Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2/2007.
Jegyzőkönyv

Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2007. február 14-én 14 órai kezdettel
megtartott testületi üléséről.
Jelen vannak:
Önkormányzat részéről:
Abonyi Henrik, Csóti Péter, Dósai Imre, Faludi Tamás, Farkas Mihály, Farkas Zoltán,
Fogl András, Dr. Kiss Tibor, Leiz Sándor, Nagy Imréné, Nyerges Benjámin, Oláh
Péterné, Dr. Szabó Lajos, Szabóné Csábrády Anikó, Szikora Lajosné képviselők és
Terbe Zoltán polgármester /16 fő – 88,89 % egy képviselő később érkezik, Mózer Gyula
képviselő jelezte távolmaradását, Kolompár Orbán képviselő igazolatlanul vannak távol,
Jelen vannak továbbá:
Dr. Tóth Mária jegyző, Dr. Dörmő Róbert aljegyző, Béres László, Nyerges Éva, Gulyás
Jánosné, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna osztályvezetők és a városi médiák képviseletében
3 fő,

Terbe Zoltán polgármester köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy 15 fővel az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek felkéri Farkas Mihály és Oláh Péterné képviselőket. Kéri, aki
egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kéztartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv-hitelesítők
személyét 14 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett – elfogadta.
Terbe Zoltán polgármester ismerteti a napirendi javaslatot, kéri hogy a Vertigo Plussz Kft.
ajánlata 16. napirendi pontként kerüljön felvételre.
Dósai Imre alpolgármester elmondja, hogy a 7. napirend c) Új-Kun-Majsa újság
beszámolója legyen levéve napirendről, mivel az együttműködési megállapodás írásos
beszámolót tartalmaz. A bizottsági előterjesztés alapján jelenleg szóbeli tájékoztató hangzott
el, ezért a javasolja, hogy a következő ülésre tűzze napirendjére a testület.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi javaslatot az
elhangzott módosításokkal együtt 15 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
elfogadta.

2

Napirend
1./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti fontosabb ügyekről
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
Dósai Imre alpolgármester
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
3./ …./2007. (….) rendelet-tervezet pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló
többször módosított 26/2003. (XI.27.) Ktr. módosításáról
Előadó: Nyerges Éva Család- és Intézményeket Segítő osztályvezető
4./ …./2007. (….) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa város díszpolgára, Kiskunmajsa városért,
Kiskunmajsa város tiszteletbeli polgára, Kiskunmajsa sportjáért, Kiskunmajsa város
közszolgálatáért címek adományozásáról szóló 8/2003. (III.17.) sz. önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna osztályvezető
5./ Vakáció Kht. Felügyelő Bizottságába új tag delegálása
Előadó: Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna osztályvezető
6./ Építési Osztály előterjesztései
Előadó: Béres László osztályvezető
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Önkormányzati bérlakás kérelem
Ajánlat kérés projekt tervek elkészítésével kapcsolatban
Szeméttelep rekultivációja
Kállai Mátyás kérelme
Szőlősi Zoltán építési telek visszaadási kérelme
Petőfi u. – Csontos Károly u. sarkán jelzőtáblák kihelyezése
Klúcsó Ferencné Csontos Károly u. 43. számú telek kiegészítésére vonatkozó kérelme
Bartalos Tamás kérelme
Rendezési terv módosítására vonatkozó kérelem
Rékasi Istvánné kérelme
Laktanyai panel értékesítése
Farkas Lászlótól a szeméttelep melletti terület megvásárlása

7./ Család- és Intézményeket Segítő Osztály előterjesztései
Előadó: Nyerges Éva osztályvezető
a)
b)
c)
d)
e)

