a végkielégítéssel történt felmentésére. A határozatok átvételekor az érintettek
nem emeltek kifogást, majd december végén, amikor lejáróban volt a két dolgozónk
közalkalmazotti jogviszonya, akkor jelentkeztek, hogy jár nekik további 4 hónap
végkielégítés, mivel védetté váltak a felmentési idejük letöltése során. A két igény egy
hónapos különbséggel jelentkezett az intézménynél.
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A kérésük jogszerű, de az intézmény költségvetése nem úgy került megtervezésre és
elfogadásra, hogy ezt az összeget biztosítani tudja.
Faludi Tamás képviselő mondja:
Meglepődtem, hogy egy ilyen javaslat megfogalmazásra került, hogy egy jogszabályban járó
juttatást az intézmény gazdálkodjon ki. Módosító javaslatom, hogy ezen összeg az általános
tartalék terhére kerüljön biztosításra.
Terbe Zoltán polgármester hozzáfűzi:
A mai napirendi pontok ismeretében az ott szereplő plusz kiadásokat mind megszavazzuk,
abban az esetben mindenféle tartalékunk el fog fogyni. Ennek figyelembe vételével döntsünk
ebben a kérdésben.
/Farkas Mihály képviselő visszajött./
Faludi Tamás képviselő közli:
Ezt a határozati javaslatot a Képviselő-testület ne fogadja el, ezt követően a működési hitel
673.300,- Ft-tal kerüljön megemelésre.
Terbe Zoltán polgármester megjegyzi:
Az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot teszem fel szavazásra, amennyiben az nem
kerül elfogadásra, abban az esetben kell gondoskodni a forrásoldaláról.
Nyerges Benjamin képviselő ismerteti:
Az előző döntés annak tudatában született, hogy azon összegre az Önkormányzat
pályázhatott, de ez nem nyert később.
A vitát lezárva Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett –
elfogadja, és az alábbi határozatot hozza.
50/2008. sz. határozat
Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
létszámcsökkentéssel kapcsolatos pótigénye
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Általános Iskola,
Óvoda és Bölcsőde részére az előterjesztésben részletezettek szerint 673.300,-Ft
pótelőirányzatként való biztosítást a 4 havi végkielégítés pótlólagos kifizetésére nem
támogatja. Az intézmény a kifizetéshez szükséges összeget saját jóváhagyott költségvetése
terhére gazdálkodja ki.
Felelős: Csóti Péter intézményvezető
Határidő: azonnal
/Faludi Tamás képviselő kiment, jelen van 14 fő./
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c) A Közoktatási Intézkedési Terv módosítása
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs Polgármester kéri a jelenlévőket, hogy aki egyetért a
határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül– elfogadja,
és az alábbi határozatot hozza.
51/2008. sz. határozat
A Közoktatási Intézkedési Terv módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint egységes
szerkezetben fogadja el a Közoktatási Intézkedési Terv módosítását.
Felelős: dr. Égető Annamária referens
Határidő: azonnal
d) Az Önkormányzati Minőségirányítási Program módosítása
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Farka Zoltán képviselő mondja:
Szeretném megköszönni dr. Égető Annamáriának, hogy az Önkormányzati Minőségirányítási
Programot elkészítette.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs Polgármester kéri a jelenlévőket, hogy aki egyetért a
határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja,
és az alábbi határozatot hozza.
52/2008. sz. határozat
Az Önkormányzati Minőségirányítási
Program módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint egységes
szerkezetben hagyja jóvá az önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási
programjának módosítását.
Felelős: dr. Égető Annamária referens
Határidő: azonnal
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e) Az ’56-os Történelmi Alapítvány kérelme
dr. Égető Annamária referens a következőket mondja el:
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára a 2008. évi
támogatási összeg 1.000.000,- Ft-tal történő megemelését, melynek fedezetére az általános
tartalék szolgálna.
Nyerges Benjamin képviselő elmondja:
A Pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott, de az előterjesztésben konkrétan nem szerepel, hogy
az utóbbi időben egy fő nyugdíjazásával nem töltenek be egy álláshelyet. A takarító feladatait
maguk között a dolgozók részben szétosztották, másrészt pedig alkalmi munkavállalói
igazolvánnyal alkalmaznak hetente l alkalommal személyzetet. A kiadásaik nem a személyi
bérek vonatkozásában nőttek meg, hanem a dologi kiadások tekintetében.
Fogl András képviselő mondja:
A magam részéről támogathatónak tartom az előterjesztést, viszont tájékoztatásul közlöm,
hogy a jelenleg hatályos ’56-os Történelmi Alapítvánnyal kötött szerződés 3. pontja
értelmében a működtetés és üzemeltetés során az Alapítvány köteles gondoskodni az épületek
és tárgyak állagmegóvásáról, karbantartásáról, felmerülő rezsi költség fedezéséről. A
szerződésben rögzítetteken felül támogatjuk az ilyen jellegű kiadásokat. Részben helytálló,
amit Nyerges Benjamin képviselő megfogalmazott, valóban november óta a takarítói
álláshely nem került betöltésre, ez nyilvánvalóan megtakarítást jelentett az intézménynek.
Információm szerint május 1-jétől tervezik betölteni nem főállásban, hanem alkalmi
munkavállalóval ezt a feladatot. A szerződés 8. pontja tartalmazza, az Alapítvány
kötelezettséget vállal arra, hogy a Helytörténeti Gyűjteményben és a Tájházban
foglalkoztatott 5 fő létszámot a továbbiakban is továbbfoglalkoztatja.
Ennek a szerződésnek a felülvizsgálatát tartanám szükségesnek, nem visszavonni kívánom a
javaslatot, hanem mindenképpen a jelenlegi helyzet ismeretében kötnék egy új megállapodást
a Múzeum működtetésére. A bérmegtakarítás, illetve a plusz 1 millió forint jelentős
támogatást jelent ezen feladatok ellátására. Azonos súllyal mérünk saját intézményeket és
feladatokat, ott nagyon következetesek vagyunk.
Terbe Zoltán polgármester ismerteti:
Tudomásom szerint a Múzeum állományában a hamarosan újabb nyugdíjazásra kerül sor,
javasolom, hogy akkor térjünk vissza a szerződés módosítás megtárgyalására.
/Faludi Tamás képviselő visszajött, jelen van 15 fő./
Abonyi Henrik képviselő elmondja:
Egyetértek Fogl képviselőtársammal abban, hogy az Önkormányzat által működtetett
intézményekben nagyon következetesen jártunk el a költségvetések felülvizsgálatánál. A
Múzeum nem közvetlenül az Önkormányzat fenntartása alá tartozik, de jelentős mértékben
hozzájárul az intézmény működéséhez. Módosító javaslatom, hogy az ’56-os Történelmi
Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodást illetve az Őnkormányzat által történő
támogatásokat vizsgálja felül az Oktatási és Művelődési Bizottság személyi és dologi
kiadások tekintetében május 31-i határidővel.
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Terbe Zoltán polgármester válaszolja:
A dologi kiadások felülvizsgálata az előterjesztés eredményeként született meg, természetesen
figyelembe vesszük Képviselő úr javaslatát. Az előterjesztéshez képest egy másik javaslat
hangzott el – nem egymásra épülő – ezért szavazásra bocsátom először az eredeti határozati
javaslatot.
A képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 8
tartózkodás mellett – nem fogadta el.
Ezek után Polgármester szavazásra bocsátja az Abonyi Henrik képviselő javaslatát, miszerint
az ’56-os Történelmi Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodást, illetve az
Önkormányzat által történő támogatásokat vizsgálja felül az Oktatási és Művelődési Bizottság
személyi és dologi kiadások tekintetében 2008. május 31-ig.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett –
elfogadja, és az alábbi határozatot hozza.
53/2008. sz. határozat
Az ’56-os Történelmi Alapítvány kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Oktatási és
Művelődési Bizottságot, hogy az ’56-os Történelmi Alapítvánnyal kötött támogatási
megállapodást vizsgálja felül a személyi és dologi kiadások tekintetében.
Felelős: Nyerges Benjamin Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke
Határidő: 2008. május 31.
/Mózer Gyula képviselő megérkezett, jelen van 16 fő./

f) A Városi Könyvtár felzárkóztatási pályázattal kapcsolatos kérelme
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
/Fogl András képviselő kiment, jelen van 15 fő./
Abonyi Henrik képviselő kérdezi:
A pályázat tartalmazza, hogy elnyerhető minimális összeg 10.000,- Ft a maximális pedig
800.000,- Ft. Kérdezem, milyen esélyeink vannak, amennyiben 500.000,- Ft-ot fordít erre az
Önkormányzat?
dr. Égető Annamária bizottsági referens válaszolja:
A pályázati kiírás tartalmazza azt a kockázatot, hogy egyelőre azt ismerjük, hogy 24.140.000,Ft az a keretösszeg, ami felosztásra fog kerülni, viszont nem tudjuk, mennyi intézmény
pályázik, milyen nagyságrendű önerőket biztosítanak a pályázók.
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Azt tudjuk biztosan, hogy 10.000,- Ft-tól – 800.000,- Ft-ig terjed az a nagyságrendű
támogatás, amivel a pályázatelbíráló támogatni fogja a pályázókat. A Pénzügyi bizottság
álláspontja az, hogy amennyiben pályázatot nyújt be az Önkormányzat, és függetlenül az
elnyert támogatás összegétől, az 500.000,- Ft összegű önrészt biztosítani kell az
állománygyarapítás céljából.

Mivel több kérdés, hozzászólás nincs Polgármester kéri a jelenlévőket, hogy aki egyetért a
javaslattal, kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 13 tartózkodással – nem
támogatta a Városi Könyvtár pályázat benyújtással kapcsolatos kérelmét.

g) A Catel Kft. ajánlata

dr. Égető Annamária bizottsági referens a következőket mondja el:
A Catel Kft. 2008. februárjában ajánlattal kereste meg önkormányzatunkat, amelyet az
előterjesztés melléklete tartalmaz. Az ajánlat évi nettó 3 millió forintra vonatkozik, az
Oktatási és Művelődési Bizottság az A. variáció elfogadását javasolja a testületnek. A két
szakbizottság ülése között Holik János ügyvezető igazgatóval történt egyeztetést követően az
ajánlat egy rövid pontban módosításra került. A Catel Kft. kéri, hogy a 2008. évben nettó 3
millió forint kerüljön a szerződés-tervezetbe, ne kerüljön 750.000,- Ft-tal csökkentésre ez az
éves összeg, erre vonatkozik a B. határozati javaslat.
A két szakbizottság ülését követően Holik úr egy harmadik szerződés-tervezetet is eljuttatott
hozzánk, mely szerint a 2. és 3. változat között az összeg változatlan és apróbb módosításokat
szeretne kérni. A szerződés-tervezetben vastagon kiemeltek ezek a módosítási kérelmek. A 7.
pontban a vállalkozó kéri, hogy a rendes ülések időpontjáról az ülést megelőző 14 nappal
tájékoztató jelleggel e-mailban, az ülést megelőzően 3 nappal meghívó kiküldéssel kerüljön
értesítésre a Kft. Javasolja, hogy a 8. pontban 50.000,- Ft összegű kötbér kerüljön kikötésre
felróható szerződésszegés esetén. Javasolja továbbá, hogy a 9. pontban az önkormányzat
késedelme esetén a jegybanki kamat kétszeresét fizesse. Lényeges módosítás a 12. pontban,
hogy a rendkívüli felmondási idő 3 hónapra növekedjen a 15 napról, illetve a 13. pontban
javasolja megállapítani azt a tényt, hogy 2008. január 1-jétől a Catel Kft. ezt a szolgáltatást
nyújtja.

/Fogl András képviselő visszajött, jelen van 16 fő./
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Amennyiben valamelyik képviselő a Catel Kft-vel a szerződés megkötésére kíván szavazni,
abban az esetben az A. vagy B. határozati javaslatból kell választania, ha nem kívánja
megszavazni, akkor a C. pontra. Az A. és B. határozati javaslat közötti különbség, hogy az
első esetben a 2008. évben a 3 millió forint 750.000,- Ft-tal csökken, a B. határozati javaslat
esetén 2008. évben nettó 3 millió forint marad, mely feltételeket a 3. szerződés-tervezet
tartalmazza, fedezete az általános tartalék.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Kérdezem Jegyző Asszonytól, hogy a rendkívüli felmondás jogilag mit jelent, amennyiben a
szerződést így kötjük meg?
dr. Tóth Mária jegyző ismerteti:
A szerződés-tervezetben Holik úr 3 hónapos rendkívüli felmondási idő kikötését kérte, ami
azt jelenti, amennyiben a szerződést felmondjuk utána teljesítés hiányában is fizetnünk kell a
felmondási időre eső szolgáltatási díjat.
Faludi Tamás képviselő elmondja:
A B. pont tartalmazza azt, hogy az első éves díj 2008. április 2-től – december 31-ig 3 millió
forint?
dr. Égető Annamária bizottsági referens válaszolja:
A B. variáció tartalmazza, hogy a szolgáltatás 2008. április 2-től – december 31-ig nettó 3
millió forint. Javasolom, a B. variáció a Holik úr módosításaival együtt kerüljön
megszavaztatásra, tehát az 5/3-as szerződés-tervezet.
Terbe Zoltán polgármester megjegyzi:
Felhívom a figyelmet, hogy a kiküldött anyaggal ellentétben olyan módosító javaslatok
vannak a B. variációban, amik az előzőekben ismertetésre kerültek.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs kérem a jelenlévőket, hogy aki egyetért az A. határozati
javaslattal elfogadásával, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület – ellenszavazat nélkül, 16 tartózkodás mellett– az A. határozati
javaslatot nem fogadta el.
Ezek után Polgármester kéri a képviselőket, aki, egyetért a B. határozati javaslattal –5/3-as
szerződés-tervezettel - és az elhangzott szóbeli módosításokkal együtt, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett –
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
54/2008. sz. határozat
A Catel Kft. ajánlata
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Catel Kft-vel 3 évre a 5/3-as
mellékletben szereplő vállalkozási szerződést – az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt köti meg és annak aláírására felhatalmazza Terbe Zoltán polgármestert.
Felelős: dr. Égető Annamária referens
Határidő: azonnal
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h) Művelődési Központ és a kulturális élet átszervezése
- Kígyós-Gárgyáni Közösségi ház (Kiskunmajsa, Külső-Kígyós Hold u. 15.
- Bodoglári Közösségi Ház (Kiskunmajsa, Bodoglár Szőlő u. 9.)
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Oláh Péterné képviselő mondja:
Nagy különbség van a két határozati javaslat között, mivel a megbízási szerződés esetében kb.
20.000,- Ft-ért dolgoznak minden nap a munkavállalók. Én mindenféleképpen a
közalkalmazotti munkaviszonyt támogatom. Kérem a képviselőket, hogy a gárgyáni és
bodoglári esetben is a B. változatot támogassák.
Fogl András képviselő megjegyzi:
A korábbi koncepcióban mind pedig a jelenlegi előterjesztésben többször hivatkozás történt a
Hit- és Kultúra Alapítványra, mint esetleg későbbi üzemeltetőre, az elmúlt egy évben ebben
nem láttam előrelépést.
Terbe Zoltán polgármester a következőket mondja:
Emlékeztetem képviselőtársaimat, amikor az elmúlt évben tárgyaltunk erről a témáról és arról
volt szó, hogy Bodogláron és Kígyós-Gárgyánban hogyan oldjuk meg ezeket a feladatokat,
akkor megállapodtunk abban, hogy egy időszakra megbízási szerződéssel fogunk alkalmazni
dolgozókat. Akkor hangzott el a Képviselő Asszony részéről is, ha egy évig ezt a rendszert
fenntartjuk, időközben tudnak olyan egyesületet alapítani, amely a civil szféra segítségével
végezné ezt a feladatot.
Az előterjesztés szellemisége azt tartalmazza, hogy ez év végéig a korábban kevesebb időre
megalkudott konstrukcióban fog működni a rendszer, majd 2008. december 31-től,
amennyiben lesz ilyen egyesület, akkor a Kiskunmajsai Kulturális Kerekasztal részeként fog
funkcionálni. Ezáltal abból a kulturális támogatásból fog részesülni, amelyet ezen
szerveződések részére kívánunk biztosítani. A testület eleget is tett az akkori kérésnek és egy
évre kötöttünk ilyen szerződést. A Hit- és Kultúra Alapítvánnyal már folyt egyeztetés azzal
kapcsolatban, hogy Kígyósban milyen feladatokat tudnának átvenni a civil szféra
tekintetében. Az alapítvány nyitott volt arra, hogy ezeket a feladatokat ellássa, amennyiben a
testület úgy dönt a mai napon a civil szférát be fogja vonni, abban az esetben egyességre kell
jutni és közművelődési megállapodást kell kötni, hogy milyen feltételekkel és hogyan tudják
elvégezni ezt a feladatot. Ez az előterjesztés a korábbi megállapodásunk szellemiségében
készült. Amennyiben közalkalmazotti státuszt hozunk létre a két helyszínen, az azt jelenti,
hogy a Művelődési Központ létszámát 1 fővel bővítjük, miközben minden intézményünktől
bocsátottunk el dolgozókat, ez ellentmondásban van egymással. Az előterjesztés többi része
létszámkeretekben meg fog jelenni, abban az esetben a pályázati forrástól elesünk, amit a
leépítéssel kapcsolatban benyújthatnánk.
Oláh Péterné képviselő elmondja:
Amikor megszavaztam a megbízási jogviszonyt, annak feltételei nem voltak számomra
ismertek, én bíztam a Polgármester úr szavaiban. Bodogláron nagyon sok fiatal van, de
anyagiakkal nem rendelkezünk ahhoz, hogy egyesületet hozzunk létre.
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Kígyós-Gárgyán esetében beszéltem a Lelkész úrral, akkor tudná a feladatot elvállalni, ha az
önkormányzat anyagi segítséget nyújtana hozzá. Azt látom, hogy az önkormányzat arra
törekszik, ezt a két kis települést megpróbálja kiszervezni, hogy semmi ne jusson számukra.
Kérem a testületet, hogy ezt a megbízási jogviszonyt felejtse el és biztosítsuk ezt az 1
álláshelyet, mivel a szervezethez nem rendelkezünk anyagiakkal.
Dósai Imre alpolgármester a következőket mondja el:
Megértem a külterületek gondját, azonban nem szabad elfelejteni, hogy a múlt év során
folyamatosan hozott olyan döntéseket az önkormányzat, amivel létszámokat épített le az
intézményeinél. Pontosan azokat a megoldásokat kereste, hogyan lehet a közalkalmazotti
státuszt más formában megoldani. Polgármester úr ebben a kérdésben is azt javasolta, hogy
olyan formát találjunk az üzemeltetésre a két közösségi háznál, hogy ne önkormányzati
közalkalmazotti státuszba kerüljön a gondnoki munka, mivel így többe is kerül és a
művelődési ház esetében lehetséges létszám leépítési pályázattól elesik az önkormányzat.
Kígyósban van olyan egyesület, akivel lehetne ilyen jellegű szerződést kötni, Bodogláron a
sok fiatal összefogna és létrehozhatna egy egyesületet.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
A civil szervezet az egy önszerveződő, belső erőket mozgósító szervezet. A civil szervezetek
úgy jönnek létre, hogy legalább 10 fő összeül és egyet akar bizonyos területen. A Képviselő
Asszony említette, hogy van sok aktív ember Bodogláron, ezek megbeszélik mit szeretnének
csinálni és alakítanának egy egyesületet, ennek jogi formájának a megvalósításához segítséget
nyújtunk. A javaslatomban az szerepel, hogy ez az egyesület, mint kulturális egyesület a
Kulturális Kerekasztal Egyesület tagjává válna, amely számára forrásokat biztosítunk, és aki
tagjai számára plusz pályázati forrásokat tud szerezni. Az egyesület azt jelenti, azok az
emberek, akiknek nincs rá forrásuk, de összefogásukban bízva tudnak pénzt teremteni, egy cél
érdekben összefognak és elkezdenek dolgozni közösen. Az egyesületnek óriási előnye van a
más felülről szervezett rendszerekkel szemben. Amennyiben a kiskunmajsai kultúrházhoz
közalkalmazottként vesszük fel ezeket az embereket, akkor a vezetőjük itt fog lenni
Kiskunmajsán, nem Bodogláron ahol ezek az emberek élnek. Kiskunmajsán a testület és az
Igazgató úr fogja megmondani, hogy ezek az emberek napi hány órát mivel töltsenek el.
Amennyiben civil szervezetről van szó, saját maguk döntik el, hogy mikor mennyi munkát
végeznek, mivel foglalkoznak és mire fordítják azt a pénzt, amit a rendelkezésükre fogunk
bocsátani. Felkérem dr. Égető Annamáriát, hogy a dologi kiadásokkal kapcsolatosan pár
információt közöljön.
dr. Égető Annamárai bizottsági referens ismerteti:
A Kígyósi Közösségi ház működtetésére dologi kiadások rovaton 192.000,- Ft szerepel, míg a
bodoglári óvoda működésére a 2007. egész éves tervezés 709.000,- Ft volt. Negyedévre
kapott a Közösségi ház 120.000,- Ft-ot előleget, működésre a fennmaradó összeg pedig a
Hivatal céltartalékán rendelkezésre áll. Amennyiben eljutunk a 9. pontig és a Képviselőtestület meghozná a döntéseit, azt követően ezek a döntések végrehajtásra kerülhetnének,
akkor a következő testületi ülésre kimutatásra kerülnének annak a tényleges összegszerű
vonzatai, és köztük a dologi kiadások tekintetében is egy határozati javaslatot tudnánk
megfogalmazni. Bodogláron a következő lehetőség van esetleg a 120.000,- Ft – 192.000,- Ftra való kiegészítése, tehát a Kígyósi Közösségi ház szintjén legyen a dologi kiadás
megtervezve. Bodogláron amennyiben ez az összeg nem elegendő, ettől magasabb támogatás
meghatározása is lehetséges a dologi kiadásainak tekintetében.
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Oláh Péterné képviselő mondja:
A véleményemet továbbra is fenntartom, és kérem, hogy a létszám közalkalmazottként
kerüljön alkalmazásra.
Szikora Lajosné képviselő hozzáfűzi:
A Képviselő Asszonynak igaza van, az elmúlt héten megszavaztuk a dolgozóknak a
béremelést, úgy gondolom ezt a kicsi összeget oda lehet adni.
Faludi Tamás képviselő elmondja:
Örülök, hogy a Képviselő Asszony támogatja a B. variációt, de a két esetet nem lehet
összehasonlítani. Amit Polgármester úr mondott negatívumként, én azt inkább pozitívumként
értékelném, hogy ezt a két félállású dolgozót a művelődési központ igazgatója irányítaná.
Ezek az emberek ismerek az ott lakók igényét és azt egyeztetve a művelődési központ
igazgatójával közösen valósítsák meg. Én a B. variáció elfogadását javasolom.
Nyerges Benjamin képviselő következőket mondja:
Visszautasítom azt a szembeállító hangnemet, amelyben Képviselő Asszony arról beszélt,
hogy Kiskunmajsa mindent elvesz a külterülettől. A bodoglári óvoda az elmúlt évben
kiüresedett 3 óvodáskorú gyermek maradt ott. Együtt kell dolgoznunk, továbbra is
takarékosan a város érdekében és a legmegfontoltabban.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
A mai hosszú testületi ülésünkön még két napirendi pont foglalkozik Bodoglár és a külterület
kérdésével. A bodoglári út építésére 3 millió forintot kérnek, a másik esetben Bodoglár –
Kígyósi Közösségi ház építésére 40 millió forintos pályázatot kívánunk benyújtani. Tehát
nem teljesen fedi a valóságot, hogy minden pénzt ki szeretnénk vonni. Az elmúlt időszakban,
ha sok pénz került elvonásra Bodoglárról egy cikluson belül nem tudjuk helyrehozni, a
következő napirendi pontok azt sejtetik, hogy a szándék megvan bennünk.
Azt kérnénk, hogy a civil szféra erejére támaszkodva azt a megbízásos viszonyt tartsuk fent,
utána pedig olyan rendszert alakítsunk ki, amely újabb forrásokat tud biztosítani külső
forrásokból, nem a kiskunmajsai költségvetés terhére.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester elmondja:
Érdeklődéssel hallgatom az elhangzott véleményeket, az tény, hogy megszűnt a bodoglári
óvoda az elmúlt évben, mivel kevés gyermek volt, nem érte meg az önkormányzatnak erre a
feladatra működtetni az épületet. A lakossági fórumon hangzott el az a javaslat, hogy erre a
feladatra ez a ház nem alkalmas, akkor legyen közösségi ház, aminek a működtetését a város
vezetése megígérte. Az önkormányzat számára jelen pillanatban a megbízási szerződés és a
közalkalmazottkénti foglalkoztatás jelentős anyagi különbséget nem jelent. Viszont jelent
annyit, ami humánum kérdése, ezt a pénzt ha megbízási szerződésben fizetjük ki nem jelent
munkaviszonyt. Amennyiben döntünk ezeknek az embereknek a foglalkoztatásáról, abban az
esetben tisztességgel foglalkoztassuk, ha nem tudjuk foglalkoztatni, abban az esetben
vállaljuk fel a döntést következetesen a város minden intézményére vonatkozóan. Az elmúlt
1,5 évben ebből a képviselő-testületből hiányoltam a következetességet. A magam részéről
nem kívánok hozzájárulni ahhoz, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzata két dolgozót úgy
foglalkoztasson, hogy nem kapják meg a jogosan járó munkaviszonyos jogosítványukat.

