Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2008.
Jegyzőkönyv

Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 10-én
/csütörtökön/ 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében megtartott rendkívüli
üléséről.

Jelen vannak:
Önkormányzat részéről:
Abonyi Henrik, Csóti Péter, Faludi Tamás, Dr. Kiss Tibor, Leiz Sándor, Nagy Imréné, Oláh
Péterné, Dr. Szabó Lajos, képviselők, Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester és Terbe
Zoltán polgármester, 10 fő – 55,56 %).
Farkas Zoltán, Mózer Gyula, Nyerges Benjamin, Kolompár Orbán, Farkas Mihály, Fogl
András, Szikora Lajosné képviselők Dósai Imre alpolgármester jelezték távolmaradásukat,
Jelen vannak továbbá:
Dr. Tóth Mária jegyző, Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető,

Terbe Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 10 képviselő jelen
van, az ülés határozatképes, megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Abonyi Henrik és Leiz Sándor képviselőket javasolta, kérte a
képviselőket, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a
jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
Polgármester ismertette a napirendi javaslatot, mivel kérdés, észrevétel nem volt, azért azt
szavazásra bocsátotta.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a napirendet.
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Napirend
1./ Egyéb sport- és civil szervezetek támogatási keretösszegének megosztása című napirendi pont
újratárgyalása
Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
2./ Létszámcsökkentési pályázat
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