Iskolai és óvodai beiratkozások időpontjának meghatározása
Állásfoglalás kialakítása napközis óvodai felvétellel kapcsolatosan
Dr. Nagy Marianna házi gyermekorvos kérelme
Háziorvosi ügyeleti díjak emelése
Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött Együttműködési
Megállapodás felülvizsgálata
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f) Értelmes Életért Alapítvány kérelme
8./ A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
9./ Beszámoló a Kiskunmajsai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat eddig végzett
tevékenységéről, további lehetőségekről
Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
10./ Jegyző előterjesztései
Előadó: Dr. Tóth Mária jegyző
a) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói álláshelyre
pályázat kiírása
b) Napsugár Óvoda igazgatói álláshelyre pályázat kiírása
11./ Beszámoló a 2006. évi munkavédelmi- tűzvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Dr. Dörmő Róbert Szervezési és Igazgatási osztályvezető
12./ E g y e b e k
13./ Család- és Intézményeket Segítő Osztály előterjesztései /Zárt ülés anyaga/
Előadó: Nyerges Éva osztályvezető
a) Ápolási díj ügyben beérkezett fellebbezés elbírálása
b) Kedvezményes kamatozású részletfizetési kérelmek
14./ Kiskunmajsa Város Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájának vezetése,
valamint a hitelállományának konszolidációja tárgyú beszerzésről
Előadó: Gulyás Jánosné gazdálkodási osztályvezető /Zárt ülés anyaga/
15./ Város pénzügyi helyzetét érintő kérdések megtárgyalása
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
/Zárt ülés anyaga/
16./ Vertigo Plussz Kft ajánlata
Előadó: Dósai Imre alpolgármester /Zárt ülés anyaga./

1./ N a p i r e n d
Tájékoztató a két testületi ülés közötti fontosabb ügyekről
Előadó: Terbe Zoltán polgármester,
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester,
Dósai Imre alpolgármester,
/Szóbeli előterjesztés. /
Terbe Zoltán polgármester a következőket mondja el:
- Január 3-án történt konzultáció Borbola István úrral a kistérségi oktatási szervezettel
kapcsolatban.
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Előzetes megbeszélés volt, aminek a folyamodványa egy korrekció, kistérségi
tanácskozás és egy döntés.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Január 4-én tartottuk az ide év első intézményi értekezletét.
Január 8-án találkoztunk a Catel Kft. ügyvezetőjével, a további együttműködési
lehetőségekről tárgyaltunk. Szakmai konzultációt folytattunk Polyák Albert úrral a
megyei önkormányzat kulturális referensével, a kulturális életet érintő
átszervezésekkel kapcsolatban.
Január 9-én látogattunk el Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester asszonnyal a
Városi Könyvtárba, és megnéztük az intézmény aktuális ügyeit.
Január 10-én a spanyol befektetővel tárgyaltunk az ipari parkban létesítendő
üzemekkel kapcsolatban. Ugyanakkor a Bács-Kiskun Megyei Iparkamara titkárával
találkoztunk és tárgyaltunk az együttműködési lehetőségekről, és egy lehetséges
befektetői konferenciáról, kiskunmajsai helyszínnel.
Január 11-én volt a szakmai fórum, amit Borbola úrral megterveztünk korábban, közel
40 fő vett részt rajta a kistérség oktatási intézményeinek vezetői, dolgozói,
polgármesterek és jegyzők.
Január 15-én kereste meg önkormányzatunkat egy budapesti befektető hulladék
kereskedelemmel foglalkozik, több helyszínt is javasoltunk számára. Még csak szóban
jelezte vissza, hogy az egyik helyszín megfelelő lenne, 10-15 fős létszámot tudna
foglalkoztatni. Valamint Markolt Endrével tárgyaltunk egy telep felszámolási
programmal kapcsolatban, amit pályázati lehetőség igénybevételével lehetne
megvalósítani.
Január 16-án Dr. Balogh Lászóval a DARFT elnökével találkoztam és a kistérséget
érintő fejlesztési pályázati lehetőségekről értekeztünk, nem csak az önkormányzati
szféráról, hanem a vállalkozói és a turisztikai fejlesztésekkel kapcsolatban is.
Január 17-én történt meg Kiskunmajsán a jegyzői munkakör átadás-átvétele, Dr.
Csávolszki László címzetes főjegyző úr akkor adta át a feladatokat és hatásköröket Dr.
Tóth Mária jegyző asszonynak.
Ezen a napon a kistérségi társulási ülést is tartottunk, amelyen elsősorban a kistérségi
oktatás átszervezése szerepelt.
Január 18-án Fülöp Róbert úrral a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kht.
ügyvezetőjével tanácskoztunk, felvetettem azokat a problémákat, amelyeket a
megfelelő napirendi pontnál el fogok mondani tájékoztatásként. Elsősorban a majsai
szeméttelep rekultivációjával kapcsolatban vannak nyitott kérdések.
Megkeresett bennünket egy másik befektetői érdeklődő is, egy finn cég, az ő számára
készítettünk egy szakmai anyagot, ezzel kapcsolatban a képviselőtársaimmal volt egy
megbeszélésünk.
Az nap még ellátogattunk a kiskunhalasi kórházba Dr. Kiss Tibor főorvos
képviselőtársunk szervezésében, ahol a járó betegellátás fejlesztésével kapcsolatos
kérdésekről tanácskoztunk az intézmény vezetőjével.
Január 19-én a Majális parkkal kapcsolatban volt egy egyeztető tárgyalás a jelenlegi
tulajdonosokkal, illetve az ügyben érdekelt más szervezetekkel, annak érdekében,
hogy az évek óta tartó pereskedési eljáráson túl legyünk, és valamilyen fejlesztés ezen
a területen megvalósuljon.
Január 23-án a MÁV Szegedi Igazgatóságának képviselőivel tanácskoztunk, két fontos
témakör volt, egyik a keskenynyomtávú vasút, és a vasútállomással kapcsolatos
kérdések, mivel a MÁV értékesíteni vagy felszámolni kívánta ezt az ingatlant, ezzel
kapcsolatban sikerült kompromisszumra jutnunk.