24

Fogl András képviselő megjegyzi:
Nem hiszem, hogy jog kérdése, hogy állást kapjanak az önkormányzatnál közalkalmazotti
jogviszonyban vagy sem. Abban egyetértek Alpolgármester Asszonnyal, hogy egy
jelentéktelen, éves szinten alig több mint 60.000,- Ft-os tételről vitatkozunk. Azt is tudomásul
kell venni, hogy nettó összegben nem fognak sokkal többet kapni a dolgozók, természetes a
közalkalmazotti jogviszony tartalmaz magában olyan előnyöket, amit a megbízásos
jogviszony nem. Kérdezem a körzet képviselőjétől, hogy elfogadható-e számára az, amit a
Polgármester úr is megfogalmazott, hogy ez év végéig megbízással, azt követően 1-jével
pedig rendes közalkalmazotti jogviszonyban történjen az alkalmazás.
Oláh Péterni képviselő megállapítja:
A kiskunmajsai intézményekben a takarító személyzet is közalkalmazott, akkor miért nem
lehetséges Bodogláron és Kígyósban is megtenni?
Nagy Imréné képviselő közli:
A B. határozati javaslatot én is támogatni fogom.
Terbe Zoltán polgármester a vitát lezárva szavazásra bocsátja a Kígyós-Gárgyáni
Művelődési Ház előterjesztéséből az A. határozati javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 11 tartózkodás mellett – a
javaslatot nem fogadta el.
Polgármester ezek után szavazásra bocsátja a B. határozati javaslatot.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett –
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.

55/2008. sz. határozat
Kígyós-Gárgyáni Közösségi Ház
(Kiskunmajsa, Külső-Kígyós Hold u. 15.)
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi 2008. május 1-jétől 0,5
fő álláshely létesítését a Kígyós-Gárgyáni Közösségi Ház feladatainak ellátására, mely a
Művelődési Központ telephelyeként működik.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Tóth Viktor Művelődési Központ igazgatója
Határidő: 2008. május 1.

Polgármester szavazásra bocsátja a Bodoglár Közösség Ház előterjesztéséből a határozati
javaslat A. változatát.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 11 tartózkodás mellett – a
javaslatot nem fogadta el.
Polgármester ezek után szavazásra bocsátja a B. határozati javaslatot.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül –
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.

56/2008. sz. határozat
Bodoglár Közösségi Ház
(Kiskunmajsa, Bodoglár Szőlő u. 9.)
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi 2008. május 1-jétől 0,5
fő álláshely létesítését a Bodoglári Közösségi Ház feladatainak ellátására, mely a Művelődési
Központ telephelyeként működik.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Tóth Viktor Művelődési Központ igazgatója
Határidő: 2008. május 1.
- Mozi üzemeltetése
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja,
és az alábbi határozatot hozza.
57/2008. sz. határozat
Mozi üzemeltetése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. április 3–tól utasítja az
intézményvezetőt valamennyi, a mozi folyamatos működését érintő szerződés felmondására,
2008. június 30-ig a mozi időszakos üzemeltetési feltételeinek kidolgozására.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Tóth Viktor Művelődési Központ igazgatója
Határidő: 2008. június 30.
-

Tourinform Iroda tevékenysége

Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
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Fogl András képviselő a következőket mondja el:
Számomra nem megnyugtató az előterjesztés, mivel nem tartalmazza, hogy mi a
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás álláspontja. Ismerve a többi kistelepülés helyzetét
a 6-8 millió forint éves költségvetéssel működő szervezet finanszírozását sem tudják
felvállalni. Összefüggésben van a művelődési ház átalakítása során esetlegesen jelentkező
megtakarítások összegével is, amelynek egy részét a KESZ számára szeretnék
átcsoportosítani. Nem tudjuk, hogy a társulásnak mi ezzel kapcsolatosan az álláspontja, a
kiadásokhoz hozzájárul-e? Amennyiben a társuláshoz át fog kerülni a Tourinform Iroda az ott
áthelyezésre kerülő 1,5 főállás esetében a jelenlegi bérmegállapodások módosulni fognak-e?
A kistérségi társulás befogadja a Tourinform Irodát, de anyagi áldozatot nem kíván ezért
hozni, ebben az esetben ránk marad 100 %-ban a finanszírozás. Tudom, lesznek pályázati
lehetőségek, de ezeket sem látjuk teljes körűen, a döntést nagymértékben megkönnyítené, ha
ez számunkra nyilvánvaló lenne.
Ezért azt a kiegészítést teszem a határozathoz, a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás a
Tourinform Iroda finanszírozását érintő megállapodása után, a további működtetés
lehetőségeit mindenképpen tárgyalja meg Kiskunmajsa Város Önkormányzata.
Terbe Zoltán polgármester ismerteti:
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács elfogadta a non-profit Kft. alapító okirat
tervezetét. Kiskunmajsa 90 %-ban lesz tulajdonos a non-profit Kft-ben, amennyiben pontosan
el tudjuk készíteni a működési költségek tervezetét, és meg tudunk egyezni azokkal az
önkormányzatokkal, akik rendszeresen támogatni fogják Kft. működését – jövő héten fog
megtörténni – akkor a következő testületi ülésre fogjuk hozni azt a költségvetést, amelyben
benne lesz a Tourinform Iroda működési költségei és bevételei. A társulás elfogadta, hogy a
Tourinform Iroda ott fog tevékenykedni, annál is inkább, mivel kistérségi turisztikai
marketinggel kell foglalkoznia, nem csupán helyi kiskunmajsai ügyekkel.
Faludi Tamás képviselő mondja:
Módosító indítványom, hogy szüntessük meg a Tourinform Irodát.
Terbe Zoltán polgármester hozzáfűzi:
A Tourinform Irodát 2003-ban Faludi Tamás polgármester úr javaslatára alapította meg a
Kiskunmajsa Város Önkormányzata, akkor született meg az az elhatározás, hogy az iroda
szolgálni fogja Kiskunmajsa turisztikai érdekeit. A Tourinform Iroda működése során a
felettes hatóságától mindig dicsérő minősítést kapott, hogy az ott dolgozók kiválóan végzik
munkájukat és példaértékű, amit tesznek Kiskunmajsán. A Tourinform Iroda elhelyezésével
kapcsolatban merült fel csupán egy aggály, miszerint a jelenlegi helyszín magántulajdonú
ingatlanban fizetett bérleti díj mennyire kedvező Kiskunmajsa számára. Abban az esetben, ha
non-profit Kft. keretein belül fogjuk működtetni, akkor ez a bérleti díj meg fog szűnni, ami
évente 700.000,- Ft-ot jelent. Kérném, hogy a Tourinform Irodával később foglalkozzunk,
hiszen ez a döntés azt jelenti, hogy próbálunk neki más beintegrálódási helyet keresni. Mivel
az előterjesztés témája nem a turisztika, hanem a kulturális élet átszervezése, ezért azt
javasolom, hogy Faludi Tamás képviselő indítványát egy másik javaslatba fogalmazzuk bele.
Miszerint, ha úgy döntünk a Tourinform Irodát a non-profit Kft. keretében tudja működtetni a
kistérségi tanács, akkor non-profit társaság, ha nem, akkor döntsünk a működéséről külön.
Most ebben a szakmai előterjesztésben, mely kultúrával foglalkozik, nem tartom
szerencsésnek egy turisztikai kérdésről bizottsági vélemények nélküli döntéshozatalt, ennek
egy másik napirendi pontnak kell lennie. Nem hiszem, hogy Képviselő úr javaslata megfelelő
alternatívának számít ebben a témakörben.
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Faludi Tamás képviselő mondja:
Javasolom, hogy az illetékes bizottság 2008. május 31-ig tárgyalja.
Terbe Zoltán polgármester a vitát lezárva szavazásra bocsátja az előterjesztést Fogl András
képviselő által tett kiegészítéssel együtt, mely minősített többségi szavazást igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett –
nem fogadta el a javaslatot, ezáltal a Tourinform Iroda továbbra is a Művelődési
Központ keretein belül működik.
Polgármester kéri, aki egyetért Faludi Tamás képviselő javaslatával, mely szerint május 31ig kerüljön felülvizsgálatra a Tourinform Iroda működése, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 7 tartózkodás mellett – nem
fogadta el javaslatot.

- Művelődési Központ feladatai
dr. Égető Annamária bizottsági referens a következőket mondta el:
Az A. határozati javaslat, amelyet az Oktatási, Művelődési Bizottság támogatott az 1. pontban
tartalmazza a mellékletet képező alapító okirat módosítását, egyrészt a rendszeres mozi
üzemeltetés kivételét az alapító okiratból, tartalmazta volna a Tourinform Iroda
szakfeladatának kivételét, de tekintettel arra, hogy az előző pontban ilyen jellegű döntés nem
született, így ez a szakfeladat nem kerülne az alapító okiratból kivételre. Illetve tartalmazná az
alapító okirat az A. határozati javaslat szerint a feladat csökkenések megfogalmazását, annak
érdekében, hogy a 2. pontban megfogalmazottak alapján a KESZ-szel egy közművelődési
megállapodás kerülhessen megkötésre, mégpedig a nagyrendezvények, kulturális
rendezvények és táborok megszervezésének tárgyában. Ahhoz, hogy a KESZ ezeket a
feladatokat érdemben el tudja végezni, mindenképpen javasolt két keretösszeg összevonása,
ez pedig az egyedi kulturális rendezvények támogatására rendelkezésre álló 1.250.000.- Ft-os
keret, illetve a közművelődési megállapodások megkötésére rendelkezésre álló 400.000,- Ftos keret összevonása. Majd a javaslat arra irányul, hogy ez kerüljön megduplázásra és ez az
összeg legyen a biztosítéka a közművelődési megállapodás megkötésében a feladat
elvégzésének.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ezzel szemben a B. határozati javaslatot támogatta,
kizárólag a rendszeres mozi üzemeltetés megszüntetése vonatkozásában tartalmazná az
alapító okirat módosítást. Oka fogyottá vált a Tourinform Iroda kivétele az alapító okiratból,
nem javasolja kivenni a feladatokat a Művelődési Központ működéséből. A B. határozati
javaslatnak a fontos következménye - ez Alpolgármester Asszony javaslata – hogy a
közművelődési megállapodás megkötésére csupán a két keretösszeg összevonását javasolja.
Ebben az esetben, ha összevonásra kerül a keretösszeg és a KESZ egy személyben pályázik,
akkor a pályázati eljárás folyamán megvalósul a KESZ-nek az a kívánsága, hogy kizárólag
szakmai szempontok alapján ő maga ossza ezt az összeget a feladatokra.

28

Abonyi Henrik képviselő mondja:
Az alapító okirat 10. pontjába kérdezem miért került bele a következő szövegrész: kivéve a
városi ünnepségek, rendezvények szervezése?
dr. Égető Annamária bizottsági referens válaszolja:
Közművelődési megállapodás megkötésére akkor kerülhet sor, ha az a feladat, amire a civilek
vállalkoznak, nem szerepel a Művelődési Központ alapfeladatai között, párhuzamosságra
ilyenkor nincs lehetőség.
Mózer Gyula képviselő elmondja:
Tekintettel arra, hogy a KESZ-nek egy alapító egyesülete a Városszépítő Egyesület, melynek
elnöke vagyok, ezért az Ötv. 14. § (2.) bekezdése alapján személyes érintettségemet
bejelentem, és nem kívánok a szavazásban részt venni.
Fogl András képviselő a következőket mondja el:
A későbbi pontban közművelődési rendelet módosítására kerül sor, most pedig Művelődési
Központ átszervezésére, alapító okiratának módosítását tárgyaljuk, mindezt azért, hogy egy be
nem jegyzett leendő civil szervezethez hozzáigazítsuk a majsai kultúrát és közéletet.
Véleményem szerint éppen fordítva kellene, ez a szervezet 7 majsai civil szervezetet foglal
magában, ha bíróságilag bejegyzésre kerül. A tegnapi információ szerint hiánypótlásra
visszaküldte a hatóság a dokumentációt, gyakorlatilag egy olyan jogi személlyel kívánunk
szerződést kötni, ezáltal az egész közművelődést átalakítani, amely jelenpillanatban nem is él.
Ismerve egy civil szervezet bejegyzésével járó teendőket, ez akár hónapokig is elhúzódhat. A
javaslatom, hogy a Művelődési Központ e napirendi pont által tárgyalt átszervezését
semmiképpen se tárgyalja az önkormányzat, és ne hozzon döntést, mivel a KESZ még nincs
bejegyezve. Én személy szerint nem ismerem, hogy az alapító okiratában milyen feladatok
fognak szerepelni, az kompatíbilis lesz-e azokkal az elképzelésekkel, amelyeket mi most
megelőlegezünk. Most ne tárgyaljunk pénzügyi és alapító okiratot érintő kérdésekről, várjuk
meg a KESZ bejegyzését, akkor tudunk érdemben is tárgyalni szakmai és pénzügyi
kérdésekről. Javasolom, hogy az Oktatási és Művelődési Bizottság előterjesztése által az
április végi testületi ülésen térjünk vissza rá.
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
A magam részéről egyetértek Képviselő úr javaslatával, a program készítésekor úgy tűnt,
hogy a KESZ bejegyzése meg fog történni a mai napig. A bírósági hiánypótlások miatt nem
valósult ez meg, valóban meg kell várni a bírósági bejegyzést. Az alapító okiratot csak kell
módosítani, mivel a mozit kivettük, ezért erről szavaznunk kell, a többi részét pedig későbbre
halasztanánk.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs Fogl András képviselő módosító javaslatát teszem fel
szavazásra, mely szerint a Művelődési Központ alapító okiratát csak annyiban módosítsuk,
amivel a mozival kapcsolatos döntésünket beépítjük, és a további kérdésekről akkor döntünk,
ha a KESZ-t, mint civil szervezetet a megyei bíróság bejegyzi.
A képviselő-testület a módosító javaslatot 15 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – elfogadja, és az alábbi határozatot hozza.
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58/2008. sz. határozat
Művelődési Központ feladatai
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. április 2-től a Művelődési
Központ Alapító Okiratát úgy módosítja, hogy a folyamatos mozi üzemeltetést időszakos
mozi üzemeltetés váltja fel.
Felelős : dr. Égető Annamária a kiértesítésre
Tóth Viktor Művelődési Központ igazgatója
Határidő: azonnal
- Gazdálkodási-műszaki –takarítási feladatok ellátása
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
E pontnál alapvető módosítások születtek, mivel a Tourinform Iroda továbbra is a Művelődési
Központ állományában marad, valamint két félállással bővítettük az intézmény létszámát.
dr. Égető Annamária bizottsági referens ismerteti:
Az előterjesztéshez képest a B. határozati javaslatot kívánom a figyelmükbe ajánlani, amit
korábban a szakbizottságok nem támogattak. Az engedélyezett álláshelyek száma a
következőképpen fog alakulni, a kiindulási pont 11 fő, április 1-től kezdi meg egy dolgozó a
felmentését, tekintettel arra, hogy nyugdíjba vonulása várható és 7 hónapos felmentési időt
kell a számára biztosítani. Április 3-tól a 0,5 fővel csökken az álláshelyek száma, ez 1 üres
álláshely, a következő bekezdésben a Tourinform Iroda van meghatározva 1,5 fővel, tehát
nem csökken az engedélyezett létszám, 2008. május 1-től pedig kétszer 0,5 fővel nő az
engedélyezett álláshelyek száma az intézményben. Összesen 10,5 fő az engedélyezett
álláshelyek száma, amely több lépcsőben fog megvalósulni. A felmentési idő végével fog ez
az engedélyezett álláshely szám beállni. Amennyiben ez a döntés fog támogatást kapni, abban
az esetben arra kell felhívnom a képviselő-testület figyelmét, hogy a létszámcsökkentési
pályázaton nem indítható egyik érintett sem. A képviselő-testület dönt az engedélyezett
létszámról, akkor az intézményvezető köteles ezeket a szerkezeti változásokat átvezetni az
alapdokumentumon.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Szavazásra bocsátom a B. határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel, kérem a
képviselőket, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett – a B.
határozati javaslatot fogadja el a kiegészítésekkel együtt, és az alábbi határozatot hozza.
59/2008. sz. határozat
Gazdálkodási-műszaki-takarítási feladatok
ellátása
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Központ
engedélyezett álláshelyeinek számát az alábbiak szerint határozza meg:
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A jelenleg engedélyezett álláshelyek száma: 11 fő.
2008. április 1-től 1 fő kezdi meg felmentését,
2008. április 3-tól 0,5 fővel csökken (üres
álláshely),
2008. május 1-től 2 X 0,5 fővel nő az
engedélyezett álláshelyek száma.
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az intézményvezetőt az
intézmény alapdokumentumainak módosítására.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Tóth Viktor Művelődési Központ igazgatója
Határidő: 2008. május 1., továbbá folyamatosan

-

Létszám meghatározásából fakadó munkajogi következmények

dr. Égető Annamária bizottsági referens ismerteti:
A korábbi testületi döntések alapján a ,,Létszámcsökkentési pályázat” benyújtására nem
kerülhet sor.
A képviselő-testület tudomásul vette.

- Javaslat a fentebb hozott érdemi döntések végrehajtásáról
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán
polgármester szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja,
és az alábbi határozatot hozza.

60/2008. sz. határozat
A művelődés átszervezése kapcsán
hozott döntések végrehajtásáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a művelődés
átszervezésével kapcsolatos költségvetési rendeletet érintő pótelőirányzatok, kiadási
megtakarítások, létszámváltozások csak a döntés meghozatalát követő tényleges teljesítések
alapján kerüljenek a Képviselő-testület elé beterjesztésre.
Felelős: dr. Égető Annamária bizottsági referens,
Gulyás Jánosné osztályvezető
Tóth Viktor Művelődési Központ igazgatója,
Lukács Kinga Művelődési Központ gazdaságvezetője
Határidő: 2008. június 31.
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6./ N a p i r e n d
…./2008. (….) rendelet tervezet a helyi közművelődés önkormányzati
feladatellátásáról
Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
Polgármester felkéri dr. Égető Annamária bizottsági referenset, ismertesse az előterjesztést.
Dr. Égető Annamária bizottsági referens ad tájékoztatást:
Tekintettel arra, hogy a KESZ támogatása tárgyában nem született pozitív döntés a helyi
közművelődési önkormányzati feladatellátásról szóló rendelet tervezet tárgyalása oka fogyottá
vált.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Tárgyalására az április végi ülésen kerül sor, a mai ülés napirendjéről levesszük.

