Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9/I/2008.
Jegyzőkönyv

Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 21-én /szerda/ 16
órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:
Önkormányzat részéről:
Abonyi Henrik, Csóti Péter, Faludi Tamás, Farkas Mihály, Farkas Zoltán, Fogl András, Dr.
Kiss Tibor, Kolompár Orbán, Leiz Sándor, Nagy Imréné, Nyerges Benjamin, Oláh Péterné,
Szikora Lajosné képviselők, Szabóné Csábrády Anikó és Dósai Imre alpolgármesterek,
Terbe Zoltán polgármester, (16 fő – 84,21 %)
Mózer Gyula képviselő jelezte távolmaradását, dr. Szabó Lajos képviselő nem jelezte
távolmaradását.
Jelen vannak továbbá:
Dr. Tóth Mária jegyző, dr. Égető Annamária, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna, Gulyás Jánosné
és Béres László bizottsági referensek 3./ napirendhez: Csík László MS-BUSZ Bt.
képviselője,

Terbe Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 16 képviselő jelen
van, az ülés határozatképes, megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Nagy Imréné és Csóti Péter képviselőket javasolta és kérte, aki ezzel
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett –
elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
Polgármester felkéri dr. Tóth Mária jegyző asszonyt, ismertesse a napirendi javaslat módosításait.
dr. Tóth Mária jegyző elmondja:
A 2. napirend a) pontjaként kerülne megtárgyalásra az Esélyegyenlőségi programok
végrehajtásának támogatása című pályázat benyújtása, ennek megfelelően értelemszerűen
módosulna a többi előterjesztés betű jelzése. A 4. napirendi pontként lenne felvéve a Kiskunok
Vidékéért Akciócsoport jogi személyiséggé válása, 5. napirendi pontként az Agrimill- Agrimpex
Zrt. részvény eladása és így 6. napirendi pont - zárt ülésen – a Javaslat ,,Kiskunmajsa város
Közszolgálatáért” kitüntetés adományozása.
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Polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatosan.
Faludi Tamás képviselő mondja:
A Kiskunok Vidékért Akciócsoporttal kapcsolatos előterjesztése javasolom, ne kerüljön
megtárgyalásra, mivel az előterjesztés most lett kiosztva.
Terbe Zoltán polgármester ismerteti:
A mai nap folyamán kaptuk meg azt a dokumentációt, amely az előterjesztéssel kapcsolatos. Azt
kérem, hogy tárgyaljunk ma a Leader programról, mivel Fogl András képviselő és Szabóné
Csábrády Anikó alpolgármester asszony megfelelő tájékoztatást tudnak adni. Nem csak
Kiskunmajsának kell elfogadni ezen alapszabályt, hanem 24 településnek is, ezért ilyen szűkös a
határidő.
Faludi Tamás képviselő közli:
Az elkövetkezendő három hétben bármikor össze lehetne hívni a képviselő-testületet.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester jelzi:
Az előterjeszt én is csak ma kaptam meg, a múlt hét péntekén voltunk megbeszélésen, amely csak
tájékoztató jellegű volt, ezért jónak tartom a javaslatot.
/Farkas Mihály képviselő kiment, jelen van 15 fő/
Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, kéri a képviselőket, aki
egyetért azzal, hogy a Leader programmal kapcsolatos előterjesztést, ne vegyük fel napirendre,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett – nem
veszi fel napirendjére az előterjesztést.
Ezek után Polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot a többi kiegészítéssel együtt.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett –
elfogadta a napirendet.

Napirend

1./ Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Dr. Égető Annamária Hatósági Osztály bizottsági referense
a) Dél-Bács-Kiskun Megyei Szakképzés-fejlesztési Konzorcium 2008. évi költségvetési
hozzájárulása
b) A Szakképzés Szervezési non-profit gazdasági társaság társasági szerződésének elfogadása
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2./ Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
a) Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása című pályázat benyújtása
(TÁMOP-3.3.2./08/2)
b.) A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
c) Honismereti Tábor megrendezéséhez kapcsolódó kérelem
d) Lommatzschi út buszköltsége
e) Intézményi Szakmai Napok támogatása
3./

Előterjesztés autóbusszal végzett
kiegyenlítéséről
Előadó: Dósai Imre alpolgármester

menetrend

szerinti

személyszállítás

veszteség

4./ Agrimill-Agrimpex Zrt. részvény eladása
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
5./ Javaslat ,,Kiskunmajsa Város Közszolgálatáért” kitüntetés adományozására
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens / /Zárt ülés anyaga/

1./ N a p i r e n d
Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Dr. Égető Annamária Hatósági Osztály bizottsági referense
/Írásos előterjesztés mellékelve./
a) Dél-Bács-Kiskun Megyei Szakképzés-fejlesztési Konzorcium 2008. évi költségvetési
hozzájárulása
dr. Égető Annamária bizottsági referens kiegészítésként mondja:
Kérem, hogy a határozati javaslatban szereplő költségvetési hozzájárulás 50 %-ának befizetési
időpontja 2008. április 30-ról – 2008. május 15-re módosuljon. Továbbá tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az Oktatási, Művelődési Bizottság és a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
támogatta a határozati javaslat elfogadását.
/Fogl András és Szikora Lajosné képviselők kimentek, jelen van 13 fő./