5

A Városvédő Egyesület jelenlévő tagjaival is egyeztettünk ebben a kérdésben,
valamint szóba került a majsai MÁV állomás jelenlegi állapota és felújítása, ezzel
kapcsolatos teendőket is megtárgyaltuk. A vasútállomás környezetét sikerült részben
rendbe tenni városi önerőből, a Városgazdálkodási Intézmény vezetői, dolgozói révén.
További együttműködésre lesz szükség az épület állagának megóvása és javítása
céljából.
-

-

-

-

-

-

-

Január 24-én Uhrig Ritával, Magyar Bálint államtitkár kolléganőjével találkoztunk,
akivel szintén a helyi kistérségi és települési pályázati lehetőségekről, lebonyolítás
módjáról is tanácskoztunk.
Január 25-én a Szent Gellért Katolikus Iskola Vezetőjével tárgyaltunk, felmerült két
nagyon fontos kérdés, egyrészt a konyha sorsa, itt jelezték az intézmény vezetői, minél
előbb szeretnék birtokukba venni az épületrészt. Egyéb együttműködési lehetőségekről
is tanácskoztunk a március 15-i ünnepségről is beszéltünk.
Január 29-én a kiskunmajsai Tűzoltó Egyesület tagjaival találkoztunk a tűzoltószertár
további működésével kapcsolatban.
Január 30-án az Art-Holcz Kft. képviselői kerestek meg bennünket, mindenki tudja
régóta pereskedünk a céggel annak érdekében, hogy előbbre jussunk a vitatott
kérdésben az Art-Holcz Kft. egy ajánlatot tett le az asztalra, amelyben
kompromisszumos ésszerűségről próbálunk tanúbizonyságot tenni. Reméljük, hogy az
ajánlat elfogadható lesz mind a két fél számára.
Január 31-én a SODEXHO Kft-vel tanácskoztunk a kiskunmajsai étkeztetési rendszer
átszervezésével kapcsolatban. Ajánlatot fog készíteni, más cégeket is meg fogunk
keresni, hogy nyújtsanak segítséget. A szakmai előkészítés után egy közbeszerzési
eljárás vethet véget ennek a folyamatnak. Lehet, hogy át tudjuk szervezni a
kiskunmajsai közétkeztetést oly módon, hogy az olcsóbb legyen.
Február l-jén Kolompár Orbán tanácsnok úrral volt egy egyeztetésünk a kisebbségi
önkormányzat és a Kiskunmajsa Város Önkormányzata közötti együttműködéssel
kapcsolatban.
Továbbá konzultáltunk egy céggel – a pályázók közül – aki a számlavezetési
közbeszerzési eljárást kívánja lebonyolítani.
Február 2-án gazdasági évnyitón vettem részt a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamaránál, ahol Magyar Bálint államtitkár úr tartott előadást. Azon a napon még
tanácskozást folytattunk Giuliano Cesaretti úrral a luccai iparkamara elnökével több
területről is szót váltottunk. Egyrészt a kiskunmajsai és az olasz turizmus
összekötéséről, valamint az ottani kamaráknak nagyon sikeres eredményeik vannak a
cipőipari cégekkel. Sikerült a kínai cipődömping ellen felvenni a versenyt. A
tapasztalatokról nagyon szívesen beszámolnak nekünk, ebben az ügyben beszéltem a
cipőipari szövetkezet vezetőjével.
Február 5-én volt az első osztályvezetői értekezlet, amit Jegyző Asszony hetente fog
tartani a hivatalban.
Február 6-án termálenergiai konferencián vettem részt Kisteleken, ahol nem csak arról
volt szó, hanem az önkormányzatokat érintő energetikai pályázati lehetőségekről is.
Február 7-én a kiskunmajsai városi honlap készítésével kapcsolatos kérdéseket
tárgyaltuk meg a hivatal dolgozóival.
Egyeztetéseket folytattunk a Kiskunmajsai Polgárőr Egyesülettel az együttműködés
kibővítéséről és további feladatokról.
Azon a napon találkoztunk szakmai konferencián Németh Péterrel a kiskunfélegyházi
kistérségi iroda vezetőjével, a pályázati lehetőségekről beszélgettünk.
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-