7./ N a p i r e n d
Ügyrendi Bizottság előterjesztései
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Polgármester felkéri Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referenset, ismertesse az
előterjesztést.
c) Pályázatgondozással foglalkozó munkacsoport létrehozása
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens előadja:
38/2008. számú határozattal az Ügyrendi Bizottság megbízást kapott arra, hogy dolgozza ki
egy pályázatgondozással foglalkozó bizottság feltételeit. A Bizottság a feladatának eleget tett.
A Képviselő-testület döntéséből kitűnt, hogy nem egy önkormányzati szervként működő
bizottság felállítása a célja, hanem egy ad hoc jellegű bizottság, illetve egy munkacsoport
felállítása cél. Ennek megfelelően dolgozta ki a Bizottság a javaslatát. Megállapítást nyert,
hogy az ad hoc jelleggel működő bizottságra, illetve munkacsoportra – mivel nem a
Képviselő-testület szerveként működik – a bizottságokra vonatkozó szabályok nem, illetve
másként érvényesek. Ebben a tekintetben összeférhetetlenségi ok a tagokkal kapcsolatosan
nem merül fel. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülhetnek. Az Önkormányzat,
illetve a Képviselő-testület részéről hatáskör nem ruházható át erre a szervre, a feladatainak
meghatározása, tagjainak, vezetőinek megválasztása a Képviselő-testület feladata határozati
formában. A 38/2008. számú határozat megszületésekor, amikor megbízást kapott az
Ügyrendi Bizottság erre a feladatra szó volt még arról, hogy vizsgáljuk meg, hogy esetlegesen
a Közbeszerzési Bizottságnak a feladataihoz kapcsolható lenne-e az új bizottság feladatköre,
azzal együttműködhetne-e? Megállapítást nyert, hogy a Közbeszerzési Bizottság kifejezetten
3 közbeszerzési eljárás eljárási cselekményeihez kapcsolódóan, azok lebonyolítására lett
létrehozva Képviselő-testületi határozattal, a tagok pontos megjelölésével. A most felállítandó
bizottság pedig teljesen más jellegű feladatokra, illetve pályázatfigyelő feladatokra lenne
létrehozva. Ebből a Bizottság megállapította, hogy a kétfajta bizottság összemosása nem
lenne szerencsés. Az is megállapítást nyert, hogy ez egy munkacsoport jellegű feladatkört
látna el, ezért a Bizottság munkacsoport elnevezéssel javasolta létrehozni az új szervezetet. A
Bizottság részéről elfogadásra került az a javaslat, melyben a feladatkörét meghatározza
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ennek a felállítandó munkacsoportnak, illetve a bizottsági ülésre 3 konkrét tagra érkezett
javaslat: Leiz Sándor képviselő, Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester, Abonyi Henrik
Idegenforgalmi és testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok személyében. A Bizottság
úgy döntött, hogy ezt a három tagot mindenféleképpen javasolja a felállítandó
munkacsoportba tagként, de nem kívánta kizárni annak a lehetőségét sem, hogy esetleg
további tagokkal bővüljön ez a munkacsoport. Ennek megfelelően „A” és „B” határozati
javaslat került a Képviselő-testület elé. Az első határozati javaslatban a már ismert konkrét
három tag szerepel bizottsági tagként. A „B” határozati javaslatban pedig a már ismert három
bizottsági tag mellett esetleges javaslatok alapján még két tagnak biztosított helyet a
Bizottság, amennyiben erre igény van. Feladata lenne még a Képviselő-testületnek, hogy a
munkacsoport vezetőjét megnevezze, amennyiben a tagok közül ez a megnevezett személy
vállalja, mert a bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban a Bizottság nem tudott döntést hozni.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Képviselőtársaim közül valaki
szeretne-e a munkacsoport tagja lenni?
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester javasolja:
A munkacsoport vezetésére Abonyi Henrik képviselő úrra teszek javaslatot.
Dósai Imre alpolgármester felveti:
A bizottság tagjának javaslom Nyerges Benjamin képviselő urat.
Leiz Sándor képviselő szól:
Elfoglaltságaim miatt nem tudom vállalni a tagságot.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester magyarázza:
Szeretném a város lakossága felé jelezni, hogy jelen pillanatban 51-52 MFt körül járunk a
pályázatokra elköltött pénzösszeg nagyságát tekintve olyan teherrel, amit valószínűleg
hitelből fog Kiskunmajsa város finanszírozni. Ha ekkora összeget áldoztunk a pályázatok,
különböző stratégiai dokumentumok elkészítésére, akkor úgy érzem, hogy a város felé van
akkora felelőssége a jelen lévő képviselőknek, hogy munkájuk terhére egy ilyen
pályázatgondozással foglalkozó bizottságra nagyobb figyelmet fordítson, hogy ezeket a
milliókat mire költöttük el. Szeretném, ha ezek az ismeretek mindannyiunk számára
rendelkezésre állnának.
Nyerges Benjamin képviselő reagál:
Köszönöm Dósai Imre alpolgármester ajánlását, de nem kívánok élni a felajánlott
lehetőséggel.
Faludi Tamás képviselő szólal fel:
Meglepődtem, hogy Nyerges Benjamin képviselőtársam nem fogadja el a jelölést. Szeretnék
ebbe a bizottságba jelentkezni, amennyiben elfogadják jelentkezésemet.
Nagy Imréné képviselő társul:
Én is szívesen részt vennék a munkacsoport munkájában.
Oláh Péterné képviselő áll mellé:
Én is csatlakozom a munkacsoporthoz, ha szükség van rám.
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Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Szeretném megkérdezni Abonyi Henriket, hogy elvállalja-e a munkacsoport vezetését?
Abonyi Henrik képviselő válaszol:
Igen.
Terbe Zoltán polgármester felteszi:
Más észrevétel, javaslat amennyiben nincs, 5 fővel javaslom a munkacsoportot megalakítani,
a „B” variációt célszerű elfogadni. Tagjai Abonyi Henrik elnök úr, Szabóné Csábrády Anikó,
Nagy Imréné, Faludi Tamás és Oláh Péterné. Aki egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 3
ellenszavazattal 2 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta.
61/2008. sz. határozat
Pályázatgondozással foglalkozó munkacsoport létrehozása
Határozat
Kiskunmajsa város Önkormányzat Képviselő-testülete létrehoz egy pályázatgondozással
foglalkozó munkacsoportot.
A munkacsoport tagjai:
Abonyi Henrik Idegenforgalmi és Testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
Nagy Imréné képviselő
Faludi Tamás képviselő
Oláh Péterné képviselő
A munkacsoport vezetője Abonyi Henrik Idegenforgalmi és Testvérvárosi kapcsolatokért
felelős tanácsnok.
A munkacsoport feladatköre:
Folyamatos tájékozódás és tájékoztatás a megjelenő pályázatokkal kapcsolatosan
Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a kijelölt pályázatokra vonatkozóan
(dokumentáció, sorrendiség)
A pályázat kivitelezéséhez szükséges gyakorlati lépések megbeszélése (intézkedési
terv, közbeszerzési eljárás, kivitelezők ajánlatai, felelősök )
Felelős: Abonyi Henrik, a munkacsoport vezetője
Határidő: folyamatos

d) A Közbeszerzési Bizottság feladatainak ellátásáról
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens elmondja:
Az előbb már említett képviselő-testületi ülésen a Közbeszerzési Bizottság 5 tagja közül 2 tag
a testületi ülésen lemondott. Ebből következően a bizottság már nem tudja ellátni feladatát.
Az a változat sem valósult meg, hogy az újonnan felállítandó bizottsággal kapcsolt
feladatkörrel tudjon tovább működni, ezért a Közbeszerzési Bizottság feladatainak ellátásáról
valamilyen formában gondoskodni kell. Ezért az Ügyrendi Bizottság a következő javaslatot
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teszi: a Közbeszerzési Bizottság feladatait a jövőben a közbeszerzés tárgya szerint illetékes
állandó bizottságok látnák el, mivel szakkérdésekről van szó a Közbeszerzési Bizottság
területén. Ennek hiányában, ha szakterület szerint érintett bizottság nincs, akkor a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság látná el ezt a feladatot.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra
teszem fel, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
62/2008. sz. határozat
Közbeszerzési Bizottság feladatainak ellátásáról
Határozat
Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a bizottság 2
tagjának lemondását követően az 52/2007. sz. határozatával létrehozott ad-hoc jellegű
Közbeszerzési Bizottság feladatait a továbbiakban a közbeszerzés tárgya szerint illetékes
állandó bizottságként létrehozott önkormányzati szakbizottságok lássák el, ennek hiányában
pedig a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság lássa el a feladatot.
A bizottságok feladatkörének fentiek szerinti kibővítése a Képviselő-testület következő
rendes ülésére kerüljön beépítésre Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 16/2007. (V. 01.) sz. rendeletének módosításakor.
Felelős: Farkas Zoltán bizottsági elnök az SZMSZ módosításának előterjesztésére
Határidő: a Képviselő-testület következő rendes ülése

c.) Javaslat a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság kültagjának megválasztására
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens előadja:
Tímárné Szűcs Ilona 2008. január 1. napjával lemondott a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottságban viselt tagságáról, hiszen ettől az időponttól köztisztviselő lett, és ezzel
összeférhetetlenné vált a bizottsági kültagsága. Az Ügyrendi Bizottsághoz egy javaslat
érkezett, melyet a Bizottság javasol elfogadni a Képviselő-testület számára. Az előterjesztés
még zárt ülésként került kiküldésre, hiszen az érintett személy nem tudott nyilatkozni azzal,
kapcsolatosan, hogy a nyilvános üléshez hozzájárul-e, mert külföldön tartózkodott. Azóta ezt
a nyilatkozatát megtette, így nyilvános ülésen tárgyalja most ezt a Képviselő-testület. A
mellékelt határozati javaslat tartalmazza Fülöp Sándor Kiskunmajsa, Bajcsy-Zsilinszky utca
36. szám alatti lakos megválasztását a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság kültagjának.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?
Fogl András képviselő kér szót:
Az MSZP frakció támogatja a javaslatot.
Dósai Imre alpolgármester mondja:
Magam is jónak tartom a javaslatot.
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Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Amennyiben nincs több kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban, kérem szavazzunk róla, aki
az abban foglaltakkal egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
63/2008. sz. határozat
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság kültagjának megválasztása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Tímárné Szűcs
Ilona bizottsági kültag lemondását a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságban viselt tagságáról,
és ezzel egyidejűleg 2008. április 2. napjától Fülöp Sándor Kiskunmajsa, Bajzsy-Zs. u. 36.
szám alatti lakost a bizottság kültagjának megválasztja.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

8./ N a p i r e n d
Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Polgármester felkéri Béres László bizottsági referenset, ismertesse az előterjesztést.
a.) Turisztikai pályázat benyújtása
Béres László bizottsági referens ismerteti:
Egy turisztikai pályázat benyújtásáról van szó, amennyiben kérdés van kérem tegyék fel.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?
Faludi Tamás képviselő mondja:
Egyszer kijelentettem már, hogy 80-90%-os támogatottságú pályázatnál kevesebbet nem
fogok megszavazni. 2 MFt önerőt kell mellétenni azért, hogy idejön 40 újságíró. Ahogy
végignézem a programot Csólyoson, Kömpöcön is lenne egy látogatás, Lópofa Lovardában,
Jonathermálnál. Nem lehetne ezek között a szereplők között szétosztani ezt a 2 MFt-ot,
valamilyen szinten bevonni őket?
Terbe Zoltán polgármester feleli:
Természetesen lehet folytatni ilyen tárgyalásokat, előzetesen már folytattunk is, de annak
feltétele, hogy beadjuk a pályázatot. Amennyiben benyújtjuk a pályázatot hajlandóak a
szereplők támogatni, hiszen ők is hasznosnak tartják, mert ki kell nyitni a látóhatárt
kiskunmajsai turisztikai marketing helyett kistérségi turisztikai régió marketingről kell
beszélni. Ezért fontosnak tartom azt, hogy nyissunk ilyen irányba. Biztos vagyok benne, ha
tárgyalnánk az érintettekkel konkrét pénzfelajánlásokat kapnánk akkor, ha látják az
Önkormányzat szándékát arra, hogy ebben a programban részt kíván venni mint gesztor, vagy
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mint pályázó. Azt javaslom, hogy fogadjuk el ezt a javaslatot és nyújtsuk be a pályázatot.
Viszont azt is tudni kell, hogy a pályázat benyújtásakor olyan mellékletet kell csatolni,
amelyben a pályázó vállalja a saját erőt. Hogy ezt honnan szedi össze, az az ő feladata és
felelőssége. A pályázat benyújtásához olyan döntést kell hozni, hogy benyújtjuk és a saját erőt
biztosítjuk.
Faludi Tamás képviselő javasolja:
Szeretném ezt forintosítani. A nyilatkozatot adjuk meg, hogy az önerőt vállaljuk, de javaslom,
hogy 1,5 MFt-ban maximáljuk, amit vállal az Önkormányzat, 500.000,- forintot kell
összeadnia ennek a sok szereplőnek.
/Leiz Sándor képviselő kiment, jelen van 15 képviselő./
Terbe Zoltán polgármester felteszi:
Másnak kérdése, javaslata van-e? Amennyiben nincs, azzal a módosító javaslattal teszem fel
szavazásra, hogy benyújtjuk a pályázatot, és a 2 MFt saját erőt biztosítjuk. Legyen egy másik
döntésünk, amely felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2 MFt saját erőből 500.000,- forintot
a pályázatban szereplő szereplőktől gyűjtse be írásbeli ígérvény formájában. Aki ezzel a
javaslattal egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 4
ellenszavazattal 2 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta.
64/2008. sz. határozat
Turisztikai pályázat benyújtása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a szakmai, vagy régiót
bemutató tanulmányutak, szakmai konferenciák, kiállítások témájú pályázat benyújtását.
2.000.000,- forint önerőt biztosít a Művelődési Központnak a céltartalékon jóváhagyott
felhalmozási és felújítási alap terhére.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2.000.000,- forint önerőből 500.000,- forintot a
pályázat szereplőitől írásbeli ígérvény formájában gyűjtsön be.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2008. április 15.

b.) A Majsa-napi rendezvényekkel kapcsolatos pályázat benyújtása
Béres László bizottsági referens elmondja:
Szintén 50%-os, 3 MFt-os önerő biztosítása szükséges.
Terbe Zoltán polgármester kiegészíti:
Kiskunmajsai Önkormányzat költségvetésében 3,7 MFt-ot állított be a kiskunmajsai Nyári
Fesztivál költségeinek biztosítására. A Nyári Fesztivál ezen költségvetéséből a saját erőt
biztosíthatjuk anélkül, hogy külön pénzt kellene hozzá tenni. Azt jelenti, hogy a Nyári
Fesztivál programcsomagjából ki kell szemelni azokat, amelyek megfelelnek a pályázat
kiírásának, így 1,8 MFt-ot tudunk ahhoz elnyerni, hogy a 3,7 MFt-ot csökkentsük. Maradna
1,9 MFt kifizetendő összeg a Nyári Fesztivál költségeire, ha ezt a pályázatot benyújtjuk és
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sikeres lesz. Saját erőt nem igényel, ezért célszerűnek tartom a benyújtását, csak nyerhetünk
vele. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs aki azzal
egyetért a pályázat benyújtásával kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül 5 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta.
65/2008. sz. határozat
Majsa-napi rendezvényekkel kapcsolatos pályázat benyújtása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Dél-alföldi turisztikai
régióban 2008-ban és 2009. első negyedévében megvalósuló turisztikai vonzerővel bíró
regionális rendezvények támogatása” című pályázatot benyújtja.
3.000.000,- forint önerőt biztosít a Művelődési Központnak a céltartalékon elkülönített Majsai
nyári fesztivál keretösszege terhére.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2008. április 15.

c.) Tajó-Bodoglár összekötő út javítására ajánlat
Béres László bizottsági referens beszámol:
A Településfejlesztési Bizottság 3 millió forintos keret összeget javasolt az út felújítására.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?
Oláh Péterné képviselő szeretne szólni:
Elfogadható ez az összeg, magasabbat vállaltak, de ezzel már tudunk segíteni az útjavításon.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Másnak kérdése, észrevétele van-e? Amennyiben nincs, aki az előterjesztéssel egyetért kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül 4 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta.
66/2008. sz. határozat
Tajó-Bodoglár összekötő út javítására ajánlat
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tajó-Bodoglár összekötő út
javítását bruttó 3.000.000,- Ft összeget biztosít, melynek fedezete a céltartalékon jóváhagyott
felhalmozási és felújítási alap.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2008. május 31.
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d.) A Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése című pályázat elkészítése

Béres László bizottsági referens tudatja a jelenlévőkkel:
A Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése című pályázat elkészítésére kértünk be ajánlatot.
Megtárgyalta a Településfejlesztési és a Pénzügyi Bizottság is, mindketten támogatták.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, aki az
előterjesztéssel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
67/2008. sz. határozat
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése című pályázat elkészítése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistérségi székhelyek integrált
fejlesztése című pályázat elkészítésével a STEP & VALS Kft-t bízza meg.
Az első forduló elkészítésének díja 150.000,- Ft + 20 % ÁFA, melynek fedezete a
céltartalékon jóváhagyott felhalmozási és felújítási alap.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2008. április 30.

e.) Veszélyes fák kivágása, gallyazása

Béres László bizottsági referens ad tájékoztatást:
Az előterjesztésben részletesen szerepelnek a kivágandó fák. Erre egy 600.000,- forintot
javasol a Településfejlesztési Bizottság, mely javaslatot a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalt,
és jóváhagyott.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?
Szikora Lajosné képviselő kéri:
Szeretném a kivágandó fák listájára felvetetni a Tisza u. 2-4. szám előtti veszélyes fát.
Terbe Zoltán polgármester felteszi:
Amennyiben nincs több javaslat, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot az 1 kivágandó
fával kiegészítve, aki azzal egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
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68/2008. sz. határozat
Veszélyes fák kivágása, gallyazása

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyes fák kivágására és
gallyazására 600.000,- forintot biztosítás keret jelleggel a Városgazdálkodási Intézmény
részére. Fedezet a céltartalékon jóváhagyott felhalmozási és felújítási alap.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2008. május 31.

f.) Üdülő területen telek értékesítés
Béres László bizottsági referens tudatja:
4 db telek értékesítését javasolja a 2.000,- Ft/m2+ÁFA összeggel.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra
teszem fel, aki azzal egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
69/2008. sz. határozat
Üdülő területen telek értékesítés
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
8366. hrsz-ú 391 m2 –es,
8382. hrsz-ú 391 m2 –es,
8404. hrsz-ú 708 m2 –es,
8417. hrsz-ú 423 m2–es üdülőtelkeket 2000,-Ft/ m2 + ÁFA
áron.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: Folyamatos

g.) Pályázati lehetőség a Bölcsőde felújítására
Béres László bizottsági referens előadja:
Ez egy kétfordulós pályázat, ahol 20 és 200 MFt közötti összeget lehet pályázni. A részletes
pályázati kiírás megtekinthető a www.nfu.hu honlapon. A szükséges saját erő 10%. A
Településfejlesztési Bizottság 5 tartózkodással nem foglalt állást, a Pénzügyi Bizottság 1 igen
és 3 nem szavazattal nem támogatta, mivel kapacitásbővítéssel jár ez a felújítás.
Terbe Zoltán polgármester hozzáteszi:
Igazgató Asszony véleménye szerint szükség lenne kapacitásbővítésre, lenne rá olyan korú
gyermek, a kapacitásbővítés nem jelentene gondot a pályázat benyújtása esetén.
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Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester szól:
Örülök annak, hogy intézmény felújításokra ilyen pályázatok vannak, viszont fut egy DAOPos pályázatunk, ami intézmények fejújítására vonatkozik. Legutolsó információm az volt,
hogy ebben a Bölcsőde is szerepel. Az elmúlt 1-2 hétben szembesültem azzal a ténnyel, hogy
a Bölcsődének a felújítása ebből kimaradt. Azért is sajnálom, hogy abban a lehetőségben nem
részesült a Bölcsőde, ugyanis lehet, hogy egy gazdaságosabb megoldást tudtunk volna a
számára biztosítani. A Hivatal szakemberét megkérdeztem, aki ebben a munkában részt vett.
Azt mondta, hogy elméletileg még ebben a DAOP-os pályázatban benne lehet, mert a
tervdokumentációk nem kerültek beépítésre. Az első stádiumban van a pályázat, amikor
eldöntik, hogy mehet-e további fordulóra. A második forduló beadására majd májusjúniusban kerül sor. Abban esetleg lehetőség lenne egy gazdaságosabb lehetőséget figyelembe
véve a Bölcsőde akár egy másik épületben való kialakítására lehetőséget biztosítsunk. Az nem
jelentene elkötelezettséget arra, hogy a kapacitásbővítést évekre biztosítani kelljen. Remélem,
hogy május-júniusra, mire visszaérkezik a DAOP-os pályázat II. fordulójának elbírálási
eredménye, nem fog kiderülni, hogy a többi intézményünk is kimaradt ebből a pályázatból.
Mérlegelnünk kellene, hogy egy ekkora beruházásba a Bölcsődénél elindulunk-e, vagy
megpróbáljuk annál, ami már fut, egy 400 MFt-os beruházás keretei között beszorítani a
Bölcsőde felújítását.
Terbe Zoltán polgármester ismerteti:
Valóban a korábban benyújtott pályázatban úgy szerepel műszaki megoldásként, hogy az
Óvodában lenne egy Bölcsőde kialakítva a jelenlegi kapacitással, mert a jelenlegi épület
nagyon leromlott állapotban van. Mint korábban arról beszéltünk nagyon nagy a
túljelentkezés az oktatási intézmények felújítási pályázatán, ezért annak is meg van a
lehetősége, hogy nem fogunk bejutni a második fordulóba. Ezért azt javaslom, hogy ne
vessük el végső esetben a Bölcsőde felújítását. Ha pályázat benyújtási határidejének lejárta
előtt információval fogunk rendelkezni arról, hogy a másik pályázatunk nem nyert, akkor
legalább a Bölcsődét mentsük meg ebben a csomagban, ezért ezt nyújtsuk be. Most vegyük le
napirendről, ha a pályázatunk az első fordulón túljut, akkor nyert ügyünk van, ha viszont nem,
akkor éljünk még ezzel a lehetőséggel. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – levette napirendről.