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az
elhangzott módosítással együtt.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
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123/2008. sz. határozat
Dél-Bács-Kiskun Megyei Szakképzés-fejlesztési Konzorcium
2008. évi költségvetési hozzájárulása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Bács-Kiskun Megyei
Szakképzés-fejlesztési Konzorcium 2008. évi költségvetéséhez 61.000,- Ft-ot a költségvetés
általános tartalékának terhére biztosít, melyet a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére
előkészített költségvetési rendelet tervezeten át kell vezetni.
A költségvetési hozzájárulás 50 %-a 2008. május 15-ig, második része 2008. szeptember 30-ig
kerül átutalásra.
Felelős: dr. Égető Annamária referens
Határidő: 2008. május 30., 2008. szeptember 30.
b) A Szakképzés Szervezési non-profit gazdasági társaság társasági szerződésének
elfogadása
Dr. Égető Annamária bizottsági referens mondja:
A határozati javaslatot annyiban kívánom kiegészíteni, hogy a 2. pontnál Terbe Zoltán polgármester
úr lenne az, aki az önkormányzatot képviselné a gazdasági társaságban. A javaslatot az Oktatási,
Művelődési Bizottság és a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság támogatja.
/Szikora Lajosné képviselő visszajött, jelen van 14 fő./
Mivel kérdés, hozzászólás nincs Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az
elhangzott kiegészítéssel együtt.
A képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett – az alábbi
határozatot hozta.
124/2008. sz. határozat
A Szakképzés Szervezési non-profit gazdasági társaság társasági
szerződésének elfogadása
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakképzés szervezési non-profit
gazdasági társaság társasági szerződésével egyetértve felhatalmazza a polgármestert arra, hogy
társasági szerződést aláírja.
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megalakuló szakképzés szervezési
non-profit gazdasági társaságban Kiskunmajsa Város Önkormányzata képviseletére, a részvényesi
jogok gyakorlására Terbe Zoltán polgármestert bízza meg.
3. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a társaság megalapításához
szükséges 90.000,- Ft törzstőkét a költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja, melyet a
Képviselő-testület soron következő rendes ülésére előkészített költségvetési rendelet tervezeten át
kell vezetni.
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4. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzá járul ahhoz, hogy a gazdasági
társaság a társasági szerződésben a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumot,
mint szakképzést folytató intézményét fiók telephelyként megjelölje.
Felelős: dr. Égető Annamária referens
Határidő: 2008. május 31.
2./ N a p i r e n d
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
a) Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása című pályázat benyújtása
(TÁMOP-3.3.2./08/2)
Dr. Égető Annamária bizottsági referens mondja:
A határozati javaslat 1. pontját annyiban kívánom módosítani, hogy a szakértői vélemény szerint
kizárólag az Arany János iskolára érdemes ezt a pályázatot benyújtani, tekintettel arra, hogy ebbe az
intézménybe járnak azok a tanulók, akiket a pályázat preferál. A pénzügyi bizottságnak volt
lehetősége azokat az árajánlatok áttekinteni - amiket a most kiosztott táblázat tartalmaz – és a
Jótanácsadó Kft. ajánlatát javasolja elfogadni a képviselő-testületnek. A pályázaton elnyerhető
összeg mértéke 15 és 100 millió forint közötti, ez abban segít bennünket, hogy az esetleges sikerdíj
összegét kalkulálni tudjuk.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester elmondja:
Annyi kiegészítést kívánok tenni az előterjesztéshez, hogy nem rég nyújtottuk be a TIOP-os
pályázatot, mely által számítástechnikai gépek vásárlására kapunk lehetőséget. Ez a pályázat
szorosan kapcsolódik ahhoz a pályázathoz, mivel az elnyert összeg révén vásárolt eszközök
biztonságos használatához szükséges szakképzésre lehet fordítani ezeket a támogatásokat. Nagyon
fontos, hogy ezen a pályázaton nyerjünk, ezáltal tudjuk biztosítani a gimnázium és az általános
iskola megfelelő feltételek mellett hasznosítsa az eszközöket. Ezért kérem a testületet, hogy ezen az
ülésén hozza meg a döntését.
Kolompár Orbán képviselő megjegyzi:
Kérdezem mikor várható, hogy fel áll az a munkacsoport, aki ezeket a pályázatokat el tudja
készíteni?
/Fogl András és Farkas Mihály képviselő visszajött, jelen van 16 fő./
Terbe Zoltán polgármester válaszolja:
Az utolsó testületi ülésünkön azon szervezet kereteit létrehoztuk, amely e feladatot el tudja látni, de
elsősorban a járóbeteg szakrendelő építésére szeretnénk felkérni ezt a non-profit Kft-t, de nem
zártuk ki annak lehetőségét, hogy a későbbiekben átalakuljon gazdasági tanácsadó szervezetté is.
Kolompár Orbán képviselő közli:
Úgy érzem, mintha gazdaságilag érdeke lenne valakinek ezt a munkacsoportot nem létrehozni.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a
módosítással együtt.
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A képviselő-testület 16 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
125/2008. sz. határozat
Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása
című pályázat benyújtása (TÁMOP-3.3.2./08/2)
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Esélyegyenlőségi
programok végrehajtásának támogatása” című pályázati felhívásra (TÁMOP-3.3.2./08/2)
pályázatokat nyújt be az alábbi intézmények vonatkozásában:
Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde.
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Esélyegyenlőségi programok
végrehajtásának támogatása” című pályázat (TÁMOP-3.3.2./08/2) és a Közoktatási
Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv elkészítésével árajánlata alapján a Jótanácsadó Kft-t –
Kecskemét, Tarár sor 6. - megbízza bruttó 492.000,- Ft-ért, melyet az általános tartalék terhére
biztosít. Egyben felhatalmazza Terbe Zoltán polgármestert a szerződés aláírására. Az
Önkormányzat sikeres pályázat esetén az elnyert támogatás 5 %-a + Áfa összeget fizet a
vállalkozó részére.
3. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Terbe Zoltán
polgármestert a „Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása” (TÁMOP3.3.2./08/2) című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat aláírására, benyújtására, a
pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok kiadására, esetleges hiánypótlásokra.
4. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Terbe Zoltán polgármestert,
hogy a pályázat elbírálását követően, annak eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2008. szeptember 30, illetve értelemszerűen