-

-

Február 8-án a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által szervezett szakmai
találkozón vettünk részt, az uniós pályázati lehetőségekkel kapcsolatban.
Február 11-én tartottuk Kisteleken a tanácskozásunkat, ahol a képviselő-testület 18 fős
létszámából 11 fő vett részt. Bízom, hogy az ott elhangzottak megalapozhatják fontos
döntéseink meghozatalát.
Február 12-én szintén Kistelekre látogattam a közös LEADER akcióterv kidolgozását
kezdeményeztem Nagy Sándor polgármester úrnál. Véleményem szerint célszerű
lenne kibővíteni ezt az együttműködést Kistelek és Kiskunmajsa mellett más
településekkel is.
Február 13-án Dr. Garai István országgyűlési képviselő úrral tanácskoztunk a
szeméttelep rekultivációjával kapcsolatban, de más fontos kérdésekben is szót
váltottunk.
Szintén ezen a napon volt egy vállalkozói fórum, ahol Mogyorósi Péter úr tartott
előadást a Kiskunmajsa és környéke vállalkozói számára a pályázati lehetőségekről.
Február 14-én találkoztam Bányai Gáborral a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
elnökével, ahol az intézményi átadásról beszélgettünk. Találkoztam továbbá Deák
Istvánnal a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Kht. ügyvezetőjével annak
érdekében, hogy minél több információval rendelkezzünk az uniós pályázatokkal
kapcsolatban.

Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester a következőket ismerteti:
A beszámolómat elsősorban nem a naptári időpontok alapján építettem fel, hanem 3
csoport alapján próbálok beszámolni a munkámról. Egyik része a városon kívüli
rendezvényekre vonatkozik, másik a városi szintű rendezvényekre, a harmadik pedig a
várost érintő takarékossági programra.
A városon kívüli rendezvényekről annyit, két szempont szerint tudom őket elkülöníteni,
vannak rendezvények, amikre a Polgármester úr lehetőséget ad, hogy eljuthassak, továbbá
vannak olyanok, amelyek fizetős rendezvények. Igyekszünk az alapján szelektálni, mi a
város vezetése számára fontos információt adó előadás.
Január 15-én a Vakáció Kht. rendezvényén vettem részt Kiskunhalason, eléggé jelentős
változások előtt áll ez a vállalkozás is.
Január 17-én a Magyar Falu Szövetség szervezésében voltam egy rendezvényen, ahol
elsősorban a kistérségi információkról kaptunk elég sok tájékoztatást.
Február 8-án megjelentem egy oktatási intézményekkel kapcsolatos szakmai
konferencián, ez Budapesten volt és elsősorban a költségvetési törvény bizonyos pontjaira
hívta fel a figyelmet.
A városi szintű rendezvényekkel kapcsolatosan, minden kistérségi ülésen igyekszem részt
venni, hiszen a költségvetési törvényben pozitívan ösztönző oktatási struktúra
kialakításával kapcsolatosan elég sok információ ment hírül. Nagyon igyekszem a
polgármester urakat megnyugtatni ezzel kapcsolatosan, hiszen elég sok a félelem a
közoktatás ilyen szintű átalakításával kapcsolatosan. A városi rendezvényeken is részt
veszek, amiről információm van. Ezen kívül minden hónapban önálló kezdeményezésként
igyekszem intézményvezetői megbeszélést szervezni.
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A harmadik pont, a város takarékossági programját érintve: az elfogadott koncepcióban
nagyon sok takarékoskodási intézkedés vonatkozik az intézményi szférára, a döntések
meghozatalára. Nagyon sok információra van szükség, ami komoly előkészítő munkát
igényel. Ezeknek a kidolgozásában igyekszem a Polgármester úr és a hivatal munkáját
hasznos információkkal kielégíteni.
Dósai Imre alpolgármester következőket mondja.
Az előzőekben felsoroltak nagy részén én is részt vettem, csak néhány kiegészítést fogok
tenni.
Polgármester úr kezdeményezésére sikerült részt vennünk a Parlament Környezetvédelmi
Bizottságának ülésén, ahol Polgármester úr felszólalhatott, a Miniszter úr felé aggodalmát
fejezte ki a Kiskunmajsa és térségébe beszállított német szemét miatt. Kértük a Miniszter
urat, minél hamarabb szabadítson meg bennünket ettől az illegális szeméttől. Erre konkrét
ígéretet nem kaptunk, de várhatóan az igazolt Németországból származó szemét
kiszállításra fog kerülni.
Az elmúlt testületi ülésen tárgyaltuk a központi orvosi ügyelet kérdését, eddig úgy tűnt
csak egy érdeklődő lesz a szolgáltatás elvégzésére, az elmúlt hét során az OMSZ is
bejelentkezett, hogy őket is érdekli a szolgáltatás elvégzése. Ezzel kapcsolatosan Simon
Mariannal a dél-alföldi régiós vezetővel folytattam egyeztetést, és ők is meg fogják tenni
ajánlatukat, ami a képviselő-testület elé fog kerülni.