h.) Pályázati lehetőség közösségi házak felújítására
Béres László bizottsági referens elmondja:
Két határozati javaslat szerepel az előterjesztésben - az egyikben a bodoglári közösségi ház, a
másikban a belső-kígyósi közösségi ház felújítása szerepel -, mivel a bizottsági ülés után
kaptuk az információt, hogy egy pályázat keretében két közösségi ház felújítása is beadható.
A pályázható összeg 5 és 50 MFt közötti, a szükséges saját erő 10%.
Terbe Zoltán polgármester hozzáteszi:
Ez az a pályázati lehetőség, amiről körülbelül egy éve említést tettem, végre most tudunk élni
azzal a lehetőséggel, hogy a külterületen élők számára komoly fejlesztéseket hajtsunk végre
10%-os saját erő bevetésével. A mi épületünk a kígyósi kultúrház is, amit nem kellene hagyni
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az enyészetnek, ezért a B javaslat elfogadását javaslom, mivel mind a kígyósi, mind a
bodoglári közösségi ház felújítását lehetővé teszi ez a pályázati forrás.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?
Fogl András képviselő szól:
A „B” határozati javaslat mindkét közösségi ház 1 MFt-os keretösszegű felújítását jelenti.
Amiatt is javaslom elfogadni a „B” határozati javaslatot, mert az első Leader pályázatok
augusztusi megjelenésével szintén lehetőség nyílik majd közösségi terek felújítására,
korszerűsítésére, és ahhoz is szükséges a tervdokumentáció.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Kérdés, észrevétel amennyiben nincs, a „B” variációt teszem fel szavazásra, aki azzal egyetért
kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül 4 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta.
70/2008. sz. határozat
Pályázati lehetőség közösségi házak felújítására
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Bodoglári
és a Belső-Kígyósi közösségi ház felújítására.
A tervek és a pályázat elkészítésére 1.000.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít keret jelleggel,
melynek fedezete a céltartalékon jóváhagyott felhalmozási és felújítási alap.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2008. augusztus 15.

i.) A GRAPE-VINE Kft. vételi ajánlata az ipari parkban
Béres László bizottsági referens tudatja:
A Kft egy 5 ha-os területet szeretne megvásárolni az Önkormányzattól. Amennyiben az
Önkormányzat hozzájárul a vásárláshoz, az egyik terület után, mely az infrastruktúra
kiépítésével kapcsolatos pályázattal érintett vállalná a pályázat pozitív elbírálása esetén 660,Ft/m2 ár megfizetését.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra
teszem fel, aki azzal egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
71/2008. sz. határozat
GRAPE-VINE Kft. vételi ajánlata az ipari parkban
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2007. (V.01.) rendeletének 19. §. (1) bekezdése
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alapján értékesíti a 0296/40. hrsz-ú 28.684 m2 nagyságú, valamint az ehhez kapcsolódó
0296/39. hrsz-ú területből 21.316 m2–t a GRAPE-VINE Kft . részére az előterjesztésben
megfogalmazott feltételekkel.
A 85/2004. (IV.19.) Kormány rendelet alapján támogatásban részesíti a vevőket.
Az ingatlan ára 130,- Ft/ m2 + ÁFA, melyből vevő az 50,- Ft/ m2 + ÁFA árat fizeti meg,
valamint a 80,- Ft/ m2-es támogatás ÁFA összegét.
Vevő vállalja, hogy az infrastruktúra kiépítésével kapcsolatos pályázat pozitív elbírálása
esetén 18.931.400,- forintot befizet az Önkormányzat számlájára.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2008. június 30.

/Fogl András képviselő kiment, jelen van 14 képviselő./

j.) Jonathermál Zrt. kérelme
Béres László bizottsági referens ismerteti:
Egy külterületi út egy szakaszát szeretné megvásárolni a Zrt, mely két területének az együtt
hasznosítását tenné lehetővé, erre tett ajánlatot.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra
teszem fel, aki az előterjesztéssel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
72/2008. sz. határozat
Jonathermál Zrt. kérelme
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 megosztás és átminősítés után a 0202. hrsz-ú út kb. 210 fm szakaszát 170
Ft/m2 + ÁFA áron a Jonathermál Zrt. részére. A megosztással és átminősítéssel kapcsolatos
költségek vevőt terhelik.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2008. július 31.

k.) Forgalmi rend változtatás
Béres László bizottsági referens referál:
A körzet képviselője Csóti Péter kérte, hogy a Szent László utca és a Kisvásár utca
egyirányúsított szakaszánál változtassa meg az Önkormányzat a forgalmi rendet, újból két
irányba lehessen közlekedni. A Településfejlesztési Bizottság 5 tartózkodással nem foglalt
állást. A napirendhez mellékeltem Leiz Sándor szakvéleményét.
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Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester szólal fel:
Leiz Sándor szakértői véleményét elfogadom, kérem, hogy ez alapján alakítsák ki
álláspontjukat.
Csóti Péter képviselő magyarázza:
A körzetben lakó, és közlekedési ismeretekkel rendelkező szakember hívta fel a figyelmemet
arra a fonákságra, amelyet az előző önkormányzati ciklusban kezdeményezett forgalmi rend
változás alakított ki. Nevezetesen egy olyan szabályozás történt ott, amelyet betartani és
betartatni nem tud az Önkormányzat. A két oldalon változatlanul parkolnak az autók, ezzel
lehetetlenítve a közlekedést. Az egyirányusított Kisvásár utcából a kihajtás nem biztonságos,
balesetveszélyes. A körzetbeli lakó kérelmét belátva fordultam Polgármester úrhoz.
Közlekedési szakértő nem látja akadályát, hogy vissza legyen állítva a régi közlekedési rend.

Abonyi Henrik képviselő szólal fel:
A Településfejlesztési Bizottság ülésén a Bizottság 5 tagja 5 tartózkodással nem tudott állást
foglalni a kérdésben. Főleg azért nem, mert Leiz Sándor közlekedési szakértő
szakvéleményében az szerepel, hogy azért nem célszerű az Önkormányzatnak a forgalmi
rendet megváltoztatnia az adott utcában, mert a kerékpárosok nem tartják be a forgalmi
rendelt. Egyszerűen csak a forgalmi rendet be kell tartatni. Egyébként a február 28-i
közlekedési bejáráson a hatóságok nem kifogásolták a módosítást, de nem is mondtak
egyértelmű állásfoglalást azzal kapcsolatban, hogy ezt a forgalmi rend változtatást
foganatosítani kell-e?
/Fogl András képviselő bejött, jelen van 15 képviselő./
Dósai Imre alpolgármester ismerteti:
Ott voltam a helyszíni bejáráson, a közlekedési szakértők azt mondták, hogy az
Önkormányzat hatáskörébe tartozik a kérelem, hiszen önkormányzati út. Ha mi
megváltoztatjuk, vagy hagyjuk ebben a formában a forgalmi rendet, az általuk kezelt út
használatát, biztonságát nem befolyásolja. Emellett amikor 3 éve megváltoztatta az
Önkormányzat a forgalmi rendet, akkor is állampolgári bejelentésre tette. Egyébként a
jelenleg kialakult helyzet valóban balesetveszélyes. A parkoló autókon kívül a kerékpárosok
is figyelmen kívül hagyják a behajtani tilos táblát, szembe menve a forgalommal. Az egyik
lehetőség valóban a kressz táblák hatályának betartatása a lakossággal. A másik a Rendőrség
felkérése arra, hogy fokozottabban figyelje az ilyen helyzeteket, ahol balesetveszélyes
körülmény alakult ki. Küldtem minden képviselőtársamnak a mai napon egy e-mailt, melyben
a közterületek használata, parkolási rend változtatása kerül szóba, többek között az ilyen
szabálytalan, közterületen történő parkolást kellene szabályozni. Ehhez várom mindenki építő
javaslatát.
/Farkas Mihály képviselő távozott, jelen van 14 képviselő./
Csóti Péter képviselő teszi hozzá:
A legnagyobb baleseti helyzetet nem csak a kerékpárosok, hanem a gépjárművezetők a
szabálytalan parkolással, a behajtással, hanem az ellenkező irányú kihajtással teremtik.
Változatlanul az előterjesztés támogatására kérek mindenkit.
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Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Több kérdés, javaslat amennyiben nincs, szavazásra teszem fel, aki a határozati javaslattal
egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 3
ellenszavazattal 5 tartózkodás mellett – nem fogadta el a határozati javaslatot.

l.) Karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos ajánlat
Béres László bizottsági referens beszámol:
Egy Kft akciót hirdetett a karácsonyi díszvilágítással kapcsolatban, erről szól az előterjesztés.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra
teszem fel, aki az előterjesztéssel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 2
ellenszavazattal 6 tartózkodás mellett –nem fogadta el a határozati javaslatot.

m.) Kitl Valéria lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
Béres László bizottsági referens elmondja:
Egy lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról szól az előterjesztés.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?
Farkas Zoltán képviselő kérdezi:
Bizonyára mi fogadtuk el, az önkormányzati rendeletünk módosítása szerint szerepel itt, de
hogy ekkora emelés vár az érintett lakóra? Ez már a piaci ár. Nem túlzás ez?
Béres László bizottsági referens feleli:
A Képviselő-testület fogadta el, az Önkormányzat rendeletében szerepel.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Amennyiben nincs több kérdés, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, aki azzal
egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
73/2008. sz. határozat
Kitl Valéria lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2007. (V.04.) Kt. rendelet 3.
§. c) alapján bérbe adja a Kiskunmajsa, Fő u. 57/C. számú önkormányzati tulajdonú lakást és
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garázst Kitl Valéria Kiskunmajsa, Fő u. 57/C. szám alatti lakosnak. Bérleti szerződés
időtartama mindkét bérleményre: 2008. március 20. és 2010. március 31. közötti időszakra
szól.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

n.) Kiskunmajsa
programja

város

vízi

közműveinek

2007.

évi

felújítási-karbantartási

Béres László bizottsági referens az alábbiakat ismerteti:
A napirendi pont címében elírás történt, a 2008. évi víziközműveinek felújítási programja
szerepel.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
A víziközmű felújítási tervvel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs,
szavazzunk róla, aki egyetért az előterjesztéssel kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
74/2008. sz. határozat
Kiskunmajsa város vízi közműveinek 2007. évi felújítási-karbantartási programja
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a viziközművek 2008. évi felújítási
tervét az előterjesztés szerint elfogadja, és 2008. évben a víziközművek üzemeltetésére
18.100.000,-Ft felújítási összeget határoz meg. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
felújítási feladatok elvégzése érdekében eljárjon, és erre vonatkozó Gazdasági megállapodást
aláírja az üzemeltető Halasvíz Kft.-vel.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

o.) Lantos Sándor Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám bérleményre vételi szándék
bejelentése
Béres László bizottsági referens tudatja a következőket:
Egy Fő utcai ingatlan vételi szándékát jelentették bel, ezt tárgyalta a Bizottság.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra
teszem fel, aki az előterjesztéssel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
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75/2008. sz. határozat
Lantos Sándor Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám bérleményre vételi szándék bejelentése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Városgazdálkodási
Intézmény vezetőjét, Lantos Györgyöt, hogy a Kiskunmajsa, Fő u. 76. sz. 893 hrsz-ú ingatlan
értékesítése céljából készíttessen az egész területre vonatkozóan ingatlanforgalmi
értékbecslést, és vizsgálja meg az ingatlan lakáshasználati jogosultságát.
Felelős: Lantos György Intézményvezető
Határidő: 2008. május 31.

p.) Varga Brigitta területbérleti kérelme
Béres László bizottsági referens előadja:
A volt Városgazdálkodási Kft telephelye melletti 9.000 m2-es önkormányzati területet
szeretnéek bérbe venni 135.000,- Ft+Áfa éves bérleti díjért.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra
teszem fel, aki az előterjesztéssel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
76/2008. sz. határozat
Varga Brigitta területbérleti kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 3176/6. hrsz-ú 9000 m2
nagyságú területet bérbe adja 2008. évben 135.000,- Ft + ÁFA összegért, az előterjesztésben
megfogalmazott feltételekkel Varga Brigitta Kiskunmajsa, Fő u. 95. sz. alatti lakos részére.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2008. április 15.

q.) Varga Kálmán területvásárlási kérelme
Béres László bizottsági referens beszámol:
A földdarab a Kiskunmajsa-Csengele-Kömpöci határban fekszik. Az önkormányzati terület
mintegy 2 ha-nyi, az ajánlott vételár 200.000,- Ft. A Bizottság 20,- Ft/m2-ben javasolja
megállapítani az ajánlati árat, így a vételár 416.060,- Ft.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra
teszem fel, aki az előterjesztéssel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
77/2008. sz. határozat
Varga Kálmán területvásárlási kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2007. (V.01.) rendeletének 19. §. (1) bekezdésének
alapján 416.060,-forintért értékesíti a 0155/55. hrsz-ú 14 ha 5193 m2 nagyságú külterületi
ingatlanból a 2538/17714-ed tulajdoni illetőségét Varga Kálmán Kiskunmajsa, Fő u. 95. sz.
alatti lakos részére.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2008. május 31.

r.) Közösségi közlekedés fejlesztése pályázathoz kapcsolódó határozat módosítása
Béres László bizottsági referens referál:
Ez egy technikai kérdés, az egyik összeg csökkenne 300.000,- forinttal, a másik helyen
növekszik, összességében nem változna.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra
teszem fel, aki a technikai változtatással egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
78/2008. sz. határozat
Közösségi közlekedés fejlesztése pályázathoz
kapcsolódó határozat módosítása
Határozat
1.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi közlekedés
fejlesztése című pályázat beadásáról szóló 6/2008. számú határozatát módosítja. Az
előkészületi munkálatokra 1.500.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít 300.000,- Ft + ÁFA
összeget a céltartalékon tervezett felhalmozási és felújítási alapba helyezi.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
2.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Közlekedés
fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról szóló 44/2008. sz. határozatának 3. pontját
módosítja. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére bruttó 6.480.000,- forintot biztosít,
melynek fedezete a céltartalékon tervezett felhalmozási és felújítási alap.
A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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9./ N a p i r e n d
Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztései
Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Polgármester felkéri Nyerges Éva bizottsági referenset, ismertesse az előterjesztést.
g) Az Egészségügyi Központban működő reumatológiai szakrendelésen vizitdíj
eltörlése
Nyerges Éva bizottsági referens elmondja:
Az Egészségügyi Központban működő reumatológiai szakrendelésen a vizitdíj mintájára
díjfizetési kötelezettséget vezetett be az Önkormányzat. A vizitdíj szabályozása erre a díjra
nem terjedt ki, így a szakbizottság indokoltnak látta a felülvizsgálatát és a díjfizetés eltörlését.
/Faludi Tamás képviselő kiment, jelen van 13 képviselő./
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra
teszem fel, aki az előterjesztéssel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
79/2008. sz. határozat
Egészségügyi Központban működő reumatológiai
szakrendelésen vizitdíj eltörlése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 38/2007. számú határozatát
hatályon kívül helyezi, egyben rendelkezik az Egészségügyi Központban működő
reumatológiai szakrendelésen a díjfizetési kötelezettség megszüntetéséről.
A vizitdíj bevétel kiesést az Önkormányzat 68.700,- Ft összegben támogatásértékű működési
célú pénzelőirányzat átadás formájában biztosítja a Kistérségi Szociális Intézmény részére az
általános tartalék terhére.
Felelős: Dr. Tóth Mária jegyző értesítésre
Határidő: azonnal