b) A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosítása
Terbe Zoltán polgármester a következőket mondja el:
Szank Község Önkormányzata a közelmúltban úgy határozott, az ottani szociális létesítményt és
egyéb tevékenységeket kistérségi működtetésbe kívánja adni. Azt szeretnénk, hogy egy közös
kistérségi szociális intézmény és hozzátartozó szolgáltatások egy kézbe kerüljenek. A kistérségi
tanács elfogadta a módosítást, amit minden érintett település önkormányzatának meg kell tárgyalnia
és elfogadnia. Ez a döntés Szank Önkormányzatának azt jelenti, hogy az egészségügyi intézmények
fenntartására kapott állami normatívája emelkedni fog.
Faludi Tamás képviselő mondja:
Módosító javaslatom, hogy menjen a többcélú kistérségi társulásba az intézmény, de maradjon
önálló intézményként. Törvényileg nincs akadálya, hogy mind a két intézmény megőrizze
önállóságát.
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Terbe Zoltán polgármester ismerteti:
Szank község így határozott, annak pénzügyi okai voltak. Jelentősebb megtakarítás érhető el abban
az esetben, ha nem két kisebb intézmény működik, hanem közös igazgatású egységes
intézményként végzi tevékenységét.
Mivel vannak olyan feladatok, amiket átcsoportosítással kevesebb létszámmal tudnánk megoldani.
Többfordulós szakmai megbeszélés volt, ahol az intézmények vezetői, polgármesterek, jegyzők
tanácskoztak arról, milyen lenne az optimális szerkezet ahhoz, hogy ezeket a feladatokat a
legtakarékosabban és a legtöbb normatíva mellett lássuk el. Ez a megoldás látszik legcélszerűbbnek,
ami a képviselő-testület elé került. Azáltal, hogy egy egységes intézményt hozunk létre nem csak a
többlet normatívához jutunk hozzá, hanem takarékosabb működést is meg tudunk valósítani.
Szikora Lajosné képviselő mondja:
Az lenne a megtakarítás, hogy összevonunk intézményeket, és dolgozókat küldünk el?
Abonyi Henrik képviselő kérdezi:
Milyen strukturális változást jelentene ez az összevonás? Amennyiben egy intézményvezető lenne,
abban az esetben is szükség van tagintézmény vezetőre, néhány százalékos intézményvezetői pótlék
csökkenés valósulna meg. Létszámcsökkentést említett a képviselő asszony, limitálnánk azt a
létszámot, amivel működhetne az összevont intézmény?
dr. Tóth Mária jegyző ismerteti:
A szanki intézmény nem önálló költségvetési szerv, ami azt jelenti, hogy a gazdálkodását a szanki
Polgármesteri Hivatalban látták el. Részben önálló intézményként nem lehetne behozni a társulásba.
Ami megtakarítás elérhető, hogy szakágazatonként szerveződik az új intézmény. A struktúra úgy
valósulna meg, hogy lenne egy magasabb intézményvezető a Halász Sándorné, alatta két
ágazatvezető – bár nem helyes a kifejezés – egyik a Csóti Péterné, aki általános igazgatóhelyettes és
a bentlakásos intézményhez és a nappali ellátáshoz tartozó feladatokat látna el. A másik ágazat
pedig a gyermekjóléti szolgálat, a családsegítés és a nappali ellátás, ezt a területet felügyelné a Túri
Mária, aki a szanki intézményt vezette eddig. A megtakarítás ott érhető el, hogy számtalan olyan
szakfeladat van, amiben átjárhatóvá válna az intézményben. Ezáltal megoldódna a szakdolgozók
nyári helyettesítése, diabetikus vagy foglalkoztatási nővért egyet foglalkoztatnának.
Megvalósulhatna a két intézmény közötti szakmai együttműködés. Abban az esetben, ha a szanki
intézmény 1 egység maradna, még mindig problémás a gyermekjóléti szolgálat hovatartozása. Az
egész konstrukció borul azáltal, hogy nem önálló intézmény volt a szanki Szociális Intézmény Alap
Szolgáltatási Központ. A gazdálkodását át kell tenni a többcélú kistérségi társuláshoz, ezért nem
gazdaságos, amit Faludi Tamás képviselő úr javasol.
Kolompár Orbán képviselő megállapítja:
Amennyiben az intézmény részben önálló, abban az esetben a fenntartónak kell önállóvá tenni.