2./ 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.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán
polgármester szavazásra bocsátja.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót a határidő módosításokkal együtt 15 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja, és meghozza az alábbi határozatát.
5/2007. sz. határozat
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőképpen fogadja el a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót:
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- 26/2006. sz. határozat
2006. évi erdőtelepítési költségek tervezése
- 96/2006. sz. határozat
Veszélyes fák kivágására keret biztosítása
- 97/2006. sz. határozat
Intézményi felújítás
- 154/2006. sz. határozat
Városgazdálkodási Intézmény kérelme Internet előfizetésre
- 177/2006. sz. határozat
Balog István vételi kérelme
- 216/2006. sz. határozat
Közmeghallgatás időpontja
- 217/2006. sz. határozat
Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldala tagjainak delegálása
- 219/2006. sz. határozat
Ipari Parkban terület visszaadása
- 221/2006. sz. határozat
Á. Fúrús András területvásárlási kérelme
- 222/2006. sz. határozat
Varga Kálmán területvásárlási kérelme
- 223/2006. sz. határozat
Fészek Színjátszó Csoport helyiségbérleti kérelme
- 224/2006. sz. határozat
Hulladéklerakónál rekultiváció érdekében területvásárlás és művelésből
költségeinek biztosítása
- 225/2006. sz. határozat
Útkarbantartási keret kiegészítése
- 226/2006. sz. határozat
Torma Hajnalka telekvisszaadása
- 232/2006. sz. határozat
2006. tavaszán bekövetkezett belvízkárok károsultjainak kárenyhítése
- 236/2006. sz. határozat
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretösszegének meghatározása
- 242/2006. sz. határozat
Jegyzői pályázatok elbírálásáról
- 245/2006. sz. határozat
dr. Tóth Mária jegyzővé történő kinevezéséről
- 248/2006. sz. határozat
Óvoda és iskolaszék tagjainak delegálása
- 250/2006. sz. határozat
Magyar Almanach Kiadó ajánlata
- 251/2006. sz. határozat
Karácsonyi díszvilágítás
- 252/2006. sz. határozat
General Recycling Kft-vel kapcsolatos szerződések megtárgyalása
- 258/2006. sz. határozat
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.-vel kötött szerződés módosításáról
- 259/2006. sz. határozat
Iparhegyi utcai lakók kérelme