h) Egyéb sport- és civil szervezetek támogatási keretösszegének megosztása

Nyerges Éva bizottsági referens előadja:
Az egyéb sport- és civil szervezetek támogatási keretösszegének megosztását kezdeményezte
az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság. A határozati javaslatban szerepel, hogy a civil
szervezetek támogatására 1.850.000,- Ft keretösszeget, sportegyesületek, sportvállalkozások
támogatására 1.050.000,- Ft keretösszeget javasol elkülöníteni.
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Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?
/Faludi Tamás képviselő bejött, jelen van 14 képviselő./
Fogl András képviselő szólal fel:
Ez a napirend kapcsolódik korábbi napirendünkhöz, közművelődés átszervezése, civil
szervezetek támogatása napirendhez is. Az MSZP frakció a költségvetés elfogadásakor azt a
javaslatot fogalmazta meg – melyet a Testület egyhangúlag támogatott -, hogy addig, amíg a
közművelődési megállapodás, a közművelődés átszervezése nem fog bekövetkezni, addig
ezen pénzforrások felosztása, a pályázati kiírások ne történjenek meg. A korábbi napirendnél
kialakult vélemény azt tükrözi, hogy a Testület részéről hajlandóság mutatkozik akceptálni a
KESZ néven tömörült civil szervezetek szándékát, miszerint ők összefogva, közösen
kívánnak dolgozni a város közművelődése, kultúrája érdekében. Másrészt azt sem szabad
elfelejteni, hogy ezen kívül számos civil kulturális egyesület, magánszemély, vállalkozás
működik, aki nem kíván a KESZ keretein belül tevékenykedni, ugyanakkor mégis fontos
tevékenységet folytat a város érdekében. Ugyanakkor azt is érzékelem, hogy képviselőtársaim
részéről van kompromisszum arra vonatkozóan, hogy bár támogassa a KESZ munkáját a
korábbiaktól eltérően akár magasabb összeggel is, ugyanakkor teremtse meg annak a
lehetőségét, hogy az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan bizottsági szinten saját
keretekből is támogatást tudjon nyújtani ezen szervezeteknek, a sportszervezeteknek is. Az
MSZP frakció nevében szeretnék módosító javaslatot tenni ehhez a napirendi ponthoz,
melynek a lényege, hogy 4.560.000,- forint áll rendelkezésre ebben a keretben, nyilvánvalóan
ez nem tartalmazza a kiemelt sportszervezetek támogatását. Viszont az egy teljesen más
keretből történik. Javaslatom, hogy megelőlegezve a bizalmat és azt a szándékot amiről
korábban beszéltem, miszerint a KESZ bejegyzésre kerül és április végén legkorábbi
időpontban már tudunk tárgyalni, létrejön a művelődési intézmény átszervezése, akkor már
látható lesz az átszervezés nyomán felszabaduló megtakarítások és azoknak adott esetben
történő átcsoportosítása, és a KESZ-szel történő megállapodás, ezért javaslom, hogy ebből a
keretből a KESZ számára 1,5 MFt-ot különítsünk el, és egy évre zároljunk. Ez majd akkor
kerüljön átutalásra, amennyiben ez a megállapodás április végén létrejön. Tájékoztatásul
közlöm, hogy ez az összeg egy fillérrel sem több, mint a tavalyi támogatási összeg, amelyben
a 7 civil szervezet részesült különböző forrásokból, hiszen ott is voltak kettős finanszírozások,
egyik és másik bizottságból, illetve közművelődési megállapodásból is kapott támogatást.
Javaslom továbbá, hogy az Oktatási és Művelődési Bizottság a KESZ-en kívüli szervezetek
támogatására – itt természetesen már nem létezik külön közművelődési megállapodás, hiszen
azt a KESZ-szel kötjük – 1.960.000,- forintos keretösszeggel különítsen el forrást. Ez az
összeg tavaly egyébként 1.660.000,- forint volt, de szeretném hangsúlyozni, hogy ebből a
forrásból kapott és kapott ebben az évben is támogatást a 3 legnagyobb pénzzel támogatott
civil szervezetünk, a két Polgárőrség, illetve a Tűzoltó Egyesület is, mely a tavalyi szinten 1,2
MFt-os támogatásban részesült. Ha ehhez viszonyítjuk az 1.960.000,- Ft-ot, amit javaslok,
akkor az arányok érzékelhetőek. Javaslom tisztelt Képviselőtársaimnak, hogy
természetszerűleg a másik szakbizottság, az Egészségügyi, Szociális, Sport és Kisebbségi
Bizottság számára is biztosítsunk keretet ebből a 4.560.000,- forintos forrásból a tradicionális
sportszervezeteken felüli sportegyesületek, egyéni sportolók, sportvállalkozások támogatására
javaslatom szerint 1.100.000,- Ft értékben. Egyrészt a kettős, vagy hármas finanszírozás
ezáltal elkerülhető, hiszen az Oktatási Bizottság az oktatási, kulturális, művelődési
szervezeteknek ír ki pályázatot, akkor nincsenek hatásköri átfedések, az Egészségügyi,
Szociális és Sport Bizottság pedig sportszervezetek, sportvállalkozások, egyéni sportolók
számára tud kiírni támogatást.
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Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester reagál:
Nem értek egyet az előttem szólóval, annál is inkább, miután a bizottsági pénzügyi keretek fel
vannak osztva. Az Oktatási Bizottság hatáskörében 1.200.000,- Ft áll rendelkezésre, amit a
hozzá pályázóknak szét tud osztani. A Sport Bizottság számára pedig 2,9 MFt áll
rendelkezésre. Ez az felett van, amit a tradicionális sportegyesületek között fel tud osztani.
Eljuttattam képviselőtársaimnak egy összefoglaló táblázatot, ami szerint a KESZ tagoknak a
továbbiakban az lenne a javasolt, ha kizárólag az Oktatási Bizottsághoz nyújtanák be a
pályázati igényüket, illetve ha ez a bejegyzés megtörténik, akkor a KESZ egymaga fog
pályázni, egyetlen pályázat lesz az Oktatási Bizottságnál, az Oktatási Bizottság hatáskörébe
fog tartozni. A Sport Bizottságnál a tavalyi évben történtek kettős finanszírozások. Egyrészt
az Oktatási Bizottságnál kaptak és a Pénzügyi Bizottságnál is kaptak támogatást. A
továbbiakban ezt mérlegelve Osztályvezető Asszonnyal és bizottsági Elnök Úrral abban
állapodtunk meg a bizottsági ülésen, hogy létrehoztunk két csoportot. Egyrészt a civil
szervezetekre vonatkozóan egy csoportot és külön a sportolókra vonatkozó csoportot. Ez azt
jelenti, hogy két pályázati rendszerben lehet részt venni a Sport Bizottságnál. Egyrészt a civil
szervezetekre vonatkozó pályázati rendszerben lehet részt venni, másik pedig a
sportegyesületekre vonatkozóan. Nem javaslom azt, hogy a Sport Bizottság kereteiből a 2,9
MFt elvonásra kerüljön. Annál is inkább, hiszen teljes mértékben tisztázható az, hogy az
Oktatási Bizottságnál mely civil szervezetek fognak pályázni, és a Sport Bizottság keretei
között is mely civil szervezetek élhetnek a pályázati lehetőséggel. A pénzügyi felosztást a
továbbiakban nem függeszteném fel, miután a sportegyesületekkel folytatásaink során
jelezték abbéli kérésüket, hogy minél előbb a Bizottság hozza meg a döntését, hiszen már a
tavaszi fordulók elindultak, és a pénzügyi támogatásra szükségük lenne. Így a legutolsó
bizottsági ülésen Bizottsági Elnök úr azt az álláspontot képviselte, hogy ez után az ülés után
egy rendkívüli Sport Bizottsági ülés keretei között fogják a pályázati kiírást megfogalmazni,
hogy még a hónap vége felé be tudják adni pályázatukat a sportszervezetek. Kérem a jelen
lévő képviselőket, hogy az elküldött pályázatban fel vannak tűntetve a Sport Bizottság keretei
közé tartozó civil szervezetek és sportegyesületek, a továbbiakban a 2,9 MFt-os pénzügyi
keretet biztosítsák továbbra is a Sport Bizottság számára.
Fogl András képviselő reflektál:
Koncepcionálisan nem tudok egyet érteni Alpolgármester Asszonnyal. Az Oktatási Bizottság
tavalyi keretében sem szerepel, de ott került kimutatásra például a közművelődési
megállapodás szerinti 400.000,- forintos támogatása a két civil szervezetnek. Abból
természetesen más civil szervezet nem részesülhetett. Most ez a két közművelődési
megállapodás automatikusan megszűnik, a 7 civil szervezetből álló KESZ venné át, a tavalyi
támogatást megkapnák. Vegytiszta helyzetet szeretnék teremteni az által, hogy ne egy
felborult arányok alapján osztogasson pénzt az Egészségügyi, Sport Bizottság. A civil
szervezetek és közművelődési szervezetek támogatása kerüljön az Oktatási Bizottsághoz,
figyelembe véve azt, hogy 3 olyan szervezet pályázhat az Oktatási Bizottsághoz, amely az
összegnek több, mint a 60%-át el is viszi. Ezáltal nem csorbul az Egészségügyi Bizottságnak
sem a hatásköre, sem a feladatköre, sem a jogai, hiszen azokat a pénzügyi forrásokat ebből a
keretből továbbra is megkapja, amelyet egyébként továbbra is a civil sportszervezeteknek,
egyéni sportolóknak, sportvállalkozóknak tud biztosítani. Tisztává teszi a helyzetet, hogy
átfedések ne legyenek. A KESZ megkapja, amit tavaly is megkapott. Ha megtakarítás lesz, és
erről a Testület pozitívan dönt, akkor plusz forrásokat fog kapni a közművelődési
megállapodás alapján, de ne vegyen el más civil szervezettől forrást és lehetőséget. Ugyanez
igaz a sportra is, ott is biztosítva látom ezeket a forrásokat. Továbbra is fenntartom az
előterjesztésemet.
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Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester kifogásolja:
Nem értem, hogy kerül ide a közművelődési megállapodásra vonatkozó, tavaly kiosztásra
került 400.000,- Ft, hiszen ez az Oktatási Bizottság és a Testület hatásköre. A továbbiakban,
ha köt közművelődési megállapodást a KESZ-szel, vagy a többi szervezettel az
Önkormányzat, akkor majd meghatározza, hogy milyen pénzügyi keretre kívánja a
megállapodást megkötni. Most abban egyetértek, hogy nincs érvényes közművelődési
megállapodásunk. Itt van egy 400.000,- forintos keret, aminek a kiosztásáról a továbbiakban
fogunk rendelkezni. Az, hogy itt most a Sport Bizottságnál 2,9 MFt-os keretösszeg áll
rendelkezésre és ebben felsorolt civil szervezetek között nincs a KESZ-ben érintett civil
szervezetek felsorolva, teljes mértékben tiszta víz van öntve a pohárba. A KESZ tagok, ha az
Oktatási Bizottságnál kívánnak élni a pályázati lehetőségükkel csak egy pályázóként, illetve
ha a közművelődési megállapodás 400.000,- forintját biztosítjuk a számukra, akkor már több
pénzt kapnak ebben az évben, mint a tavalyi évben kaptak, annak ellenére, hogy tavaly volt
olyan KESZ-es civil szervezet, aki dupla finanszírozásban részesült. Itt pedig maradnak a
további civil szervezetek, akik a KESZ-be kerülés lehetőségével nem kívántak élni, és a
sportszervezetek továbbra is pályázhatnak a Sport Bizottságnál. A közművelődési
megállapodást nem érinti a kérdés, ami a Sport Bizottságnál tárgyalásra került.
/Mózer Gyula képviselő kiment, jelen van 13 képviselő./
Dr. Kiss Tibor képviselő szól:
Teljesen egyetértek Alpolgármester Asszonnyal. Abbam egyetértek Fogl András
képviselővel, hogy a KESZ tagok a továbbiakban is az Oktatási Bizottság keretében
nyújthassák be a pályázatukat, és az 1.250.000,- Ft maradjon meg addig, míg a KESZ jogi
rendezése meg nem történik. Valóban voltak problémák a kettős finanszírozással, ennek az a
célja, hogy ezt megszűntessük. Továbbra is javaslom, hogy a civil szervezetek, illetve egyéb
sportegyesületek, egyéni sportolók kerüljenek a Egészségügyi, Sport Bizottság hatáskörében.
Fogl András képviselő folytatja:
A KESZ-t alapító 7 egyesület javaslatom alapján megkapná azt az 1,5 MFt-os támogatást,
melyet tavaly megkapott vagy egyedi kulturális rendezvények címén, vagy egyik, vagy másik,
vagy mindkét bizottságtól, vagy közművelődési megállapodás szerint. Ez biztosítéka annak,
hogy a tavalyi összeget ezek az összefogott egyesületek meg fogják kapni. Amennyiben
döntünk a közművelődés átszervezéséről, és ott ténylegesen látjuk, hogy milyen megtakarítás
mutatkozik, akkor abból is egy külön döntés alapján majd még támogathatjuk a KESZ-t, ez is
a cél. Számomra nem elfogadható, ha a KESZ egy kiemelt, és dupla támogatást kap, hiszen
közművelődési szerződést kötünk. Ugyanez történt a Mayossával, és a Fúvós Zenekarral is.
Ők ugyanúgy a közművelődési megállapodás ellenére pályáztak egyedi rendezvényre. A
KESZ, hiszen alapvetően ez a cél, egy összefogást eredményez, rengeteg új feladattal
kívánjuk megterhelni, ami feladatokat a Művelődési Központtól fog elvenni, ezért ő egy emelt
támogatást fognak kapni. Azt a lehetőséget ne hagyjuk meg, hogy annak ellenére, hogy
közművelődési megállapodással emelt összegű támogatásban részesülnek, még azokra a
nagyon szűk pályázati forrásokra is pályázatokra is pályázhassanak, ami most bizottsági
szintre lesz leosztva. Ez nonszensz lenne, mert továbbra is fent maradna a kettős
finanszírozás, szűntessük meg az egymás bizottságain keresztül nyúlkáló pénzosztogatást,
erre kérem Önöket.
Terbe Zoltán polgármester összefoglalja:
Bizottsági hatáskörből kivéve a KESZ kap 1,5 MFt-ot, és a maradék összeget két bizottság
osztaná szét. Az Oktatási Bizottság kerete a civil szervezetekre 1.960.000,- Ft lenne, és a
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Sport Bizottság pedig 1.100.000,- Ft felett diszponálva. A másik javaslat pontosítására
megkérem Alpolgármester Asszonyt.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester felel:
A tavalyi pénzügyi kerethez ragaszkodnék, ami 2,9 MFt volt a Sport Bizottság számára,
1.250.000,- Ft volt az Oktatási Bizottságnál, és maradt 400.000,- Ft, ami a közművelődési
megállapodásra, amit az Oktatási Bizottsághoz kell csatlakoztatni, hiszen a közművelődés az
Oktatási Bizottsághoz tartozik. Ott így lesz 1.650.000,- Ft-os pénzügyi keret. Arra az
1.650.000,- Ft-ra a KESZ tagok azok, akik az Oktatási Bizottságnál pályázni fognak. Az
összes többi civil szervezet a Sport Bizottsághoz fog pályázni, a Polgárőrök, a Tűzoltók, a
Mozgássérültek, akik ezek felül fennmaradtak, plusz azok a sportszervezetek, akik a
tradicionális finanszírozásban nem részesülnek.
Faludi Tamás képviselő mondja:
Fogl András javaslatát egészíteném ki azzal, hogy a 4.560.000,- Ft-os keretből elveszünk 1,5
MFt-ot, marad 3.060.000,- Ft. Ebből a Sport Bizottság kapja meg az eddigi 2,9 MFt-os
keretét. Marad 1.160.000,- Ft azzal a kitétellel, hogy a KESZ-ben lévő szervezetek a Sport
Bizottsághoz nem pályázhatnak, csak azok, akik egyébként ide tartoztak eddig is.
Terbe Zoltán polgármester reagál:
Csak 100.000,- Ft marad, hány pályázó között lehet szétosztani 100.000,- Ft-ot. Ezt az
összeget elég csekélynek tartom ahhoz, hogy bizottsági szinten érdemes lenne róla tárgyalni.
Faludi Tamás képviselő mondja:
Emlékezzünk arra, hogy mikor legelőször ez az egész koncepció elindult, akkor az első
közmegegyezés az volt, hogy amit a Művelődési Központon megspórolódik, annak fele kerül
át a civil szervezetekhez. Ezt nem látom sehol. Vegyük le napirendről, majd a következő
ülésen tárgyalunk róla. Együtt kellett volna szerepelni a Művelődési Központnál, hogy ennek
az 5%-a a KESZ-é. Megvan minden bizottság kerete és nincs vita. Kerüljön le napirendről,
vagy így javaslom elfogadni.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester szól hozzá:
A sportszervezetek kérték, hogy a pénzt minél előbb osszuk fel, megigértük, hogy rövidesen
rendkívüli Egészségügyi, Szociális Bizottsági ülést tartunk, mert kell nekik a pénz. Nehogy a
nem létező közművelődési megállapodás miatt, 400.000,- Ft miatt, meg a nem létező KESZ
miatt a sportolók ne kapják meg a pénzüket.
Dr. Kiss Tibor képviselő szól:
Holnapi nap folyamán ki kell írni a pályázatot, hogy április 30-ig a pályázatok beérkezzenek.
Elindultak a versenyek, a támogatást ki kell osztani. Ezt nem lehet tovább húzni, döntést
kérek.
Faludi Tamás képviselő javasolja:
El tudom fogadni, hogy a pályázatot ki kell írni, viszont akkor ragaszkodom ahhoz, hogy a
2,9 MFt-os keret maradjon meg a Sport Bizottságnál, a többire pedig térjünk vissza akkor,
amikor meg lesz a döntésünk a Művelődési Központról.
Terbe Zoltán polgármester kifejti:
Fogl András javaslatában sem látom veszélyeztetve a sportegyesületek támogatását, mivel 1,1
MFt-ot azonnal szétoszthat a Bizottság erre a célra.
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Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester tisztázza:
A KESZ tagok, ha a továbbiakban az Önkormányzathoz pályáznak támogatni fogjuk,
semmiféle hátrányban nem lesznek. Egyszerűen arról van szó, hogy van a Sport Bizottságnak
egy keret összege, szeretnénk arra felhatalmazást kapni, hogy ez a keretösszeg továbbra is itt
maradjon a Bizottságnál, hogy a Bizottság tudja végezni a dolgát. Osztályvezető Asszony
elmondta, hogy abban az esetben, ha a civil szervezeteket át akarjuk másik bizottsághoz
irányítani, SZMSZ módosítást fog igényelni, nem fogunk tudni itt dönteni, csak április végén.
Továbbra is azt kérem, hogy a Bizottság pénzügyi kerete maradjon ott.
Terbe Zoltán polgármester fejti ki:
A magam részéről Fogl András képviselő javaslatát tudom inkább támogatni szakmai alapon,
mert a KESZ létrejötte és többlet feladat vállalása a velük megalkotott szellemi termékünk.
Amennyiben a másik verziót fogadjuk el, bebetonozzuk a régi struktúrát, mozgástér nem
marad számunkra ahhoz, hogy a KESZ többlet pénzt kapjon többlet feladatainak ellátásához,
ezért visszalépésnek tartanám.
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel, aki azzal egyetért kérem kézfelnyújtással
szavazzon.
Abonyi Henrik képviselő ellenzi:
Nem érzem bebetonozásnak, hiszen most lenne szétválasztva szakterületenként. Két bizottság
van, az egyik bizottsághoz meg van adva, hogy a KESZ tagok pályázhatnak, a másik
bizottsághoz pedig, pontosan azért, mert úgy hívják, hogy Egészségügyi, Szociális és Sport és
Kisebbségi Bizottság a többi szervezet. Ezek a szakterületek, a kompetencia a két bizottságra
van szétosztva. Végre tisztán látás lenne, a paralelitásokat ki lehet küszöbölni a pályázatoknál.
/Mózer Gyula képviselő bejött, Oláh Péterné képviselő kiment, jelen van 13 képviselő./
Terbe Zoltán polgármester feleli:
Nem annak a bebetonozását említettem, hogy melyik bizottság osztja a pénzt, hanem a KESZ,
mint új szervezet létét fogja kockáztatni ez az új rendszer, a KESZ nélküli rendszer
bebetonozását látom benne. Ezért javasoltam, hogy ha már lépünk, és lépett a civil szféra
KESZ megalakításával, pénzt, energiát ölt ebbe a rendszerbe, hagyjuk nekik nyitva a
lehetőséget. Az elosztási szisztéma változhat. Két alternatíva van előttünk, egyik a korábbinak
egy tisztázott változata, miszerint a Sport Bizottság 2.900.000,- Ft felett diszponál, Oktatási
Bizottság 1.250.000,- Ft felett diszponál, 400.000,- Ft közművelődési megállapodás szerint
kerül elosztásra. Másik variáció szerint a Testület 1.500.000,- Ft-al egy új civil szervezetet
fog támogatni, amennyiben azt bejegyzik. Oktatási Bizottság 1.960.000,- Ft, Sport Bizottság
pedig 1.100.000,- Ft felett diszponál.
Abonyi Henrik képviselő kérdezi:
Ezek szerint a Polgármester úr veszélyeztetve látja a KESZ pályázati finanszírozását, hogy az
Oktatási Bizottság nem fogja megfelelően elosztani a pályázati pénzeket?
Terbe Zoltán polgármester válaszol:
Nem marad nekik.
Fogl András képviselő magyarázza:
Félreértés van. Arra gondoltam, mivel a KESZ-el közművelődési megállapodást szeretnénk
kötni, logikusnak és tisztességesnek tartom, hogy azok a szervezetek, akik eddig még
különállóan a tavalyi évben még pályáztak, azt a 1,5 MFt-ot megkapják. A megtakarításokból
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a külön döntések során hozott megállapodás alapján a plusz támogatás, hiszen plusz feladatot
fognak elvégezni. De ne mondja senki, hogy ők még az Oktatási Bizottságnál maradt pár
százezer forintból még pályázzanak. Nem erről szól a történet. Arról szól, hogy velük egy
kiemelt megállapodást kötünk, ezért pluszban finanszírozzuk. De azért, hogy a KESZ-ből
kimaradtak önkormányzati támogatáshoz juthassanak, ahhoz keretet kell biztosítani ennél a
bizottságnál. Senki jogait nem akarom kurtítani, hanem azt akarom előirányozni, ha valóban
elindult ez a kezdeményezés, akkor azt támogassuk. De úgyis több pénzt kell nekik adni, ez a
7 szervezet 1,5 MFt-ért nem fogja azt elvállalni, amit a nyakukba akarunk sózni. De
ugyanúgy megadjuk a lehetőséget az egyéni sportolóknak, sportszervezeteknek, és
sportvállalkozásoknak, mint egyéb más kulturális egyesületnek.
Polgármester szünetet rendelt el.

Szünet után.

/Jelen van 13 képviselő, Oláh Péterné és Faludi Tamás képviselők kint maradtak./

Terbe Zoltán polgármester folytatja az ülést:
Vitánkat megelőzendő köszöntöm Fülöp Sándor urat, akit a korábbiakban egyhangú
szavazással megválasztottunk a Pénzügyi Bizottság kültagjának, és tudott időt szakítani arra,
hogy a Testület előtt letegye esküjét, hogy minél előbb megkezdhesse munkáját. Kérem az
eskü ideje alatt valamennyien szíveskedjenek felállni. Fülöp Sándor urat kérem, mondja
utánam az eskü szövegét.
Fülöp Sándor mondja:
„Én, Fülöp Sándor esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű
leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati
titkot megőrzöm, megbízatásokhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, a legjobb
tudásom szerint minden igyekezetemmel Kiskunmajsa város javát szolgálom. „
„Isten engem úgy segéljen.”
Terbe Zoltán polgármester folytatja:
Gratulálunk mindannyian Fülöp úrnak, kérem foglaljanak helyet.
Folytatva a napirendi pont tárgyalását nem kívánom senkitől sem megvonni a szót, de a
tárgykörben érdemi hozzászólások már elhangzottak minden tekintetben. Kikristályosodott
két alternatíva, melyről egy szavazással tudunk dönteni. Először Fogl András képviselő úr
javaslatát teszem fel szavazásra, miszerint a KESZ számára a Testület 1.500.000,- Ft-ot tesz
félre, az Oktatási Bizottság hatáskörébe a hozzá tartozó civil szervezetek számára 1.960.000,Ft felosztási keret marad, a Sport Bizottság számára pedig 1.100.000,- Ft. Aki ezzel egyetért
kézfelnyújtással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 4
ellenszavazattal tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
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80/2008. sz. határozat
Egyéb sport- és civil szervezetek támogatási keretösszegének megosztása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetéséről szóló
rendeletében társadalmi önszerveződések támogatására rendelkezésre álló kereten belül a
KESZ számára közművelődési megállapodás fedezetére 1.500.000,- Ft-ot különít el, az egyéb
civil szervezetek támogatására 1.960.000,- Ft keretet, az egyéb sportegyesületek,
sportvállalkozások támogatására 1.100.000,- Ft keretösszeget különít el. Ez utóbbi
keretösszeg terhére az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság pályázatot ír ki. A civil
szerveződések támogatására elkülönített keretösszeg terhére az Oktatási és Művelődési
Bizottság ír ki pályázatot és dönt a beérkező pályázatokról.
A soron következő Képviselő-testületi ülésre készüljön előterjesztés feladat- és
hatáskörváltozással kapcsolatosan.
Felelős: Dr. Kiss Tibor bizottság elnöke
Határidő: soron következő bizottsági ülés