1./ N a p i r e n d
Egyéb sport- és civil szervezetek támogatási keretösszegének megosztása című napirendi
pont újratárgyalása
Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Dr. Kiss Tibor képviselő mondja:
Javasolom, hogy elmúlt testületi ülésen hozott döntésünket bíráljuk felül, a KESZ tagokon kívüli
rész továbbra is Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsághoz tartozzon. Az a pénzösszeg, ami
rendelkezésünkre állt az elmúlt évben, továbbra is biztosításra kerüljön.
Faludi Tamás képviselő a következőket mondja el:
Két lehetősége van a képviselő-testületnek, először arról kellene dönteni, hogy melyiket válasszuk,
az egyik rendelet módosítással jár, a másik nem. A képviselő-testület, most azt mondja ki, hogy
szerintem az előző ülésen hozott SZMSZ-t sértő határozatát visszavonja és a keretösszeget, mely a
rendeletben el lett fogadva Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság hatáskörében hagyja, abban
az esetben 3.060.000,- Ft-ról kell döntenünk és nem kell rendeletet módosítani. Amennyiben csak a
2.910.000,- Ft-ról - amely eredetileg is a költségvetésben volt – kívánunk dönteni, akkor rendeletet
kell módosítani. Kérdezem, mivel jár a rendelet módosítása?
dr. Tóth Mária jegyző válaszolja:
Rendelet módosítással úgy készültünk, hogy kiküldésre került az a táblázat, melyben a múltkori
döntés átvezetése megtörtént. Amennyiben most eltérő számokról dönt a képviselő-testület, abban
az esetben a rendelet módosításhoz 10 szavazat szükséges. A múltkori döntésnek megfelelően a
Szervezeti és Működési Szabályzatunkat kell módosítani, mely előterjesztésre kerül az április 30-i
testületi ülésen.
Faludi Tamás képviselő elmondja:
Javasolom, annyival kerüljön kiegészítésre a határozati javaslat – ne legyen módosítva a rendelet3.060.000,- Ft keretösszeg álljon rendelkezésre az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
részére.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester mondja:
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakra annyit kívánok utalni, hogy a bizottság
hatáskörében van a civil társadalmi szerveződések, egyéb sportegyesületek részére egy
költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg.
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Szeretném, ha erre a bizottság jobban odafigyelne és az érvényben lévő SZMSZ-ünk ellenében nem
hozna döntéseket, határozati javaslatokat.
Gulyás Jánosné osztályvezető megjegyzi:
A múltkori testületi ülésen egy új keretfelosztás született. Arról szólt a döntés, hogy megszűnteti az
egyéb kulturális rendezvényekre tervezett 1.250.000,- Ft-os, a 400.000,- Ft-os illetve az egyéb sport
és civil szervezetek 2.910.000,- Ft-os keretösszegét. Ezt az összevont keretösszeget a testület úgy
osztotta fel, hogy a KESZ-nek gyakorlatilag 150.000,- Ft-tal kevesebbet, mint korábban a
közművelődés és az egyedi kulturális rendezvényekre biztosított keret volt. Az elvont 150.000,- Ftból: 100.000,- Ft-tal megemelte az egyéb civil szervezetek keretösszegét, 50.000,- Ft-tal pedig a
sport támogatását. Ez szerepel a jelenlegi költségvetési rendeletünkben.
Így az egyéb sportegyesületek és egyéb civil szervezetek keretösszege 150.000,- Ft több, mint a
korábbi 2.910.000,- Ft, tehát összevonva 3.060.000,- Ft van ezen a jogcímen a rendeletben.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester elmondja:
Az utolsó testületi ülésen 1.650.000,- Ft-ot javasoltam a KESZ-nek, Fogl András képviselő
módosító javaslatára 1.500.000,- Ft-ot fogadott el a képviselő-testület. A felette lévő pénzösszeg
elméletileg az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság rendelkezésére fog állni, amennyiben az
érvényben lévő SZMSZ rendeletünket figyelembe vesszük, tehát az egyéb társadalmi szerveződések
és a sportszervezetek számára 150.000,- Ft-tal megemeljük a keretösszeget. Ezáltal a 2.900.000,- Ft
helyett 3.060.000,- Ft-ban részesülnek.
Faludi Tamás képviselő mondja:
A módosító indítványom az, hogy rendeletet ne kelljen módosítani, az előterjesztéshez képest
3.060.000,- Ft-ot javasolok az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság keretében hagyni. A
KESZ pályázatok révén biztosítani tudja a hiányzó 150.000,- Ft-ot.
Gulyás Jánosné osztályvezető ismerteti:
Kérdezem a Képviselő úrtól, hogy a módosító javaslata arra vonatkozik, hogy a keret újra
összevonásra kerüljön? Ismételten költségvetési rendelet módosítást jelent abban az esetben,
amennyiben Ön úgy gondolja, hogy egyéb sportegyesültek és civil szervezetek támogatására
3.060.000,- Ft kerüljön biztosításra, mivel a jelenlegi költségvetésben címkézetten vannak a
sportegyesületek, illetve civil szervezetek az előző döntésnek megfelelően. Akkor nem jelent
rendelet módosítást, ha így hagyjuk a bontást, ahogyan most van a költségvetési rendeletünkben:
sportegyesületek 1.100.000,- Ft, egyéb civil szervezetek 1.960.000,- Ft, ebben az esetben is
rendelkezésre áll a 3.060.000,- Ft.
Faludi Tamás képviselő elmondja:
Elfogadom módosító javaslatként a Gulyás Jánosné osztályvezető által elmondottakat, hogy ezen
összeg álljon rendelkezésre az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság részére az egyéb civil
szervezetek, valamint az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások támogatására.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, szavazásra teszem fel az elhangzott módosító javaslatot,
mely egyben az előző testületi ülésen hozott 80/2008. számú határozatunkat is módosítja, kérem aki
azzal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett –
elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta.
91/2008. sz. határozat
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Egyéb sport- és civil szervezetek támogatási keretösszegének
megosztása című napirendi pont újratárgyalása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 80/2008. számú határozatát az
alábbiak szerint módosítja: a 2008. évi költségvetésről 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. Az egyéb civil szervezetek, valamint az egyéb sportegyesületek,
sportvállalkozások támogatására az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság pályázatot ír ki.
Felelős: Dr. Kiss Tibor bizottság elnöke
Határidő: soron következő bizottsági ülés
2./ N a p i r e n d
Létszámcsökkentési pályázat
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül– elfogadta a
javaslatot és az alábbi határozatot hozta.
92/2008. sz. határozat
Létszámcsökkentési pályázat
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2008. (III.27.) ÖTM rendelet 5. §.
(1) j.) pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi nyilatkozatot teszi: Az önkormányzat, mint
pályázó fenntartói körén belül – önkormányzat esetén költségvetési szerveinél és a Polgármesteri
Hivatalnál - a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, a tervezett
új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs
lehetőség.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja továbbá erősíteni
391/2007.(XII.19.) önkormányzati létszámcsökkentési határozatát. Az abban felsorolt engedélyezett
végleges álláshely megszüntetéssel járó létszámcsökkentésekre az önkormányzat be kívánja adni
létszámcsökkentési pályázatát a 2008. évi I. ütemben.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 15/2008.(III.27.) ÖTM rendelet 7.§. (1) bekezdésében megjelölt határidők a pályázat
benyújtására
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Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, Terbe Zoltán polgármester megköszönte a megjelenést és
az ülést 17,30 órakor bezárta.

K. m . f.

Terbe Zoltán
polgármester

dr. Tóth Mária
jegyző

Leiz Sándor
jkv. hitelesítő

Abonyi Henrik
jkv. hitelesítő