dr. Tóth Mária jegyző válaszolja:
A Szanki Önkormányzat annak érdekében, hogy ez a döntés biztos legyen meghozta az intézmény
megszűntetéséről szóló döntését 2008. június 30-val. Ezáltal július 1-től az új felállásnak megfelelő
működési engedéllyel kell rendelkezniük azokra a telephelyekre.
Kolompár Orbán képviselő mondja:
A Szanki Önkormányzat megszüntet egy intézményt, és szinte kötelezővé teszi Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának, hogy átvegye.
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Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester elmondja:
Információim szerint a Szanki Önkormányzat ezt a kistérségi megállapodást nem tárgyalta.
Terbe Zoltán polgármester a következőket mondja el:
Minden kistérségi településnek el kell fogadnia a megállapodást, célszerű minél előbb ezt megtenni,
mivel ha június 30-ig a bejegyzés nem történik meg, akkor nem kapnak normatív támogatást és nem
fog működni az intézmény. A szanki döntés értelmében a szakmai megbeszélés összeült, és azt a
legjobb szakmai döntést hozta, hogy egy ilyen közös intézményt célszerű felállítani. Vélhetően
azzal a szakmai struktúrával, amit a Jegyző Asszony felvázolt, mert azaz állapot, amivel a legtöbb
normatívát le tudjuk hívni, és a takarékosságot meg tudjuk valósítani az intézményen belül. Ezért
került a kistérségi tanács által elfogadásra, továbbá kéri minden településtől, hogy az általuk
javasolt koncepciót fogadják el.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester mondja:
Gazdasági jellegű kérdésem a következő, arra az esetre van-e kimutatás, ha a képviselőtestületünknek a javaslata az lenne, hogy két székhelyű szociális intézmény legyen a kistérségben,
egy kiskunmajsai és egy szanki. Kérdezem ez a normatíva leigénylését mennyiben zavarja? Abban
az esetben, ha a majsai intézmény alá telephelyként kerül beintegrálásra kevesebb lesz-e a
normatíva?
Terbe Zoltán polgármester válaszolja:
Az egyik indok volt, hogy a takarékossági szempontok hogyan érvényesülnek a működésben. A
másik az, hogy részben önálló intézményről van szó, amit nem lehet könnyen önálló intézménnyé
változtatni. A normatíva kevesebb vagy több lesz, ezt a szakembereknek ki kell számítani,
amennyiben két külön intézményről van szó. Az elmúlt időszakban a kistérségi integráció felé
mozdult el a magyar közigazgatás, amennyiben rendelkezünk egy szociális intézménnyel, akkor
logikus lenne, hogy ne két szociális intézményt hozzunk létre, hanem egy nagy intézményt. Ez
lenne pillanatnyilag gazdaságos és a többlet normatívát így tudnánk megkapni.
Faludi Tamás képviselő elmondja:
Két külön intézményként is tud működni, nem látok az összevonásban takarékosságot. Előre
vagyunk egy kicsit, ilyen intézményről nem is szavazhatott volna a Polgármester úr, míg a
képviselő-testület nem dönt róla. Legyen önálló intézmény a szanki szociális otthon, ehhez
ragaszkodom vagy csináljon belőle önálló intézményt a többcélú kistérségi társulás.
Dr. Tóth Mária jegyző ismerteti:
A változás a normatívát nem érinti, mivel azért jár plusz normatíva, ha a fenntartó a többcélú
kistérségi társulás. A szanki intézménynek nincs önálló gazdasági szervezete, illetve egyáltalán
nincs gazdasági szervezete. Kiskunmajsának ez nem jelente többlet költséget, az általános költség
ráosztásra kerül a településekre. Azt gondolom a város is nyerhet ezáltal, hiszen nem kell a
gazdasági létszámot bővíteni azért, hogy nagyobb lett az intézmény. A szanki intézmény tehát eddig
sem volt önálló és a Szanki Önkormányzat nem is kívánja továbbra sem önálló intézményként
működtetni.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Ez a kistérség problémája, amelynek mi vagyunk a központja.
Szikora Lajosné képviselő megjegyzi:
Kérdezem, hogy amit Faludi képviselő úr mond jogilag elfogadható-e?