/Mózer Gyula képviselő személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban./
/Oláh Péterné és Faludi Tamás képviselő bejött, jelen van 15 képviselő./

i) Kiskunmajsa Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérelme
Nyerges Éva bizottsági referens kifejti:
A Kiskunmajsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, mely
kérelmet az előterjesztés tartalmaz. Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 1.000.000,Ft összeggel javasolja támogatni az egyesületet általános tartalék terhére. A Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság az Egészségügyi Bizottság javaslatát nem támogatta, a „B” határozati
javaslat elfogadását javasolja.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?
Szikora Lajosné képviselő javasolja:
Módosító javaslatot szeretnék beterjeszteni, mert amit az Egészségügyi Bizottság elfogadott,
az 1 MFt nagyon kevés, eszközfejlesztésre használható, de a Tűzoltó Egyesület több dolgot
kér. Ezek az emberek ingyen szolgálnak bennünket, az egész éves költségvetésüket, a 2,5
MFt-ot megérdemlik, hogy megszavazzuk, hogy ebből tudjanak gazdálkodni. Kérem a
Képviselő-testületet, hogy támogassa a 2008. évre tervezett összköltséget, a 2.454.323,- Ft-ot.
Nyerges Éva bizottsági referens mondja:
A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a Tűzoltó Egyesület a civil keretből is részesülhet.
Fogl András képviselő szól:
A kiskunmajsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 3 projektje is szerepel a Leader projektek között,
amely szinte 100%-ban lefedi azokat az igényeket, melyeket most elénk terjesztettek. Sokkal
fontosabbnak tartanám, hogy uniós, 100%-os támogatási intenzitású forráshoz segítsük hozzá
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a Tűzoltó Egyesületet, ebben nyújtsunk majd segítséget, az utófinanszírozáshoz nyújtsunk
támogatást.
Terbe Zoltán polgármester helyesli:
Magam is annak a híve vagyok, hogy ne városi forrást, hanem uniós forrást használjunk fel
ennek a nemes célnak a támogatására. Több kérdés, javaslat amennyiben nincs, SZMSZ-ünk
szerint először a módosító javaslatot teszem fel szavazásra, aki Szikora Lajosné képviselő
asszony módosító javaslatával egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül 9 tartózkodás mellett – nem kapott többséget.
Terbe Zoltán polgármester felteszi:
Az „A” határozati javaslatot teszem fel szavazásra, aki az 1 MFt összegű támogatással
egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
81/2008. sz. határozat
Kiskunmajsa Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.000.000,- Ft összegű
támogatásban részesíti a Kiskunmajsa Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületét, mely összeg
annak működési költségeihez és eszközfejlesztéséhez használható fel. Fedezete az általános
tartalék.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

j) Rendőrkapitányság kérelme

Nyerges Éva bizottsági referens ismerteti:
A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kiskunmajsai rendőrőrse támogatási kérelemmel fordult
az Önkormányzathoz. Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 300.000,-Ft összeggel
javasolja támogatni az általános tartalék terhére. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság nem
támogatta a szakbizottság javaslatát, a civil szervezetek támogatására elkülönített keretösszeg
terhére javasolja támogatni a kérelmezőt. Ez egy kis ellentmondás, tekintettel arra, hogy egy
Rendőrkapitányság a civil szerveződések keretére nem pályázhat.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?
Nagy Imréné képviselő mondja:
A város érdeke is, hogy segítse őket.
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Faludi Tamás képviselő szól:
Soha nem bizottsági keretből kaptak támogatást, az előterjesztés elfogadását támogatom.
Dósai Imre alpolgármester mondja:
Rendszeres egyeztetést folytatok Rendőrparancsnok úrral, nincs olyan megbeszélés, ahol ne
említené, hogy nincs elég üzemanyag keretük.
Abonyi Henrik képviselő kér szót:
Állami normatívák lecsökkentek, a szabálysértésből befolyó összegek nem maradnak
Kiskunmajsán. Az, hogy a bűnüldözésben hatékonyabban tudjanak részt venni az
Önkormányzat érdeke is, hogy ezt a 300.000,- Ft-ot megszavazza, ezzel is hozzájárulva az
üzemanyag költségekhez. Elfogadásra javaslom a határozati javaslatot.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, aki azzal
egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta.
82/2008. sz. határozat
Rendőrkapitányság kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 300.000,- Ft összegű
támogatásban részesíti a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kiskunmajsai rendőrőrsét az
általános tartalék terhére. A fent megjelölt összeget üzemanyagköltségek támogatására nyújtja
az önkormányzat.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester,
Határidő: azonnal

k) Kistérségi Szociális Intézmény kérelme

Nyerges Éva bizottsági referens elmondja:
A Kistérségi Szociális Intézmény kérelemmel fordult az Önkormányzat felé, 150.000,- Ft
pótelőirányzat biztosítását kéri a balesetes Mercedes gépjármű helyett új gépjármű
vásárlására. Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság javaslatát tartalmazza a határozati javaslat.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra
teszem fel, aki egyetért az előterjesztéssel kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta.
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83/2008. sz. határozat
Kistérségi Szociális Intézmény kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kistérségi Szociális
Intézményt, hogy Kiskunmajsa Város tulajdonát képező balesetes gépjármű
roncsértékesítéséből befolyt összeget és a biztosító társaság által kifizetett összeget
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala számlájára mindösszesen
1.250.000,- Ft-tal utalja át. Az így rendelkezésre álló összegen felül 150.000,- Ft
pótelőirányzatot biztosít az új gépjármű vásárlásához az általános tartalék terhére.
Az önkormányzat tulajdonát képező gépjárművet változatlan üzemeltetési és költségviselési
feltételekkel szerződés alapján üzemeltetésre átadja a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi
Társulás Kistérségi Szociális Intézménye részére.
Felelős: Dr. Tóth Mária jegyző értesítésre
Határidő: azonnal

l) Javaslat a kiskunmajsai sport működési rendszerének- és szervezetének
átalakítására

Nyerges Éva bizottsági referens előadja:
Az előterjesztést az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén az „A” határozati
javaslatot kapta meg a többséget. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ülésén kisebbségi
véleményként került előterjesztésre a „B” határozati javaslat. Idő közben egyeztetés történt a
kiskunmajsai Football Klub kérelmével kapcsolatosan. Ennek a megbeszélésnek az anyagát a
mai napon kapták meg a Tisztelt Képviselők. A megbeszélés érdemi javaslata, hogy a
Football Klub az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsődétől csak a gondnok által
végzett feladatokat vegye át, a közüzemi díjakat továbbra is az Arany János Általános Iskola
fizetné. A határozat javaslatot tartalmazza az előterjesztés.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
A most kiosztásra került anyag, egy olyan kompromisszumos javaslat, amely talán
megoldhatja azokat a feladatokat, amelyek a közeljövőben előttünk állnak. A sportpálya
gondnoki feladatait ellátó szakember nyugdíjba megy április 17-vel. Az ő pótlására, a feladat
megoldására tettük, tették a szakemberek, bizottsági tagok ezt a javaslatot, akik leültek ezzel
az úrral tárgyalni. Ez egy olyan átmeneti, kompromisszumos megoldás lenne, amely
megoldaná a sportpálya gondozását és működtetését. A megbeszélésen előtérbe került az,
hogy amíg a rendszer ezzel a variációval működik, addig lenne idő egy olyan non profit kftben továbbra is gondolkodni, amit korábban is célkitűzésként határozott meg a Képviselőtestület egy határozatával. Bízom benne, hogy kidolgozásra kerülhetnek egy non profit kft
működésének részletei, hiszen a Football Klub részéről is maximális egyetértés és támogatás
tapasztalható a koncepcióval kapcsolatban. Az is kiderült a megbeszélésből, hogy a részletek
tisztázása miatt azonnal nem lehet ebben döntést hozni, ezért került ez a javaslat a Tisztelt
Képviselő-testület elé, ami egy olyan szakmai kompromisszum, amely megoldaná az idei
esztendőben a sportlétesítmények működését. Bízom benne, hogy a sport kft minél előbb meg
fog alakulni, és át tudja venni ezeket a szerepeket, és talán takarékosabban tudunk működni.
Korábbi megbeszélésen a június 30-i határidő volt lefektetve ötletként. Módosító javaslatként
benyújtanám, hogy június 30-ig álljon fel ez a rendszer, az első fél év végéig pedig a sport kft
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működtetéséhez, megalapításához szükséges döntéseket meghozhatjuk, és kinevezhetjük az
illetékes vezetőket annak érdekében, hogy a második félévben már úgy működjön a rendszer.
Az első félévben pedig a sportrendezvények és egyéb intézmények finanszírozása változatlan
lenne, ez a változtatás kerülne csak be. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel
van-e?
Dr. Kiss Tibor képviselő kéri:
A határidőt nem június 30-ig, hanem december 31-ig szeretném meghosszabbíttatni, hogy a
megbízási szerződéssel megbízott Football Klubnak legyen lehetősége arra, hogy próbáljon
meg eredményt produkálni a sportpálya karbantartása, üzemeltetése kapcsán.
Csóti Péter képviselő csatlakozik:
Egyetértek, annál is inkább, mivel már kimutatásra került az Iskola részéről az ehhez
szükséges anyagiak kalkulációja, ha rövidítjük az időpontot az tovább bonyolíthatja a
helyzetet. Az új formában történő működés megtapasztalása érdekében javasolnám a
december 31-i időpontot. Mindezzel együtt jelentős előrelépésnek tartom az egész döntés
lehetőségét a sportrendezés lehetőségének vonatkozásában.
Fogl András képviselő mondja:
A szerződéskötésig látunk-e még szerződés tervezetet? Hiszen csak egy előterjesztés van.
Talán szerződés tervezetet egységben szerkesztve érdemes volna, hiszen a határozati
javaslatban nem szerepel, hogy meddig kötnénk szerződést, bár a szövegrészben igen. Azt a
megállapítást sem találom a határozati javaslatban, hogy a bérbeadásokból származó bevétel
továbbra is az intézményt illeti meg. Ennek be kellene épülnie a szerződésbe a későbbi
nézeteltérés miatt. A későbbiekre vonatkozóan javaslom, hogy ha ilyen előterjesztést hozunk,
akkor mellette legyen a szerződés tervezet is, amely tanulmányozható a Testület részéről.
Terbe Zoltán polgármester magyarázza:
Egyetértek Képviselőtársammal, csak azok a képviselők, bizottsági tagok, akik ezt az
előterjesztést készítették tegnapelőtt hozták meg a döntést, tegnap délelőtt még mindig
foglalkoztak vele, ezért idő hiányában nem volt rá alkalom, pótolni fogjuk a szerződés
tervezetet. Más kérdés, észrevétel, javaslat van-e? Amennyiben nincs, a módosító javaslatot
teszem fel szavazásra, hogy az anyagban szereplő paraméterekkel, csak 2008. június 31-ig
bízzuk meg a sport klubbot. Aki egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal 9 tartózkodás mellett – nem kapta meg a többséget.

Terbe Zoltán polgármester folytatja:
Az eredeti határozati javaslatot teszem fel szavazásra, aki azzal egyetért, kérem
kézfelnyújtással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta.
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84/2008. sz. határozat
A kiskunmajsai sport működési rendszerének és szervezetének átalakítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzata a Kiskunmajsai Football Klub részére átadja a Városi
György Sportcsarnok és a hozzá tartozó sporttelep gondnoki feladatainak ellátását határozott
időre: 2008. április 18-tól 2008. december 31-ig.
A feladatellátáshoz az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde költségvetésében
ezen feladatra tervezett és rendelkezésre álló keretösszeg időarányos részét biztosítja a
Kiskunmajsai Football Klub részére.
A Képviselő-testület az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde engedélyezett
létszámát csökkenti 1 fővel a sportgondnoki feladatok átadásával egyidejűleg, annak
időtartamára.
1.493.012,- Ft összeget zárol az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsődétől
sportfeladat részleges átadása jogcímen. Ezen összeg terhére az Önkormányzat feladat átadásátvételi megállapodást köt a Kiskunmajsai Football Klubbal, melynek aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
Az átadott vagyonról az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde közvetlenül köt
üzemeltetési szerződést a Kiskunmajsai Football Klubbal.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester előterjesztésre
Határidő: soron következő testületi ülés

/Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester, Nagy Imréné és Fogl András képviselők
kimentek, jelen van 12 képviselő./

10./ N a p i r e n d
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
c) Előterjesztés a kiskunmajsai termál projekttel kapcsolatosan
Terbe Zoltán polgármester előadja:
Kiskunmajsa egy nagyon fontos kincs felett helyezkedik el, a dél-alföldi régióban van az a
termálvíz kincs, ami hasznosítható forrást jelenthet Magyarországon. Kiskunmajsa
Önkormányzata még nem tudott élni ezzel a lehetőséggel. Az M és K 2000 Kft a volt Petőfi
TSZ-től megvásárolta korábban az ott működő termál kutat. Jelenleg a baromfitelepük
fűtésére használják az ott lévő energiát. Előzetes kalkulációk szerint rengeteg energia van még
felhasználás nélkül. A cég vezetője, Jeskó Zsuzsanna keresett meg bennünket az
Önkormányzat és a cég egy közös termálvíz hasznosítási programot dolgozhatna ki.
Szakemberekkel megvizsgáltattuk az ötletet, járhatónak tartották az utat, hiszen 3,5 MW-nyi
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hőenergiát lehet még számítások szerint abból a kútból kitermelni. Ezért bátorkodtam azt a
javaslatot tenni, hogy bízzuk meg az előterjesztésben szereplő céget azzal, hogy ezt a
tanulmányt készítseel számunkra, a költségeket a céggel megfelezve viselné az
Önkormányzat. Még elmondanám kitételként, hogy a tanulmányt úgy kell elkészíteni, hogy
alkalmas legyen egy energetikai pályázat mellékleteként tanulmány tervként szerepeltetni. A
pályázat zömét képező tanulmánytervet már nem kell megfinanszírozni a későbbiek során.
Képviselőtársaimnak még két ajánlatot szereztünk be, a mai nap folyamán érkeztek meg, ezt
csatoltuk a ma kiosztott anyaghoz.Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel, aki az előterjesztéssel egyetért kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta.

85/2008. sz. határozat
Kiskunmajsai termál projekt
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy az M és K 2000 Kft-vel (6120 Kiskunmajsa, Félegyházi út 46. képviseli: Jeskó
Zsuzsanna ügyvezető) egy együttműködési szerződés keretében közösen rendeli meg a
megvalósíthatósági tanulmány tervezetét a legkedvezőbb ajánlatot adó KP Kontúr Kft-től.
A pályázat bekerülésének összege 1,5 MFt+ÁFA amelynek 50%-át az M és K 2000 Kft
biztosítja, 50%-át a kiskunmajsai Önkormányzat. A szükséges önkormányzati forrás
750.000,- Ft+Áfa, melynek fedezete a céltartalékon tervezett felhalmozási és felújítási alap.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2008. április 2.

d) Előterjesztés Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési
tervéről

Terbe Zoltán polgármester beszámol:
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának közbeszerzési tervet kell készítenie minden év április
16-ig. ezzel kapcsolatos előterjesztés szerepel a Képviselő-testület előtt. Az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel, aki azzal
egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
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86/2008. sz. határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervéről
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. Tv. 5. §-a alapján a határozat mellékletét képező 2008. évi közbeszerzési tervet
állapítja meg és honlapján közzéteszi.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

11./ N a p i r e n d
Lakás-takarékpénztári szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésről
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Polgármester felkéri dr. Tóth Mária jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Tóth Mária jegyző ismerteti:
Lakás-takarékpénztári szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésről szól a beszámoló. Ennek
elkészítése után érkezett néhány válasz az OTP-LTP-től. Ebből idézek: „2008. évben
várhatóan 70 db szerződés fogja elérni a kiutalási értéket. Ezt követően minden egyes
kiutalási szakaszba érkezett LTP-nél kétféle lehetőség áll előttünk. Kérjük-e a kiutalást, vagy
az LTP számlán hagyjuk kamatozni?” Ebben a későbbiek során döntenie kell a Képviselőtestületnek. Javaslatot fogunk letenni a döntés érdekében Önök elé. Az előterjesztés minden
pontra utal az adott felhatalmazások közül. Kivéve azt, hogy az LTP számlák kiutaláskori
egyenlegének várható összege mennyi lesz, mert erre pontos számot az LTP nem biztosított,
mivel számítás a végösszegre vonatkozóan, az önkormányzati bepótlások miatt nem
kalkulálható pillanatnyilag. Még egy megválaszolatlan kérdés van. A 15%-os
közműfejlesztési hozzájárulás igénylés idő előttiség miatti visszafizetési kötelezettségünk
hogyan alakul majd 2010-ben, milyen adminisztrációs intézkedéseket kell tenni annak
érdekében, hogy miután már nem idő előtti a 15% igénybe vétele, igényli-e az Önkormányzat
a közműfejlesztési támogatásokat a Magyar Államkincstártól?
/Nagy Imréné képviselő és Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester visszajött, jelen van
14 képviselő./
Terbe Zoltán polgármester felteszi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra
teszem fel, aki azzal egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
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87/2008. sz. határozat
Lakás-takarékpénztári szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésről
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakás-takarékpénztári
szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésről szóló előterjesztést elfogadja.
Felelős: dr. Tóth Mária jegyző
Határidő: folyamatos a 305/2007. sz. határozat szerint

12./ N a p i r e n d
EU pályázat 2008-as testvérvárosi konferenciára
Előadó: Abonyi Henrik tanácsnok
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Abonyi Henriket, az Idegenforgalmi és testvérvárosi kapcsolatok tanácsnoka elmondja:
Azért került ide ez az anyag, mert egyik előző testületi ülésen Faludi Tamás képviselőtársam
feltette a kérdést, hogy a 2007-es testvérvárosi konferencia előfinanszírozása hogyan lett
megoldva? Azt szerettem volna, ha senkiben sem lenne aggály ezzel kapcsolatosan, a pályázat
elszámolása minden képviselő előtt világos legyen. A pályázat, ami benyújtásra került
16.850,- Eu, azaz 4.296.450 Ft, amely pályázat 100%-os támogatási intenzitású. Amennyiben
az Önkormányzat megnyeri a pályázatot a teljes összeget megkapjuk, miután az események
lezajlottak, az elszámolás megtörténik Kiskunmajsa Város Önkormányzata 100%-ban
visszakapja. Azért hoztam továbbá ide, hiszen előfinanszírozást igényel a pályázat, illetve a
pályázat pénzéből megvalósuló testvérvárosi konferencia. Ezt az előfinanszírozást kértem a
határozati javaslatban, hogy a céltartalékon tervezett felhalmozási és felújítási alap terhére
biztosítsa az Önkormányzat mindaddig, ameddig a 3. testvérvárosi konferencia
megvalósulása, illetve elszámolása után ezt a pénzt az EURÓPA A POLGÁROKÉRT Oktatás
és Kultúra Európai Bizottságától Kiskunmajsa Város Önkormányzata megkapja. Mivel ez a
pályázat már benyújtása került, ezért a Képviselő-testületnek elfogadásra javaslom a
határozati javaslatot.
Terbe Zoltán polgármester ad tájékoztatást:
Egy vállalkozás vállalta magára a tavalyi évben ennek a pályázatnak az előfinanszírozását, és
meg is tette ezt. Jelzem Képviselőtársaimnak, hogy ne számítsunk a vállalkozás ez irányú
segítségére, mi fogjuk előfinanszírozni.
Abonyi Henrik képviselő reagál:
Egyetlen képviselőben se legyen bizalmatlanságra ok - mint elhangzott egy előző testületi
ülésen - , szeretném a teljes átláthatóságot, mint az Európai Uniós irányelvek közül a
transzparencia, az átláthatóság egy nagyon fontos kritérium a pályázatok elbírálásánál és
utóéleténél is. Ezért javaslom azt, hogy az Önkormányzat finanszírozza elő ezt a pályázatot.
Faludi Tamás képviselő szól:
Pont az átláthatóságot kértem. A határozati javaslattal, a pályázatírással semmi gondom. Az
előfinanszírozással sincs, mert tudom, hogy az Eu-s pályázatok utólag lesznek
megfinanszírozva és 100%-ban meg fogjuk kapni az összeget. Csak a konkrét elszámolását
szerettem volna látni. A 16.000,- euró hogyan lett felosztva, ezt még nem kaptam meg.
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Terbe Zoltán polgármester feleli:
Az uniós források elszámolása nem a hagyományos uniós forrási elszámolással történik ebben
az esetben. Egy részét számlákkal, másikat a megjelent látogatók létszáma alapján, fejpénz
alapján kapjuk meg, számlákkal nem lehet az egészet igazolni. De elkészült az elszámolás és
Brüsszel elfogadta az elszámolásunkat.Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel
van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel, aki az előterjesztéssel egyetért kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.

88/2008. sz. határozat
EU pályázat 2008-as testvérvárosi konferenciára
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az előterjesztésben
foglalt 4.296.750 Ft biztosítását a III. Testvérvárosi Konferencia megvalósításához a
céltartalékon tervezett felhalmozási és felújítási alap terhére mindaddig, amíg a nyertes
pályázat elszámolása után az Önkormányzat megkapja azt az EURÓPA A POLGÁROKÉRT
Oktatás és Kultúra Európai Bizottságától.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

13./ N a p i r e n d
…./2008. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2008. évi költségvetését
megállapító 3/2008. (II.28.) számú rendelet módosításáról
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Terbe Zoltán polgármester elmondja:
Hagyományos gyakorlatunknak megfelelő módon a kiküldött rendelet-tervezetben foglaltak,
valamint a testületi ülésen megszületett döntések átvezetése történne a költségvetési
rendeletünkön. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra
teszem fel, aki a költségvetési rendelet módosításával egyetért kérem kézfelnyújtással
szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - megalkotta az alábbi rendeletét.
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KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
9/2008.(IV.03.) rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító
3/2008. (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. §
(1) bekezdése, valamint a 217/1998.(XII. 30.) Korm. számú rendelet 53. §. (1) bekezdése
alapján - a 3/2007. (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 2008. évi költségvetésének

bevételi és kiadási
fő összegét

2.232.720,0 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

754.009,3 ezer Ft-ban,
246.873,1 ezer Ft-ban,
372.590,2 ezer Ft-ban,
452,0 ezer Ft-ban,
273.244,0 ezer Ft-ban,
95.730,8 ezer Ft-ban,
188.336,0 ezer Ft-ban,
192.483,7 ezer Ft-ban,
50.206,8 ezer Ft-ban,
75.341,9 ezer Ft-ban,
49.591,0 ezer Ft-ban,
17.344,0 ezer Ft-ban,
109.000,9 ezer Ft-ban,
3.123,6 ezer Ft-ban,
105.877,3 ezer Ft-ban,

állapítja meg.

Az Önkormányzat eredeti éves engedélyezett létszámkerete 305,05 fő, a 2008.XII.31-i
tervezett 291,05 fő, 2009.XII.31-i várható 290,05 fő, és a 2010.XII.31-i várható 289,05 fő.
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2.§.
A R.1.számú melléklete helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.
3.§.
A R. 2/b számú melléklete helyébe e rendelet 2/b számú melléklete lép.
4.§.
A R. 3.számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
5.§.
A R. 3/a.számú melléklete helyébe e rendelet 3/a. számú melléklete lép.
6.§.
A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
7.§.
A R. 4/a. számú melléklete helyébe e rendelet 4/a. számú melléklete lép.
8.§.
A R. 4/b. számú melléklete helyébe e rendelet 4/b. számú melléklete lép.
9.§.
A R.4/c számú melléklete helyébe e rendelet 4/c számú melléklete lép.
10.§.
A R. 5.számú melléklete helyébe e rendelet 5.számú melléklete lép.
11.§.
A R.7.számú melléklete helyébe e rendelet 7.számú melléklete lép.
12.§.
A R. 7/a.számú melléklete helyébe e rendelet 7/a.számú melléklete lép.
13.§.
A R. 8.számú melléklete helyébe e rendelet 8.számú melléklete lép.
14.§.
A R. 4.§.(8) bekezdése az alábbiak szerint módosul.
A közbeszerzési eljárások bonyolítására biztosított keretösszeg felhasználásról a Pénzügyi- és
Költségvetési Bizottság rendelkezik.
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
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1.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2008. ÉVI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE
1.000 Ft-ban
Előirányzat

BEVÉTELEK
Eredeti
Saját bevételek
ebből: önkormányzat
intézmény

648 105,0

0,0

648 105,0 Működési kiadás
566 085,0

82 020,0

82 020,0

362 028,0

Támogatásértékű bevétel

25 822,0

0,0

25 822,0

intézmény

ebből : önkormányzat
intézmény

Módosított

1 698 131,0

44 768,4

1 742 899,4

807 925,0

19 589,8

827 514,8

890 206,0

25 178,6

915 384,6

188 336,0

188 336,0

25 822,0 Hosszú lejár.hitel visszafiz.

17 344,0

17 344,0

25 822,0 Felújítási kiadás

45 669,0

4 537,8

7 012,0

7 012,0 Felhalmozási kiadás

ebből: önkormányzat

3 720,0

3 720,0

3 292,0

3 292,0 Felhalmozásra átadás

50 206,8
0,0

ebből : intézmény

Végl.átv.pénzeszk.,kölcsön vtér.

intézmény

Változás+,-

362 028,0 Rövid lejáratú hitel visszafiz.

0,0
0,0

Eredeti

Módosított

566 085,0

Átengedett központi adók

ebből: önkormányzat

Változás+,-

Előirányzat

KIADÁSOK

58 246,0

17 095,9

75 341,9
0,0

ebből: intézmény
46 591,0

3 000,0

49 591,0

Önkormányzat normatív tám.

576 697,0

0,0

576 697,0 Tartalék

178 403,0

-69 402,1

109 000,9

Normatív,kötött felhaszn.támog.

210 483,0

0,0

210 483,0 Céltartalék

167 403,0

-61 525,7

105 877,3

5 093,0

0,0

11 000,0

-7 876,4

3 123,6

362 111,0

0,0

362 111,0

35 369,0

0,0

35 369,0

2 232 720,0

0,0

2 232 720,0

0,0

2 232 720,0

Közp.támog.egyéb közp.TEKI, CÉDE
Hitel működési
Pénzmaradvány
MINDÖSSZESEN:

5 093,0 Általános tartalék

2 232 720,0 MINDÖSSZESEN:
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VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008. ÉVI
BEVÉTELEI

1.000 Ft-ban
BEVÉTELEKBŐL
BEVÉTELEK

Egyéb saját bevétel

INTÉZMÉNYEK

Int.mük.kapcsolatos
egyéb bev.

ÖSSZESEN
Eredeti

Vált.+, -

Módosított

Eredeti

Vált.+,-

Továbbszámlázott
szolgáltatás

Int.egyéb sajátos bev.

Módos.

Eredeti

Vált.+,-

Módos.

Eredeti

Vált.+,-

ÁFA bevétel

Módos.

Eredeti

Vált.+,-

Módos.

Arany J.Ált.Iskola,Óvoda és Bölcsőde

571 399,0

13 496,0

584 895,0

5 431,0

5 431,0

29 560,0

29 560,0

2 779,0

2 779,0

4 526,0

4 526,0

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

217 771,0

6 267,8

224 038,8

8 608,0

8 608,0

15 111,0

15 111,0

1 184,0

1 184,0

2 013,0

2 013,0

Egressy Béni Alapf. Műv.Int.

35 910,0

1 339,7

37 249,7

0,0

2 245,0

2 245,0

Művelődési Központ

44 537,0

6 873,3

51 410,3

2 062,0

2 062,0

3 253,0

3 253,0

Városi Könyvtár

20 589,0

717,7

21 306,7

884,0

884,0

32,0

32,0

890 206,0

28 694,5

918 900,5

16 985,0

16 985,0

50 201,0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0,0

0,0

50 201,0

0,0
498,0

498,0

0,0
3 814,0

3 814,0

0,0
4 461,0

0,0

4 461,0 10 353,0

0,0
0,0

10 353,0
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2.

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008. ÉVI
BEVÉTELEI

1.000 Ft-ban
BEVÉTELEKBŐL
INTÉZMÉNYEK

Kamat bevétel
Eredeti

Vált.+,-

Működési célú pée.átvétel
Módos.

Eredeti

Vált.+,-

Intézményfinanszírozás

Módos.

Eredeti

Vált.+,-

Módos.

Arany J.Ált.Iskola,Óvoda és Bölcsőde

0,0

0,0 529 103,0

13 496,0

542 599,0

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

0,0

0,0 190 855,0

6 267,8

197 122,8

Egressy Béni Alapf. Műv.Int.

0,0

0,0

33 665,0

1 339,7

35 004,7

Művelődési Központ

0,0

3 292,0

31 618,0

6 873,3

38 491,3

0,0

19 653,0

717,7

20 370,7

3 292,0 804 894,0

28 694,5

833 588,5

Városi Könyvtár

20,0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

20,0

3 292,0

20,0
0,0

20,0

3 292,0

0,0
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VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008.ÉVI
KIADÁSAI

1.000 Ft-ban
KIADÁSOKBÓL

KIADÁSOK
INTÉZMÉNYEK

ÖSSZESEN
Eredeti

Vált.+, -

Személyi juttatás

Módosított

Eredeti

Vált.+,-

Munkaad.terh.jár.
Módos.

Eredeti

Vált.+,-

Dologi és folyó kiadás
Módos.

Eredeti

Vált.+,-

Arany J.Ált.Iskola,Óvoda és Bölcsőde

571 399,0

13 496,0

584 895,0

335 737,0

10 417,7

346 154,7

107 418,0

3 335,1

110 753,1

127 792,0

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

217 771,0

6 267,8

224 038,8

129 528,0

4 862,5

134 390,5

41 499,0

1 405,3

42 904,3

46 744,0

46 744,0

Egressy Béni Alapf. Műv.Int.

35 910,0

1 339,7

37 249,7

25 613,0

1014,9

26 627,9

8 197,0

324,8

8 521,8

2 100,0

2 100,0

Művelődési Központ

44 537,0

6 873,3

51 410,3

19 914,0

782,8

20 696,8

6 191,0

250,5

6 441,5

18 432,0

Városi Könyvtár

20 589,0

717,7

21 306,7

12 633,0

543,7

13 176,7

3 981,0

174,0

4 155,0

3 975,0

890 206,0

28 694,5

918 900,5

523 425,0

17 621,6

541 046,6

167 286,0

5 489,7

172 775,7

199 043,0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

-256,8

Módos.

840,0

127 535,2

19 272,0
3 975,0

583,2

199 626,2
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2.

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008.ÉVI
KIADÁSAI

1.000 Ft-ban
KIADÁSOKBÓL
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Engedélyezett létszám (fő)
2008.12.31.

Céltartalék

INTÉZMÉNYEK
Eredeti

Arany J.Ált.Iskola,Óvoda és Bölcsőde

Vált.+,-

Módos.

Eredeti

Vált.+,-

Módos.

3/2008.(II.28.) Ktr-ben
jóváhagyott
létszámváltozások

Eredeti

Előző mód.

Vált.+,-

452,0

452,0

0,0

0,0

0,0

143,50

-8,00

135,50

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57,00

-4,00

53,00

53,00

Egressy Béni Alapf. Műv.Int.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,20

0,00

11,20

11,20

Művelődési Központ

0,0

0,0

0,0

5 000,0

5 000,0

11,00

0,00

11,00

11,00

Városi Könyvtár

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,00

0,00

6,00

6,00

452,0

0,0

5 000,0

5 000,0

228,70

-12,00

216,70

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

452,0

0,0

-1,00

Módos.

-1,00

134,50

215,70
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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

Kezdete

Vége

Módos
Vált.

143,50 2007.05.12 2008.01.11 -1,00

142,50
56,00

11,20

11,20

11,20

11,00

11,00

11,00

11,00

6,00

6,00

6,00

6,00

2008.01.01

1,50

1,00

-0,20

-0,20

228,70

-1,00

2008.01.12

56,00

226,40

57,00 2007.05.02 2008.01.02

2008.01.03

Felmentési idő

-1,00

227,70

-1,00

226,70
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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
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VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008., 2009. és 2010. évi
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

Engedélyezett létszám (fő)
INTÉZMÉNYEK

Felmentési idő
Kezdete

Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Vége

2007.08.01 2008.03.31

Vált.

-1,00

Módos.

Feladatátadás

2008.04.01

Vége

Módos.

Felmentési idő
Kezdete

Vége

Módos.

Vált.

2008.04.18

Vált.

137,50 2008.04.17 -1,00

136,50

2008.01.01

2008.04.30

-1,00

2007.09.01

2008.04.30

-2,00

2008.05.01

Felmentési idő
Kezdete

Vége

135,50 2008.01.01 2008.06.30

Módos.
Vált.

-1,00

Módos.

2008.07.01 2008.12.31

134,50

134,50

53,00

53,00

53,00

Dózsa György Gimnázium

55,00

55,00

Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Intézmény

11,20

11,20

11,20

11,20

11,20

Művelődési Központ

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

215,70

215,70

Városi Könyvtár

Összesen

-1,00

220,70

-1,00

219,70

-3,00

216,70

-1,00
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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

133,50

133,50

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

132,50

132,50

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

214,70

214,70

213,70

213,70

-1,00
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
2008.ÉVI
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI

1.000 Ft-ban
KIADÁSOK
FELADAT MEGNEVEZÉSE

ÖSSZESEN
Eredeti

Helyi utak karbantartása,korszerűsítése
Polgármesteri Hivatal működési kiadása

KIADÁSOKBÓL

3 964,0
206 845,0

Vált.+,-

0,0

Személyi juttatás

Módos.

Eredeti

Vált.+,-

3 964,0

Munkaad.terh.jár.

Módos.

Eredeti

Vált.+,-

0,0

6 306,0 213 151,0 139 951,0

4 777,3 144 728,3

41 681,0 1 528,7

Engedélyezett létszám (fő)
2008.12.31.

Dologi és egy.folyó kiadás

Módos.

Eredeti

Vált.+,-

Módos.

0,0

3 964,0

3 964,0

43 209,7

25 213,0

25 213,0

3/2008.
Eredeti (II.28.)
Ktr.vált

50,50

-1,00

Előző
mód.

Vált +,- Módos.

49,50

49,50

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

10 654,0

79,3

10 733,3

8 216,0

60,1

8 276,1

2 438,0

19,2

2 457,2

0,0

5,00

5,00

5,00

Képviselő-testület működése

43 590,0

203,5

43 793,5

33 581,0

162,7

33 743,7

8 727,0

40,8

8 767,8

1 282,0

1 282,0

1,00

1,00

1,00

Polgári védelmi tevékenység

366,0

0,0

366,0

166,0

166,0

10,0

10,0

190,0

190,0

78 276,0

4 394,2

82 670,2

153,0

415,8

48,0

124,4

78 075,0

Város és községgazdálkodási tevékenység
Települési vízellátás

262,8

76,4

4 055,0

82 130,0

1 134,0

0,0

1 134,0

0,0

0,0

1 134,0

1 134,0

19 235,0

0,0

19 235,0

0,0

0,0

19 235,0

19 235,0

Oktatási célok, egyéb feladatok

317,0

0,0

317,0

0,0

48,0

269,0

269,0

Foglalkoztatás egészségügyi ellátás

440,0

0,0

440,0

0,0

0,0

440,0

440,0

Közvilágítási szolgáltatás

Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

12 443,0

0,0

12 443,0

0,0

Települési hulladék kezelés

22 223,0

350,0

22 573,0

0,0

200,0

0,0

200,0

Egyéb sportcélok és feladatok
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

399 687,0 11 333,0 411 020,0 182 067,0

Működési célú pénzeszk.átadás áht-on kívülre

15 246,0

Működési célú pénzeszköz átadás áht-on belül

78 221,0

15 246,0
2 263,8

Finanszírozási kiadás
~működési hitel visszafizetés
Társadalmi önszerv.támogatása

80 484,8
0,0

188 336,0
8 660,0

188 336,0
2 993,0

11 653,0

Társadalom-és szoc.politikai juttatás

258 591,0

3 000,0 261 591,0

MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS

948 741,0 19 589,8 968 330,8

INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA

804 894,0 28 694,5 833 588,5

48,0

11 155,0

0,0
5 262,9 187 329,9

64 107,0 1 665,1

11 155,0

1 288,0

0,0

22 223,0

0,0

200,0

65 772,1

153 513,0

1 288,0
350,0

22 573,0

4 405,0

157 918,0

200,0
56,50

-1,00

55,50

0,00

55,50
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MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
ÉS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA
2008. ÉVI
KIADÁSAI

1.000 Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT
FELADAT MEGNEVEZÉSE
Eredeti

Változás +.-

Módosított

Vállalkozó háziorvosok támogatása,vérvétel

1 724,0

1 724,0

Táborok fenntartási hozzájárulása

1 673,0

1 673,0

10 015,0

10 015,0

ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hjár

600,0

600,0

Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj

434,0

434,0

BURSA felsőoktatási ösztöndíj

800,0

800,0

56.Alapítvány Múzeum mük.ktg.hjár.

Működési célú pe.átadás államháztartáson kivülre

15 246,0

0,0

15 246,0

Többcélú Kistérségi Társulás támogatása

78 221,0

2 263,8

80 484,8

~2007.évi kiutalatlan

167,0

~2008.évi támogatás

50 850,0

~2008.évi tagdíj 11.974 főx70 Ft/fő
~Ügyeleti szolgálat támogatása 2008.02.01-től
~Térségfejlesztési iroda működési költségeihez hozzájárulás

167,0
68,7

50 918,7

838,0

838,0

6 366,0

6 366,0

20 000,0

20 000,0

46/2008.(III.31.)Képviselő Testületi határozat alapján
~Bérfejlesztés lebontása céltartalékról Kist.Szoc.Int.részére

2 195,1

2 195,1

Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre

78 221,0

2 263,8

80 484,8

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

93 467,0

2 263,8

95 730,8

INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA

804 894,0

28 694,5

833 588,5

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK,TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

898 361,0

30 958,3

929 319,3
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MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK
2008. ÉVI
TÁMOGATÁSA

1.000 Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT
FELADAT MEGNEVEZÉSE
Eredeti
Tradícionális sportegyesületek tám.keretjell.

Vált.+,-

4 100,0

Módosított
4 100,0

Közművelődési megállapodás

400,0

-400,0

0,0

~Mayossa Hagyományőrző Egyesület

200,0

-200,0

0,0

~Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület

200,0

-200,0

0,0

Egyedi kulturális rendezvények támogatása

1 250,0

-1 250,0

0,0

Egyéb sport és civil szervezetek támogatása

2 910,0

-2 910,0

0,0

KESZ támogatása

1 500,0

1 500,0

Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások támogatása

1 100,0

1 100,0

Egyéb civil szervezetek támogatása

1 960,0

1 960,0

Football Club támog. Kálvária u. sporttelep gondnoki feladataira

1 493,0

1 493,0

Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása

1 000,0

1 000,0

Rendőrkapitányság támogatása

300,0

300,0

Football Club támogatása "Mini Európa bajnokság"

100,0

100,0

KSK Karate SE támog.nemzetközi karate versenyen részvételre

100,0

100,0

2 993,0

11 653,0

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

8 660,0
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MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK
2008. ÉVI
KIADÁSAI
1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT
Eredeti

Vált.+,-

Módosított

Rendszeres szociális segély

13 627,0

13 627,0

Időskorúak járadéka

16 268,0

16 268,0

Lakásfenntartási hozzájárulás ( normatív )

32 670,0

32 670,0

2 400,0

2 400,0

Ápolási díj ( normatív )

32 251,0

32 251,0

Ápolási díj ( méltányossági )

14 227,0

14 227,0

602,0

602,0

9 592,0

9 592,0

Tartósan munkanélküliek rendszeres segélye

95 520,0

95 520,0

Közcélú foglalkoztatás

20 553,0

20 553,0

Átmeneti szociális segély

2 750,0

2 750,0

Temetési segély

1 500,0

1 500,0

Köztemetés

1 028,0

1 028,0

Közgyógyellátás

5 736,0

5 736,0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2 000,0

2 000,0

Utazási támogatás (helyi buszbérlet)

6 167,0

6 167,0

Beiskolázási támogatás

1 700,0

1 700,0

Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Egyszeri egyösszegű támogatás

Idősek karácsonyi csomagja
TÁRSADALOM ÉS SZOC.POL.JUTTATÁSOK

258 591,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

261 591,0
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VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2008. ÉVI
BEVÉTELEI

1.000 Ft-ban
BEVÉTELEKBŐL

BEVÉTELEK
ÖSSZESEN

INTÉZMÉNY
Eredeti

Vált+,-

Egyéb saját bevétel
Int.műk.kapcsolatos
egyéb bev.
Módos.

Eredeti

Vált+,-

Int.egyéb sajátos bev.
Módos.

Eredeti

Vált+,-

Továbbszámlázott bevétel
Módos.

Eredeti

Vált+,-

Módos.

Városgazdálkodási Intézmény

50 512,0

1 484,1

51 996,1

6 978,0

0,0

6 978,0

8 874,0

0,0

8 874,0

607,0

0,0

607,0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

50 512,0

1 484,1

51 996,1

6 978,0

0,0

6 978,0

8 874,0

0,0

8 874,0

607,0

0,0

607,0

1.000 Ft-ban
BEVÉTELEKBŐL

INTÉZMÉNY

Támogatásértékű
működési bevétel

Áfa bevétel, visszatérülés

Eredeti

Vált+,-

Módos.

Eredeti

Vált+,-

Önkormányzati támogatás

Módos.

Eredeti

Vált+,-

Módos.

Városgazdálkodási Intézmény

302,0

0,0

302,0

6 512,0

0,0

6 512,0

27 239,0

1 484,1

28 723,1

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

302,0

0,0

302,0

6 512,0

0,0

6 512,0

27 239,0

1 484,1

28 723,1
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2.

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2008. ÉVI
KIADÁSAI

1.000 Ft-ban
KIADÁSOKBÓL

KIADÁSOK
ÖSSZESEN

INTÉZMÉNY
Eredeti

Vált+,-

Személyi juttatás

Módos.

Eredeti

Vált+,-

Munkaadót terhelő járulék

Módos.

Eredeti

Vált+,-

Dologi és folyó kiadás

Módos.

Eredeti

Vált+,-

Módos.

Városgazdálkodási Intézmény

50 512,0

1 484,1

51 996,1

23 715,0

669,8

24 384,8

7 803,0

214,3

8 017,3

13 446,0

600,0

14 046,0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

50 512,0

1 484,1

51 996,1

23 715,0

669,8

24 384,8

7 803,0

214,3

8 017,3

13 446,0

600,0

14 046,0

1.000 Ft-ban
KIADÁSOKBÓL

INTÉZMÉNY

Engedélyezett létszám (fő)
2008.12.31.

Felújítás

Eredeti

Vált+,-

Módos.

Eredeti

Vált+,-

Módos.

Városgazdálkodási Intézmény

5 548,0

0,0

5 548,0

19,85

0,00

19,85

KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 548,0

0,0

5 548,0

19,85

0,00

19,85
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
2008. ÉVI
FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

FELADAT MEGNEVEZÉSE
Víz,szennyvíz felújítás 2007. (áthúzódó)
Víz,szennyvíz felújítás 2008.
Intézm.felúj.keret gázmérők cseréjére (2007.évről áthúzódó)
Intézményi felújítási keret maradvány (2007.évről áthúzódó)
Dózsa György Gimnázium felúj.terve (2007.évről áthúzódó)
Sportcsarnok felújítási terve lelátó lefed.(2007.évről áthúzódó
Piac csarnok tervezése (2007.évről áthúzódó)
Szökőkút felújítás díszburkolat (2007.évről áthúzódó)
Bodoglári Közösségi Ház kialakítás(2007.évről áthúzódó)
Bajcsy u. 10. helyiség felújítás TKT munkaszervezet részére
Tajó-Bodoglár összekötő út javítás
FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:
Áthúzódó feladatok
Alsófokú nev.okt.intézm.infrastr.fejl.tám.pályázatkészítés díja
Ipari Park közművesítési létesítés engedély tervei,többletfedezet
Ipari Park infrastr.kiépítés pályázat készítési díja
Ipari Park művelési ág alóli kivonás maradványa
Ipari Park komplex közműv.pály.megvalósíthatósági tanulm.kész.
Malom utcai telek kialakítás maradványa
Erdőtelepítés maradványa
Fehértó-Majsai csatorna átkelő lét.eljárási díj, utómunk. ktg-e
DAOP pályázat

1.000 Ft-ban
ELŐIRÁNYZAT
Eredeti
841,0
21 240,0
704,0
5 973,0
4 200,0
2 520,0
2 520,0
1 300,0
823,0

40 121,0

157,0
41,0
180,0
555,0

360,0
8 182,9
0,0
1 330,0
6 480,0
157,0
41,0
180,0
555,0

~ Üdülőfalu útépítési pályázat készítési díj

360,0

360,0

~ Üdülőfalu engedélyezési tervek

195,0

195,0

192,0
1 455,0

192,0
1 455,0

~ Üdülőfalu úthálózat III.ütemterv

495,0

495,0

~ Üdülőfalu előkészítési díj

960,0

960,0

2008. évre tervezett
Oktatási int.informatikai fejl. pályázat készítési díj
DAOP pályázat

Kistérségi székhellyel integrált fejlesztési című pály. készítési díj
Járóbeteg szakellátó Intézet megvalósíthatósági tan.terv.
Járóbeteg szakellátó Intézet engedélyezési terv.
Járóbeteg szakellátó Intézet területvásárlás
Kiskunmajsa-Gyógyfürdő-Bugacpusztaháza kpárút I.szakasz
Zárt felép.országúti gyors beavatk.pályázat lakosságarányos önrész
Kiskunhalas Tűzoltóság
Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat
~ Épület tervezés

360,0
6 729,0
360,0
1 330,0

Módosított
841,0
21 240,0
704,0
5 973,0
4 200,0
2 520,0
2 520,0
1 300,0
823,0
1 537,8
1 537,8
3 000,0
3 000,0
4 537,8
44 658,8

Vált.+,-

6 480,0

6 840,0
1 440,0
16 836,0
7 000,0
11 111,0

~ Pályázat írása
~ Akadálymentesítési szakértő díjazása
~ Megvalósíthatósági tanulmány

180,0

1 500,0
2 160,0

7 092,0

9 252,0
300,0

792,0
1 500,0
360,0

7 020,0
1 440,0
16 836,0
7 000,0
11 111,0
1 500,0

300,0

~ Esőbeállók terveztetése
~ Jelzőlámpás forgalom irányítás tervezési díj

1 453,9
-360,0

792,0
1 500,0

-360,0

0,0

180,0

180,0

6 480,0

6 480,0

83
2.
1.000 Ft-ban
1 200,0
1 200,0

Pályázat közösségi házak felújítására (Bodoglár-Belső Kígyós)
~Tervek és pályázat készítésre keret

Gépkocsi beszerzés szociális feladatok ellátásához
Termál projekttel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.hitel visszafiz.