9

dr. Tóth Mária jegyző válaszolja:
A jogi gyakorlat az, hogy a társulási megállapodást először tartalmában elfogadja a társulási tanács,
ezután kerülhet az előterjesztés a 6 önkormányzat képviselő-testülete elé. Ebből végleges döntés
akkor születik, amikor a képviselő-testületi határozatokban kapott felhatalmazások alapján a
polgármesterek aláírják a társulási megállapodást.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Azt kérem a képviselőtársaimtól, hogy a többcélú kistérségi társulás érdekeit is tartsuk szem előtt,
mivel Kiskunmajsa városnak több pénzébe nem kerül az a szakmai variáció, amit letettünk az
asztalra. Takarékosabb és jobban működő intézményt tudunk létrehozni egy intézmény keretei
között. Kiskunmajsa városnak nem érdeke, hogy bonyolultabbá tegye a rendszert.
Faludi Tamás képviselő elmondja:
Módosító javaslatom, hogy jöjjön a szanki szociális otthon, de önálló intézményként.
Terbe Zoltán polgármester közli:
A Szanki Önkormányzat döntésébe nem tudunk beleavatkozni, ott döntöttek úgy, hogy
megszűntetik ezt a részben önálló intézményt.
Faludi Tamás képviselő elmondja:
Módosító javaslatomat továbbra is fenntartom.
Terbe Zoltán polgármester megjegyzi:
Véleményem szerint az nem módosító javaslat, arról lehet a képviselő-testületnek először dönteni,
hogy az előterjesztésben szereplő javaslatot elfogadja vagy sem, amennyiben nem kerül
elfogadásra, abban az esetben visszakerül a kistérségi társuláshoz, amely újratárgyalja. Azt nem
tehetjük meg, hogy a kistérségi társulás javaslatával szemben mást javasoljon a képviselő-testület.
Farkas Zoltán képviselő a következőket mondja:
Nálunk is vannak részben önálló intézmények, amennyiben a zeneiskolát is bevinnénk egy
társulásba – jelenleg nincs önálló gazdálkodó szervezete – először létre kellene hoznia saját
gazdálkodó szervezetet, amit azért nem hoztak addig létre, mivel ahhoz kicsi az intézmény.
Amennyiben Faludi képviselő úr javaslatát fogadja el a képviselő-testület, abban az esetben a
kistérségnek létre kellene hoznia egy gazdálkodó szervezetet, ezáltal 5-6 millió forinttal
megnövelnénk a működési költségeit. Vegyük figyelembe, a szakmai és az országos tendenciát.
Faludi Tamás képviselő megjegyzi:
A zeneiskola egy külön kérdés, kérem a képviselő-testületet, hogy ezt az előterjesztést ne fogadja
el.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Eben az esetben nem hogy spórolnánk az átalakításon, hanem nekünk kell többlet milliókat betenni
a rendszerbe ahhoz, hogy a Faludi képviselő úr által javasolt új konstrukcióban működjön az
intézmény. Miért hozzunk olyan döntést, amely többlet kiadással jár számunkra, hiszen egy
gazdasági apparátust létre kell hozni ahhoz, hogy működjön a rendszer.
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Abonyi Henrik képviselő közli:
A kistérségi társulás tanácsának el kellene gondolkodnia azon, hogy egy kistérségi szintű gazdasági
ellátó szervezetet hozzon létre, ide lehetne beintegrálni a szanki intézmény gazdasági ellátását is.
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
A kistérségi társulás létrehozta ezt a szervezetet kistérségi irodaként és a működéséhez szükséges
összeget az állami normatívából biztosítja. Evvel a létszámmal tudunk gazdálkodni, amennyiben
többletmunkát kívánunk hozzárendelni az intézményhez, abban az esetben többletforrást kell
biztosítani. Erre viszont nincs többletforrása a társulásnak, csak a tagtelepülések befizetéséből
lehetne pótolni. Fel kell emelni a kistérségi társulás tagdíját, és a többletbevételből tudjuk
finanszírozni ezt a gazdasági irodát.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester asszony megjegyzi:
Kérdezem, hogy az elmúlt évben megnövekedtek a kistérségi munkaszervezet feladatai, hogy egy
külső szaktanácsadót kellett foglalkoztatni 3,5 millió forintos fizetésért?
Terbe Zoltán polgármester válaszolja:
A kistérségi társulás döntött úgy, hogy önálló munkaszervezetet kíván létrehozni. Ezt a kistérségi
települések is elfogadták annak tükrében, hogy az önálló munkaszervezet működése többe fog
kerülni, mint a kiskunmajsai Polgármesteri Hivatalba integrált megoldás. Ezt elfogadták a
képviselő-testületek a kistérségi tanács és a kistérségi normatívából finanszírozza saját
munkaszervezetének működését. A kistérségi tanács munkaszervezet működése mellett milyen
szakértőket vesz igénybe, az a kistérségi tanács döntésén múlik.
Kolompár Orbán képviselő közli:
Szank saját lakosságának érdekeit figyelmen kívül hagyva, Kiskunmajsára kívánja áthárítani a
költségeket.
Terbe Zoltán polgármester válaszolja.
Kiskunmajsa város is átadta intézményét a kistérségnek.
Kolompár Orbán képviselő mondja:
Az önkormányzatnak van joga arra, hogy saját állásfoglalását kialakítsa, nem csak az
előterjesztésről dönthet, igen vagy nem szavazattal.
Terbe Zoltán polgármester ismerteti:
Az előterjesztés szövegét a kistérségi tanács szavazta meg, azon mi módosítani nem tudunk. Ezért
arról szavazhatunk, hogy nem fogadjuk el a kistérségi tanács javaslatát. Amennyiben nem kerül
elfogadásra az előterjesztés, abban az esetben a legközelebbi kistérségi tanács ülésén a Kiskunmajsa
Város Önkormányzatának döntésével megyek el és azt az álláspontot kell képviselnem.
Abonyi Henrik képviselő mondja:
Az önkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzatának van-e olyan kitétele, hogy a
kistérségi társulási tanács döntéseire igennel vagy nemmel szavazhat, az egyéb határozati
javaslatokra pedig feltehet módosító indítványt is?
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Terbe Zoltán polgármester közli:
Arra van lehetőségünk, hogy ne fogadjuk el az előterjesztést és megtegyük a saját javaslatunkat a
tanács felé.
dr. Tóth Mária jegyző a következőket mondja el:
Amennyiben a kiskunmajsai képviselő-testület nem fogadja el az előterjesztést, attól kezdve a
társulási tanács alakítja ki az új majsai koncepció szerint, hogy milyen rendszerben hozza létre az új
önálló intézményét illetve létrehozza-e? Szank, amit kapna plusz normatívát, azt fordítsa arra, hogy
gazdasági szervezetet hozunk létre belőle, mivel tiszta viszonyokat akarunk teremteni. Ezzel
visszautaljuk a döntést a társulási tanácshoz.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Fogadjuk el, a települések és a társulási tanács érdeke az, amit az előterjesztés tartalmaz. Nem
tudom milyen érdekek munkálkodnak azon javaslat mögött, amelyek azt sugallják, ne a társulási
tanács és szakértők közös gondolkodása által létrehozott variációt fogadjuk el.
Szikora Lajosné képviselő megjegyzi:
Szank Önkormányzata rajtunk akar spórolni, Faludi képviselő módosító javaslatát tudom elfogadni.
/Dósai Imre, Fogl András, Farkas Mihály, Oláh Péterné képviselők kimentek, jelen van 12 fő./
Faludi Tamás képviselő elmondja:
A képviselő-testület ne fogadja el az előterjesztést, egyben javasolja a társulási tanácsnak, hogy két
önálló intézményként működtesse az intézményeket.
Farkas Zoltán képviselő ismerteti:
Szank rájött arra, hogy a plusz normatíváért egy más szerkezetben szeretné működtetni az
intézményét, nem pedig megszabadulni akar tőle. Most nem önálló az intézménye, miért hozna létre
egy gazdálkodó társaságot? Nem a vállunkra teszi a feladatot, hanem úgy látják a szakemberek,
hogy a kistérségi társulás el tudja látni a gazdálkodási feladatokat. Miért kellene önálló intézménnyé
átalakítani, mikor senki nem akarja? Valaki mondja már ki, mi van a háttérben, miért akarunk
rosszat a kistérségnek.
/Dósai Imre, Fogl András, Oláh Péterné képviselők visszajöttek, jelen van 15 fő./

Terbe Zoltán polgármester összefoglalójában elmondja:
A képviselő-testületnek két döntést kell hoznia, mivel a határozati javaslatot nem tudjuk
módosítani.
Ezért kérem a képviselő-testületet, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, 6 tartózkodás mellett – nem
fogadta el a javaslatot, majd az alábbi határozatot hozta.
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126/2008. sz. határozat
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának módosításáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását – az előterjesztés mellékletében foglalt
tartalommal – nem fogadja el.
Felelős : Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Kérem a képviselőket, aki egyetért a következőkkel, kézfeltartással szavazzon: a polgármester a
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Tanács ülésén azt képviselje, hogy a Kistérségi Szociális
Intézmény önálló intézményként működjön továbbiakban is, ne kerüljön integrálásra az
intézményhez a Szanki Gondozási Központ.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozza.
127/2008. sz. határozat
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodásról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Tanács ülésén képviselje a következő álláspontot: Kistérségi
Szociális Intézmény önálló intézményként működjön továbbiakban is, ne kerüljön integrálásra az
intézményhez a Szanki Gondozási Központ.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

/Dr. Kiss Tibor képviselő távozott, jelen van 14 fő./

c) Honismereti Tábor megrendezéséhez kapcsolódó kérelem
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő mondja:
A kérést abban az esetben tudom támogatni, amennyiben kiskunmajsai gyermekek vesznek részt a
táborozásban.
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Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester ismerteti:
Kiskunmajsai gyermekek részére kerül megszervezésre a tábor, kérem a képviselőket, hogy
támogassák az előterjesztést.
Több kérdés, hozzászólás nincs Polgármester kéri a képviselőket, aki egyetért a határozati
javaslattal, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testülete 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi
határozatot hozta.
128/2008. sz. határozat
Honismereti Tábor megrendezéséhez kapcsolódó
kérelem
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvény 10. §. (1) bekezdés d.) pontja alapján 100.000.- Ft működési célú pénzeszközt ad
át az 56-os Történelmi Alapítványnak Honismereti tábor megszervezéséhez az általános tartalék
terhére, melyet a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére előkészített költségvetési
rendelet tervezeten át kell vezetni.
A megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert, mely alapján a támogatott köteles
elszámolni a cél szerinti felhasználással.
Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre, Terbe Zoltán polgármester
a megállapodás aláírására
Határidő: soron következő rendes képviselő testületi ülés, 2008. június 20.
c.) Lommatzschi út buszköltsége
/Szóbeli előterjesztés/
Terbe Zoltán polgármester a következőket mondja el:
A képviselő-testületet már korábban tájékoztattam arról, hogy Lommatzschból meghívás érkezett
hozzánk, a delegációt sikerült összeállítani 41 fővel. Az utazás költségéhez kértünk két árajánlatot
Beke Csaba és Mostoha Elek vállalkozóktól. Az ajánlatuk összege szinte teljesen megegyező, a
döntésünket ez nem befolyásolhatja. Az utazáshoz szükséges összeget a költségvetésben szereplő
Európai Uniós kapcsolatok ápolására félre tett 1 millió forintos keretből javasolom biztosítani.
Abonyi Henrik képviselő megjegyzi:
A Polgármester úr nem tette hozzá, hogy a költségvetésben elkülönített Európai Integrációs alapról
az idegenforgalmi és testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok dönt, nem pedig a képviselőtestület. Javasolom, hogy aki ezen az utazáson részt vesz, az utazási költséget teljes mértékben
viselje.
Faludi Tamás képviselő mondja:
A módosító javaslatom a következő, tekintettel a város anyagi helyzetére a 300.000,- Ft helyett
200.000,- Ft kerüljön megszavazásra és a fent maradó összeg kerüljön szétosztásra a kiutazók
között.
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Terbe Zoltán polgármester ismerteti:
A költségvetési rendeletünk erre vonatkozóan a következőket tartalmazza: Az Európai Integrációs
keret felhasználásáról az idegenforgalmi és testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok írásbeli
hozzájárulásával a polgármester dönt. Nem a tanácsnok úr dönt a pénz felosztásáról. A szervezetek,
akik részt vesznek az utazáson, a hagyományok szerint fogadnak majd delegációkat.
Abonyi Henrik képviselő elmondja:
Az Európai Integrációs keretként 1 millió forint került betervezésre a 2008. évre, javasolom hogy
ebből az összegből a gimnázium diákjainak illetve a kísérő pedagógusoknak az útiköltségét
támogassa a képviselő-testület.
Terbe Zoltán polgármester közli:
A Tenisz Klub, a Horgász Egyesület és a gimnázium is Kiskunmajsa része, a város delegációját
hívták meg.
Kolompár Orbán képviselő megjegyzi:
Aki nem tudja a 2000,- Ft-ot kifizetni, az maradjon itthon.
Abonyi Henrik képviselő mondja:
A gimnázium fenntartója az önkormányzat, a többi szervezet ha kiutazik az vállalja a költséget.
Továbbra is azt tudom támogatni, hogy a gimnáziumi tanulók és a kísérő tanárok utazási költségét
fizesse az önkormányzat.
Faludi Tamás képviselő hozzáfűzi:
Továbbra is fenntartom a módosító javaslatomat, hogy mindenki fizesse ki a ráeső utazási költséget.
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
Abonyi Henrik tanácsnok úr javaslata nem a képviselő-testület kompetenciája, ő hívta fel arra a
figyelmet, hogy a tanácsnok úr javaslatára a polgármester dönt, tehát a képviselő-testületnek nem
kell erről döntenie. A tanácsnok úr ismerteti, hogy ebből a keretből mennyi összeget javasol, akkor
a képviselő-testület leveszi napirendről az előterjesztést.
Ezek után kérem a képviselőket, aki egyetért a 300.000,- Ft biztosításával – az általános tartalék
terhére – kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az
alábbi határozatot hozza.
129/2008. sz. határozat
Lommatzschi út buszköltségére
fedezet biztosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lommatzschi testvérvárosi látogatás
autóbuszköltségére 300.000,- Ft-ot biztosít, az általános tartalék terhére, mely pótelőirányzatot a
képviselő-testület soron következő rendes ülésére előkészített költségvetési rendelet tervezeten
átvezetésre kerül.
Felelős : Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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d) Intézményi Szakmai Napok támogatása
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő mondja:
Módosító javaslatom, hogy 4.000,- Ft-tal kevesebb összeg kerüljön megszavazásra, mivel a
többcélú kistérségi társulás dolgozóit támogassa a társulás.
Polgármester kéri a képviselőket, aki egyetért azon módosító javaslattal, mely szerint a
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének dolgozói ne kapjanak támogatást,
ezáltal 395.200,- Ft kerüljön biztosításra, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testülete 1 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 13 tartózkodás mellett– a
módosító javaslatot nem fogadta el.
Ezek után Polgármester kéri a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett – az alábbi
határozatot hozza.
130/2008. sz. határozat
Intézményi Szakmai Napok támogatása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ágazati ünnepnapok
megszervezésére 399,175 fő részére az alábbiak szerinti bontásban fejenként 1.000.- Ft, azaz
összesen 399.200.- Ft anyagi támogatást biztosít az általános tartalék terhére, mely
pótelőirányzatokat a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére előkészített költségvetési
rendelet tervezeten át kell vezetni:
Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
Dózsa György Gimnázium
Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Művelődési Központ
Városi Könyvtár
Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Intézmény
Kistérségi Szociális Intézmény
TKT Munkaszervezete
Vállalkozó orvosok és asszisztensek

135.500.53.000.11.200.11.000.6.000.55.500.9.900.90.100.4.000,23.000.-

Összesen:

399.200.-

A vállalkozó orvosok és asszisztensek előirányzatát a Kistérségi Szociális
Intézmény részére kell átadni.
Az intézmények 2008. december 31-ig kötelesek elszámolni a cél szerinti
felhasználásról.
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Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre,
valamennyi intézményvezető az elszámolásért
Határidő: soron következő rendes képviselő testületi ülés, 2008. december
31.