58 246,0
46 591,0
17 344,0

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

162 302,0

1 200,0

1 200,0

150,0
900,0
17 095,9
3 000,0

150,0
900,0
75 341,9
49 591,0
17 344,0

24 633,7

186 935,7
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FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
2008. ÉVI
KIADÁSAI

1.000 Ft -ban
ELŐIRÁNYZAT
FELADAT MEGNEVEZÉSE
Eredeti
Tiszta Kiskunmajsáért Alapítványi támogatás

Vált.+,-

Módos.

36 209,0

0,0

Garancia és kezességvállalás: LTP lakossági átvállalás

5 982,0

0,0

"Kiút a reménytelenségből" pályázat önerő (áthúzódó)

4 400,0

0,0

Kis-és középvállalkozások fejlesztési célú kamattámogatása
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ:

46 591,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

49 591,0
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KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2008. ÉVI
TARTALÉKA

1.000 Ft-ban
ELŐIRÁNYZAT
FELADAT MEGNEVEZÉSE
Eredeti
Önkormányzati lakások értékesítése
Kiemelt munkavégzés ker.kieg(116,1főx5.250x34hóx32%)
Pedagógus szakkönyv ( 124,26főx14.000)
Pedagógus szakvizsga ( 120,67főx11.700 )
Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1340,67fő x 720 )
Szociális továbbképzés ( 6fő x 9.400 )
Diáksport feladatok ( 1017,67fő x 1.300 )
Tanulók ingyenes tankönyv ellátása (460fő x 10.000)
Tanulók általános tankönyv támog.(1025fő x 1.000)
Nem magyar nyelvű oktatás (35fő x 45.000 )
Kultur.és egyéb szabadidős tev.(1017,67fő x 1.000 )
Bejáró tanulók támog. Gimnázium( 77fő x15.000/8 hó )
Bejáró tanulók támog. Gimnázium( 77fő x18.000/4 hó )
Keresetkiegészítés közalkalm.( nem közoktatási)
Normatív állami,normatív kötött tám.visszafizetési köt.
Felhalmozási, felújítási alap
~melyből Bodoglár Óvodából Közösségi Ház kialakítás

Bodoglár Óvodából Közösségi Ház kialakítás
Közműv. szakképzés maradv.Széchenyi Könyvtár 2007.
Bodoglár Óvoda dologi kiadás maradvány
(élelm.kiad.nélküli dologi: 709,9 - Műv.Kp. előleg: 120,0)
Bajcsy Zs.u.dologi kiadás maradvány
Bérfejlesztések fedezetére
Majsai Nyári Fesztivál keretösszege
EU Integrációs keret
Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret
Hagyatéki készpénz, betétkönyv
OALI Háziorvosi körzet támogatása
Idegenforgalmi reklámanyag készítés (Turinform)
Testvérvárosi konferencia pályázati pe.megelőlegezés
Céltartalék
Általános tartalék
TARTALÉK ÖSSZESEN:

Vált.+,-

Módosított

54 101,0
2 413,7
1 739,6
1 411,8
965,3
56,4
1 323,0
4 600,0
1 025,0
1 575,0
1 017,7
770,0
462,0
5 342,0
2 820,5
37 000,0

-33 430,5

54 101,0
2 413,7
1 739,6
1 411,8
965,3
56,4
1 323,0
4 600,0
1 025,0
1 575,0
1 017,7
770,0
462,0
5 342,0
2 820,5
3 569,5

1 700,0

-1 700,0

0,0

1 700,0
104,0

1 700,0
104,0

589,9

589,9

1 392,1
35 252,0
3 700,0
1 000,0
3 000,0
4 302,0
600,0
840,0

-840,0
4 296,8

1 392,1
0,0
700,0
1 000,0
3 000,0
4 302,0
600,0
0,0
4 296,8

167 403,0

-66 525,7

100 877,3

11 000,0

-7 876,4

3 123,6

178 403,0

-74 402,1

104 000,9

-35 252,0
-3 000,0
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KIADÁSI
előirányzat módosítás
E Ft-ban

Intézmény megnevezése

Összeg

Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde összesen:

13 496,0
10 417,7

Személyi juttatás
~Sport feladat részleges átadása

-937,6

~46/2008.(III.31.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Bérfejlesztés lebontása céltartalékról

11 355,3

Létszámváltozás : -1 fő 2008. április 18-tól
3 335,1

Munkaadót terhelő járulék
~Sport feladat részleges átadása

-298,6

~46/2008.(III.31.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Bérfejlesztés lebontása céltartalékról

3 633,7
-256,8

Dologi kiadás
~Sport feladat részleges átadása

-256,8

Dózsa György Gimnázium összesen:

6 267,8

Személyi juttatás

4 862,5

~35/2008.(II.27.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Étkezési hozzájárulás pótelőirányzata

471,0

~46/2008.(III.31.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Bérfejlesztés lebontása céltartalékról

4 391,5

Munkaadót terhelő járulék

1 405,3

~46/2008.(III.31.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Bérfejlesztés lebontása céltartalékról

1 405,3

Egressy Béni Zeneiskola összesen:

1 339,7
1 014,9

Személyi juttatás
~46/2008.(III.31.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Bérfejlesztés lebontása céltartalékról

1 014,9

Munkaadót terhelő járulék

324,8

~46/2008.(III.31.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Bérfejlesztés lebontása céltartalékról

324,8

Művelődési Központ összesen:

6 873,3

Személyi juttatás

782,8

~46/2008.(III.31.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Bérfejlesztés lebontása céltartalékról

782,8

Munkaadót terhelő járulék

250,5

~46/2008.(III.31.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Bérfejlesztés lebontása céltartalékról

250,5

Dologi kiadás

840,0

~54/2008.(III.26.) Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági Határozat
~Idegenforgalmi reklámanyag készítés (Tourinform Iroda)

840,0
5 000,0

Céltartalék
~Turisztikai pályázat benyújtásához önerő

2 000,0

~Majsa Napi rendezvényekkel kapcsolatos pályázat benyújtásának önereje

3 000,0

2.
Városi Könyvtár összesen:
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717,7
543,7

Személyi juttatás
~46/2008.(III.31.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Bérfejlesztés lebontása céltartalékról

543,7

Munkaadót terhelő járulék

174,0

~46/2008.(III.31.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Bérfejlesztés lebontása céltartalékról

174,0
1 484,1

Városgazdálkodási Intézmény összesen:
Személyi juttatás

669,8

~46/2008.(III.31.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Bérfejlesztés lebontása céltartalékról

669,8

Munkaadót terhelő járulék

214,3

~46/2008.(III.31.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Bérfejlesztés lebontása céltartalékról

214,3

Dologi kiadás
~Veszélyes fák kivágása, gallyazása keret

600,0
600,0
-30 178,6

Polgármesteri Hivatal összesen:
Személyi juttatás

5 262,9

~3/2008.(II.29.)Pm-i határozat alapján
~Kígyós-Bodoglár gondnokok 2 havi megbízási díja (III-IV.hó)

152,8

~4/2008.(II.29.) Pm-i határozat alapján
~Testvérvárosi kapcs.ápolása tárgyú pályázati dokumentáció német nyelvű fordítás

110,0

~46/2008.(III.31.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Bérfejlesztés lebontás céltartalékról köztisztviselők
~Bérfejlesztés lebontás céltartalékról Mt. hatálya alá tartozók
~Bérfejlesztés lebontás céltartalékról Képviselő Testület működése

4 777,3
60,1
162,7

Munkaadót terhelő járulék

1 665,1

~3/2008.(II.29.)Pm-i határozat alapján
~Kígyós-Bodoglár gondnokok 2 havi megbízási díjának járuléka (III-IV.hó)

47,7

~4/2008.(II.29.) Pm-i határozat alapján
~Testvérvárosi kapcs.ápolása tárgyú pályázati dokumentáció német nyelvű fordítás

28,7

~46/2008.(III.31.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Bérfejlesztés lebontás céltartalékról köztisztviselők

1 528,7

~Bérfejlesztés lebontás céltartalékról Mt. hatálya alá tartozók

19,2

~Bérfejlesztés lebontás céltartalékról Képviselő Testület működése

40,8

Dologi kiadás

4 405,0

~1/2008.(II.29.) Pm-i határozat alapján
~100 db zászló beszerzés

251,0

~2/2008.(II.29.) Pm-i határozat alapján
~2000 db szaknévsor készítés

204,0

~43/2008.(III.10.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Illegális hulladéklerakók felszámolására pályázati önerő
~Catel Kft.műsorszolgáltatása

350,0
3 600,0

Működési célú pénzeszköz átadás
~TKT Kist.Szoc.Int.tám. Reum.szakrendelésen vizitdíj eltörlés miatt bev.kiesés pótlás

2 263,8
68,7

~46/2008.(III.31.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Bérfejlesztés lebontás TKT Kist.Szoc.Int. Részére

2 195,1
2 993,0

Társadalmi önszerveződések támogatása
~5/2008.(II.29.) Pm-i határozat alapján
~Football Club támogatása Berlinben mini Európa bajnokságon való részvételre

100,0

3.
~6/2008.(III.19.) Pm-i határozat alapján
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~KSK Karate SE részére nemzetközi karate versenyeken való részvételre
~Közművelődési megállapodás keretfelosztás

100,0
-400,0

~Egyedi kulturális rendezvény támogatása

-1 250,0

~Egyéb sport és civil szervezetek támogatása

-2 910,0

~KESZ támogatása

1 500,0

~Egyéb sport egyesületek, sportvállalkozók támogatása

1 100,0

~Egyéb civil szervezetek támogatása

1 960,0

~Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása

1 000,0

~Rendőrkapitányság támogatása
~Football Klub támogatása Kálvária u. sporttelep gondnoki feladatainak ellátásához
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
~19/2008.(II.27.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Idősek karácsonyi csomagjának támogatása
Felújítás
~25/2008.(II.27.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Bajcsy Zs.u.10. helyiség felúj. TKT munkaszervezet részére
~Tajó-Bodoglár összekötő út javítás
Felhalmozás
~26/2008.(II.27.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Ipari Park komplex közműv.tervezői szerződésre többletfedezet
~41/2008.(III.10.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Ipari Park komplex közműv.pályázat készítési díj
~42/2008.(III.10.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Ipari Park komplex közm.pály-hoz megvalósíthatósági tanulmány készítés
~44/2008.(III.10.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Közösségi közlekedés fejlesztése pályázat: esőbeállók terveztetése
~44/2008.(III.10.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Közösségi közlekedés fejlesztése pályázat:akadálymentesítési szakértő díjazása
~44/2008.(III.10.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Közösségi közlekedés fejlesztése pályázat: megvalósíthatósági tanulmány
~Kistérségi székhellyel integrált fejl.című pályázat készítési díj
~Bodoglár-Belső Kígyós pályázat közösségi házak felúj-ra tervek és pály.kész-re keret
~Közösségi közlekedés fejlesztésre pályázat írás
~Közösségi közlekedés fejlesztésre pályázat megvalósíthatósági tanulmány
~Gépkocsi beszerzés szociális feladat ellátásához
~Termál projekttel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
~37/2008.(II.27.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Kis-és középvállalkozások fejlesztési célú kamattámogatása
Céltartalék
~1/2008.(III.26.) Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági Határozat
~Idegenforgalmi reklámanyag készítés (Tourinform Iroda)
~Testvérvárosi konferencia pályázati pénzeszköz megelőlegezés
~Majsa Napi rendezvényekkel kapcs. pály.benyújtásának önereje (Majsa Nyári Feszt.)
~46/2008.(III.31.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Bérfejlesztés lebontása céltartalékról
Felhalmozási, felújítási Alap előirányzatában bekövetkező változások:
~41/2008.(III.10.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Ipari Park komplex közműv.pályázat készítési díj
~42/2008.(III.10.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Ipari Park komplex közm.pály-hoz megvalósíthatósági tanulmány készítés
~43/2008.(III.10.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Illegális hulladéklerakók felszámolására pályázati önerő

300,0
1 493,0
3 000,0
3 000,0
4 537,8
1 537,8
3 000,0
17 095,9
1 453,9
-360,0
6 480,0
792,0
180,0
6 120,0
180,0
1 200,0
-360,0
360,0
150,0
900,0
3 000,0
3 000,0
-66 525,7
-840,0
4 296,8
-3 000,0
-35 252,0
-31 730,5
360,0
-6 480,0
-350,0
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4.
~44/2008.(III.10.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Közösségi közlekedés fejlesztése pály: esőbeállók terveztetése
~44/2008.(III.10.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Közösségi közlekedés fejlesztése pály:akadálymentesítési szakértő díjazása
~44/2008.(III.10.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Közösségi közlekedés fejlesztése pály: megvalósíthatósági tanulmány
~Tartalékok közötti átcsoportosítás
~Turisztikai pályázat benyújtásához önerő
~Tajó-Bodoglár összekötő út javítás
~Kistérségi székhellyel integrált fejl.című pályázat készítési díj
~Veszélyes fák kivágása, gallyazása keret
~Bodoglár-Belső Kígyós pály.közösségi házak felúj-ra tervek és pály.kész-re keret
~Közösségi közlekedés fejlesztésre pályázat írás
~Közösségi közlekedés fejlesztésre pály.megvalósíthatósági tanulmány
~Termál projekttel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány
~Testvérvárosi konferencia pályázati pénzeszköz megelőlegezés
Általános tartalék
~19/2008.(II.27.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Idősek karácsonyi csomagja
~25/2008.(II.27.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Bajcsy Zs.u.10. helyiség felújítása TKT munkaszervezet részére
~26/2008.(II.27.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Ipari Park komplex közműv. tervezői szerződésre többletfedezet
~35/2008.(II.27.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Étkezési hozzájárulás pótelőirányzata (Dózsa Gy.Gimnázium)
~37/2008.(II.27.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Kis-és középvállalkozások fejlesztési célú kamattámogatása
~1/2008.(II.29.) Pm-i határozat alapján
~100 db zászló beszerzés
~2/2008.(II.29.) Pm-i határozat alapján
~2000 db szaknévsor készítés
~3/2008.(II.29.)Pm-i határozat alapján
~Kígyós-Bodoglár gondnokok 2 havi megbízási díj+járulék (III-IV.hó)
~4/2008.(II.29.) Pm-i határozat alapján
~Testvérvárosi kapcsolatok ápolása tárgyú pály.dokument.német nyelvű fordítása
~5/2008.(III.18.) Pm-i határozat alapján
~Football Club támogatása Berlinben mini Európa bajnokságon való részvétel
~6/2008.(III.19.) Pm-i határozat alapján
~KSK Karate SE részére nemzetközi karate versenyeken való részvételre
~Tartalékok közötti átcsoportosítás
~Catel Kft. műsorszolgáltatása
~TKT Kist.Szoc.Int.tám. Reum.szakrendelésen vizitdíj eltörlés miatt bev.kiesés pótlás
~Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása
~Rendőrkapitányság támogatása
~Gépkocsi beszerzés szociális feladat ellátásához
~46/2008.(III.31.) Képviselő Testületi határozat alapján
~Bérfejlesztés előirányzatának átcsop. képviselői tiszteletdíjak maradványával
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:

-792,0
-180,0
-6 120,0
-5 991,7
-2 000,0
-3 000,0
-180,0
-600,0
-1 200,0
360,0
-360,0
-900,0
-4 296,8
-7 876,4
-3 000,0
-1 537,8
-1 453,9
-471,0
-3 000,0
-251,0
-204,0
-200,5
-138,7
-100,0
-100,0
5 991,7
-3 600,0
-68,7
-1 000,0
-300,0
-150,0
1 707,5
0,0
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14./ N a p i r e n d
Egyebek
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Amennyiben egyebekben kívánnak Képviselőtársaim beszámolni, kérem tegyék azt meg.
Szikora Lajosné képviselő kér szót:
Az előző testületi ülésen elkülönítettünk 3 MFt-ot a karácsonyi csomagra. Szeretném kérni a
Hivatalt, hogy május végéig tegyen le egy előterjesztést a karácsonyi csomagok problémájának
kezelésére. A másik, érdeklődnék a Nád Kft felől.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Amennyiben a Testület kívánja, meghozhatja a döntést, hogy mikorra kéri a Hivataltól az
előterjesztést elkészíteni, hogy a 3 MFt-os karácsonyi ajándék keretet mikor kívánjuk felosztani.
A Nád MPS-H Kft-vel szinte hetente értekezünk. A jövő héten szerdán 10 órára is várnak
bennünket. Mint már mondtam, korábban tulajdonos váltás zajlott le a cégnél, a volt tulajdonos
helyett egy másik külföldi befektető vette meg a cég zömét. Most kerülnek aláírásra az új
tulajdonosi szerződések. Sajnos el kell mondani, hogy Szlovákiából sokkal kedvezőbb ajánlatokat
kaptak az ottani államtól ahhoz, hogy a cég a befektetéseit inkább ott valósítsa meg. Állami
garanciát és sokkal kedvezőbb területvásárlási lehetőségeket ígértek nekik. A cég képviselője, Kiss
Gábor, aki letette az esküt a Testület előtt, hogy itt fognak befektetni, továbbra is fenntartja ezt az
álláspontját. Korábbitól eltérően viszont nem a mikro-labort, hanem egy 10 ha-os üvegházat
szeretnének megépíteni Kiskunmajsán. Szerdán fogunk találkozni vele. Azt ígérte múlt hét végén,
hogy reményeik szerint 2 héten belül a terület bérletéről a konkrét megállapodást megbeszéljük, és
a Testület elé hozzuk majd a szerződés tervezetet.
A karácsonyi csomagról mikorra kívánja a Képviselő-testület, hogy dolgozzon ki a Hivatal konkrét
elképzelést, hogy a rendelkezésre álló keretből minél többen részesüljenek? Aki azzal egyetért,
hogy június 30-ig a karácsonyi ajándék elosztásáról egy konkrét technikai megoldás szülessen
kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
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igen

szavazattal

–

89/2008. sz. határozat
Karácsonyi csomagok technikai elosztásának kidolgozása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
dolgozzon ki előterjesztést 2008. június 30-ig a karácsonyi csomagok felosztásának technikai
feltételeiről.
Felelős: dr. Tóth Mária jegyző
Határidő: 2008. június 30.

Csóti Péter képviselő szól hozzá egyebekben:
A 8. napirendi pontban egy lakásbérleti szerződés szerepel. Lakásrendeletünk köti az
Önkormányzatot, hogy meghatározott időre bérbe adott önkormányzati bérlakás bérleti díja nem
változhat a bérbeadás időpontjáig? Ha a rendelet módosításra kerül idő közben, akkor nem volna-e
az rugalmasabb reagálás, hogy az azt követő hónaptól, fél évtől érzékelné az illető? Mert ez
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ösztönözheti az esetleges egyéb megoldások keresésére. Vagy mindenképpen ki kell tölteni egy
több éves megkötött időtartamot, és utána, mikor az újra kerül sor, akkor szembesül a bérleti díj
emelkedésével? Van-e arra lehetőség, hogy közben történjen a változás?
Béres László csoportvezető felel:
Mikor az Önkormányzat meghozta a rendeletét az akkor érvényben lévő szerződéseknél nem lettek
alkalmazva, amikor a szerződéseknek lejár a határideje és az Önkormányzat meghosszabbítja azt,
akkor alkalmazzuk a rendeletet, amit a Testület hozott.
Csóti Péter képviselő kérdezi:
Így az Önkormányzatnak előnyös-e, illetve a bérlőnek kellően késztető-e?
Béres László csoportvezető válaszol:
Ezek a változtatások azokat a bérlakásokat érintik, amelyek piaci alapon vannak bérbe adva. A
szociális alapon bérbe adott lakásokat nem érintette ilyen drasztikusan az emelés. A rendelet
megalkotásakor az Önkormányzatnak az volt az álláspontja, hogy a piaci lakbéreket közelítse meg
az önkormányzati lakások lakbére, ez lett alkalmazva.

Mivel egyebek között több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Terbe Zoltán polgármester
megköszönve a képviselők megjelenését a nyílt ülést 1930 órakor bezárta.

K. m. f.

Terbe Zoltán
polgármester

Dr. Tóth Mária
jegyző

Nagy Imréné
jkv. hitelesítő

Csóti Péter
jkv. hitelesítő