3./ N a p i r e n d
Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás veszteség
kiegyenlítéséről
Előadó: Dósai Imre alpolgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Dósai Imre alpolgármester elmondja:
A Bt-t tájékoztattuk a határozati javaslatban foglaltakról. A vállalkozás ezen feltételeket nem tudja
elfogadni, továbbra is a 2008. január 1-től – augusztus 31-ig terjedő időszakra 1,6 millió forintos
veszteség kiegészítést kér azért, hogy csökkentett szolgáltatás mellett fent tudja tartani a
szolgáltatását. Amennyiben az önkormányzat az 1,6 millió forintot nem tudja támogatásként
megadni számukra, akkor kérik, hogy azonnali felmondással szüntessük meg ezt a tevékenységet.
Ez azzal a veszéllyel jár, hogy a bérletesek nem tudják igénybe venni a közszolgáltatást. A
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a testületi ülés előtt ülésezett, ahol 1,2 millió forintos
kompromisszumos javaslat született.
Abonyi Henrik képviselő kérdezi:
A határozati javaslat B/ pontját hogyan kell értelmezni?
Dósai Imre alpolgármester válaszolja:
A működtetésre több lehetőség is van, a közlekedés szerkezete illetve az iskolások beutaztatási
lehetősége Kígyóson merül fel, mivel ott más közlekedési lehetőség nincs, ezért szükségszerű a
fenntartása. Ezt meg lehet tenni saját forrásból, továbbá támogatott eljáráson keresztül is, de ez
meghatározza az önkormányzat lehetőségét. Amennyiben nem közvetlen finanszírozási lehetőséget
választunk, hanem továbbra is a bérletesek illetve ár-kiegészítési támogatásra számítunk és a
rendelet alapján egy szociális alapból kívánjuk finanszírozni a járatokat, akkor továbbra is felmerül
a bérlet lehetősége. Csak nem tudni, hogy a ténylegesen igénylők köre elég lesz-e arra, hogy
fedezze a járat működtetését. Ezért nem volt egyértelmű a megfogalmazás a határozati javaslatban,
hogy maradjunk-e a jelenlegi közszolgáltatási szerződésnél vagy hirdessünk egy pályázati
lehetőséget a napi kettő – három kígyósi járatra, melyet az önkormányzat saját forrásából tartaná
fent. Ez a feladatot a szakbizottság fogja előkészíteni a Polgármester úr irányítása mellett úgy, hogy
az új rendszerű működés szeptember 1-től lehetővé váljon.
Oláh Péterné képviselő megjegyzi:
Eddig Tajóról és Bodoglárról nem esett szó.
Dósai Imre alpolgármester válaszolja:
A szakbizottsági ülésen valóban ezek a felvetések hangzottak el, hogy Tajóban és Bodogláron a
lehetőség szerint maradjon fent a járat. Én most a minimális szükséges szolgáltatásra tettem
javaslatot.
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Az önkormányzat az augusztusi döntés alapján azt mondja, hogy a finanszírozásra van több forrása
és biztosítja a tajói és a bodoglári járatok fenntartását – esetleg csökkentett számban – akkor
természetesen az nem fog megszűnni. Az MS Busz Bt-vel fennálló szerződésünket milyen áldozat
mellett tudjuk fenntartani augusztus 31-ig: a Bt. 1,6 millió forintot kér a szakma 500.000,- Ft-ot és a
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 1,2 millió forintot javasolt.
Oláh Péterné képviselő közli:
Tajóból egyetlen járat sem indul, Bodogláron is hasonló a helyzet. Megértem erről nem most kell
szavazni, de erre felhívom a figyelmet.
Dósai Imre alpolgármester elmondja:
Az előterjesztés utolsó oldala tartalmazza a menetrend módosítási javaslatot, mely szerint a
fürdőjáratok megszűnnének, Gárgyán-Kígyós vonatkozásában a hét minden napján két járat
közlekedne, piaci napokon három járat. Bodoglárra és Tajóra reggeli és déli járat közlekedne
augusztus 31-ig.
Faludi Tamás képviselő mondja:
Háromféle javaslat van előttünk, kérdezem Alpolgármester úr melyiket támogatja?
Dósai Imre alpolgármester válaszolja:
Én a magam részéről el tudom fogadni az 500.000,- Ft-os javaslatot, de megértem, hogy a
vállalkozónak ennél nagyobb volumenben merültek fel költségei. Abban nem vagyok biztos, hogy
az önkormányzatnak mindenjellegű veszteséget kell-e finanszírozni e szolgáltatás tekintetében.
Augusztus 31-ig célszerű fenntartani ezt a járatot, hiszen az önkormányzat nem teheti meg a
bérletesekkel, hogy megszűnteti a szolgáltatást. Azt szeretném, ha olyan ajánlatot fogadna el az
önkormányzat, amit még a Bt. tud teljesíteni, én el tudom fogadni a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság 1,2 millió forintos javaslatát is.
Fogl András képviselő ismerteti:
A jogszabály annyira túl adminisztrálta a bérletek értékesítését, hogy képtelenség volt a minimális
értékesítést is végrehajtani, amely ,,0” szaldóssá tette volna a vállalkozást. Kiskunmajsa számára a
kiterjedt külterület miatt stratégiai kérdés az ott élő lakosságnak a közlekedési helyzetén javítani.
Sajnálatos módon semmi biztosítékát nem látom annak, hogy szeptember 1-től ez a közlekedési
szolgáltatás működni fog. Kormányzati normatíva van tömegközlekedés címén, mely kb. 550,Ft/lakos, összességében 6-6,5 millió forint évente, úgy gondolom a forrás rendelkezésre állna.
Javasolom az eredeti ígért összeg megadását de úgy, hogy szigorú feltételek mellett –
járatcsökkentéssel - egy új szolgáltatási szerződés jöjjön létre vagy pályázat kiírása.
Terbe Zoltán polgármester a következőket mondja:
Módosító javaslat hangzott el a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság részéről 1,2 millió forintra, a
tanácskozás során elhangzott, hogy mondjuk fel a szerződést és szeptember 1-ig keressünk olcsóbb
megoldást erre a feladatra.
Így csomagként teszem fel szavazásra, az önkormányzat 1,2 millió forintos támogatást biztosít ezen
időszakra, felmondjuk a szerződést és szeptember 1-ig megoldást találunk arra, hogyan fogjuk
ellátatni ezt a feladatot.
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Fogl András képviselő mondja:
Az én hozzászólásom módosító indítványt is tartalmazott, mivel 1,6 millió forintos összeget nem
tartalmazott szakbizottsági előterjesztés.
Faludi Tamás képviselő hozzáfűzi:
A vállalkozó vásárol autóbuszt a mi igényünk alapján, meg kell keresni az olcsóbb lehetőséget,
adjunk határidőt, a júniusi testületi ülésen el kell dönteni, hogy szeptember 1-től a bérletek
értékesítése elkezdődjön. Az elmúlt évben is a döntésünk későn született, a bérletek értékesítése
csak megkésve valósulhatott meg.
Dósai Imre alpolgármester megjegyzi:
A gazdasági szakemberek véleménye az volt, hogy vannak tartalékok a kiadások tekintetében a Bt.
önmagán is tud spórolni. A jelenlegi rendszer mellett nagyon nehezen kalkulálható illetve úgy
láttuk, szeptemberben sincs semmi biztosíték arra, hogy 1 hónap alatt összejön a 600 bérlet
értékesítése. Ez viszont megkérdőjelezi a Bt. számára is hosszú távú együttműködés értelmét.
Abonyi Henrik képviselő mondja:
A határozati javaslat két részből áll, amely egymással összefüggésben van. Az A./ pontjában
javasolom, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javaslata az 1,2 millió forint kerüljön bele.
A B./ pontjába pedig ne az kerüljön bele, hogy keresse a polgármester a lehetőséget, hanem a
következő testületi ülésre a polgármester vagy alpolgármester hozzon alternatív javaslatot a
szolgáltatás biztosítására 2008. szeptember 1-től.
Terbe Zoltán polgármester ismerteti:
Azért írtunk az előterjesztésben hosszabb határidőt, mivel pályázatot kiírni arra, hogy ki milyen
feltételekkel tudná vállalni a feladat ellátását és ez hosszabb időt vesz igénybe, mint a következő
testületi ülés időpontja. Az 1,6 millió forintos összeg az olyan kalkuláció, amely változatlan
járatszámú menetrend mellett fedezné a veszteségeit a társaságnak. Amennyiben csökkentjük a
járatszámokat, akkor a következő pár hónapban a költségek kisebbek lesznek, ezért a kisebb
összeget is el lehet fogadni a veszteség pótlásaként.
Abonyi Henrik képviselő mondja:
A módosító indítványomat módosítani kívánom: a határozati javaslat A/ pontjába a Pénzügyi és a
Költségvetési Bizottság által javasolt 1,2 millió forint kerüljön, a B/ pontja pedig maradjon
változatlan.
Terbe Zoltán polgármester a következőket mondja:
Kérem a képviselőket, aki az Abonyi Henrik képviselő A. pontjára vonatkozó módosító javaslatával
egyetért, mely szerint 1,2 millió forint kerüljön biztosításra, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett–
elfogadta.
dr. Tóth Mária jegyző megjegyzi:
A pályázati kiírásról szóló előterjesztést a júniusi testületi ülésre el kell készíteni és a menetrend
módosításra vonatkozó határozati javaslatot is.
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Ezek után Polgármester kéri a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat B/ pontjával,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a fentiek
figyelembe vételével az alábbi határozatot hozza.
131/2008. sz. határozat
Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás
veszteségének kiegyenlítéséről
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. Tv. 10.§-a alapján
A/ Az MS-Busz Bt. közszolgáltatási kötelezettségét rendeli el 2008. január-augusztus hónapokra
1.200.000,-Ft összegű valós veszteség kiegyenlítése mellett.
B/ Az MS-Busz Bt-vel 2005. július 5-én megkötött közszolgáltatási szerződést– 2008. augusztus
31. napjával közös megegyezéssel felmondja. Egyidejűleg új feladat-ellátási lehetőség
felkutatására hatalmazza fel a polgármestert úgy, hogy az új szolgáltató 2008. szeptember 01-től
biztosítsa a szolgáltatást.
A veszteség kiegyenlítés fedezete az általános tartalék.
Felelős : Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2008. június 30.
Csík László az MS-Busz képviselője a következőket mondja:
Nem biztos, hogy az 1,2 millió forint elegendő lesz az üzemeltetésre, az augusztus 31-re vonatkozó
felmentésünket továbbra is fenntartjuk.
/Fogl András képviselő kiment./
4./ N a p i r e n d
Agrimill-Agrimpex Zrt. részvény eladása
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./
dr. Tóth Mária jegyző ismerteti:
Most érkezett az Agrimill-Agrimpex Zrt. megkeresése. Ebben a Zrt-ben az önkormányzatnak 80
darab részvénye van, mely úgy keletkezett, hogy az 1990-es évek elején, amikor az állami tulajdonú
vagyont nevesíteni kellett és területarányosan részvénytársaságok jöttek létre, ott ahol a fölterület
telephely volt, az önkormányzatok részvényhez jutottak. Június 2-ig kell nyilatkozni arról, hogy mi
a szándékunk a részvényekkel. Az előterjesztés tartalmazza, hogy 4 lehetősége van az
önkormányzatnak a részvényekre vonatkozóan. Egy nagy cégről van szó, de az elmúlt 10 év során
kétszer fizettek osztalékot és a részvények 99,7 százalékát a főrészvényes birtokolja. Ebben az
évben nem kerül sor osztalék osztására, mivel a cég feléli vagyonát. A részvényeinket 5.501,Ft/darabért megvenné, tehát összesen 440.080,- Ft-ért.
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Tekintettel arra, hogy a vagyonvesztés folyamata várható, az a javaslatom, értékesítsük a
részvényeinket és a bevételt helyezzük az általános tartalékba. Ehhez szükséges nyilatkozat
megadására a polgármestert hatalmazza fel a képviselő-testület.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs Polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozza.
132/2008. sz. határozat
Agrimill-Agrimpex Zrt. részvény értékesítéséről
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti az Agrimill-Agrimpex Zrt.
részére 80 darab részvényét 440.080,- Ft értékben, melynek bevételét az általános tartalékba
helyezi.
Megbízza továbbá a polgármestert a szükséges nyilatkozat megadásával.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, Terbe Zoltán polgármester megköszönte a megjelenést és
az ülést 18,15 órakor bezárta.

K. m . f.

Terbe Zoltán
polgármester

dr. Tóth Mária
jegyző

Nagy Imréné
jkv. hitelesítő

Csóti Péter
jkv. hitelesítő