kivonás
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- 261/2006. sz. határozat
Városgazdálkodási Intézmény létszámkérelme
- 262/2006. sz. határozat
II. számú tanyagondnoki szolgálat működéséről szóló pénzügyi elszámolás
- 263/2006. sz. határozat
Dr. Nagy Marianna házi gyermekorvos telephely áthelyezési kérelme
- 264/2006. sz. határozat
Napsugár Óvoda dajkalétszám kérelme
- 265/2006. sz. határozat
Arany János Általános Iskola konyhai létszám kérelme
- 266/2006. sz. határozat
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kérelme
- 267/2006. sz. határozat
Ételhulladék szállítási szerződés megkötése
- 268/2006. sz. határozat
Könyvtári beiratkozási díj emelése
- 269/2006. sz. határozat
Informatikai biztonsági követelmények megteremtése
- 270/2006. sz. határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetési koncepciója
- 271/2006. sz. határozat
Jelentés a 2006. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról
- 272/2006. sz. határozat
„Kiskunmajsa Város Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájának vezetése,
valamint a hitelállományának konszolidációja” tárgyú beszerzésről
- 275/2006. sz. határozat
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat munkájáról beszámoló
- 276/2006. sz. határozat
Modern –Lines Bt. ügye
- 279/2006. sz. határozat
Keretjelleggel adott előirányzatok elszámolása
- 280/2006. sz. határozat
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás bővítésének megtárgyalása
- 281/2006. sz határozat
Homokhátsági Regionális Önkormányzati Társulás 2006. évi tevékenységéről készült
beszámoló elfogadása
- 2/2007. sz. határozat
Bukmékeri iroda létrehozása
- 3/2007. sz. határozat
Kiskunmajsai projekt tervek fontossági sorrendjének meghatározása
- 4/2007. sz. határozat
Wittmann Brigitta Tünde aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segély ügye
- A Képviselő-testület a 169/2006. számú határozat esetében elfogadta a határidő módosítását
2007. június 30-ig,
- A Képviselő-testület a 180/2006. számú határozat esetében elfogadta a határidő módosítását
2007. március 15-ig,
- A Képviselő-testület a 181/2006. számú határozat esetében elfogadta a határidő módosítását
2007. február 28-ig,
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- A Képviselő-testület a 184/2006. számú határozat esetében elfogadta a határidő módosítását
2007. március 15-ig,
- A Képviselő-testület a 230/2006. számú határozat esetében elfogadta a határidő módosítását
2007. május 31-ig,
- A Képviselő-testület a 234/2006. számú határozat esetében elfogadta a határidő módosítását
2007. február 28-ig,
- A Képviselő-testület a 254/2006. számú határozat esetében elfogadta a határidő módosítását
2007. február 28-ig,
- A Képviselő-testület a 273/2006. számú határozat esetében elfogadta a határidő módosítását
2007. február 28-ig.

3./ N a p i r e n d
…./2007. (….) rendelet-tervezet pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló
többször módosított 26/2003. (XI.27.) Ktr. módosításáról
Előadó: Nyerges Éva Család- és Intézményeket Segítő osztályvezető
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán
polgármester szavazásra bocsátja.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pénzben és természetben
nyújtott ellátásokról szóló többször módosított 26/2003. (XI.27.) Ktr. módosítását 15 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja, és megalkotja az alábbi
rendeletét.
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2007. (II.15.) számú rendelete
a pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló többször módosított 26/2003.
(XI.27.) Ktr. módosításáról
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. §.-a (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 50. §. (3) bekezdésében, a 26. §-ában kapott felhatalmazás
alapján a pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló többször módosított 26/2003.
(XI.27.) rendeletét ( továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja.
1. §
A R. 18. §-a helyébe az alábbi rendelkezéslép:
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Közgyógyellátás
18. §
(1) Az 1993. évi III. tv. 50. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
méltányossági alapon közgyógyellátási jogosultságot kell megállapítani azon
kérelmező részére, ahol:
a) A családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át nem haladja
meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át.
b) Egyedülélő esetén a jövedelemhatár a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 220 %-át nem haladhatja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás
költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 18
%-át.
(2) Méltányossági alapon közgyógyellátási igazolványt lehet kiállítani azon kérelmező
számára, aki hosszan tartó, súlyos betegségben szenved, melyet szakorvos által
kiállított szakvéleménnyel igazol, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, valamint
a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 25 %-át.
2. §
A R. 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Utazási támogatás a helyi menetrendszerinti közlekedéshez
15. §
(1) Kiskunmajsa Város Önkormányzata a településen bejelentett lakóhellyel rendelkező
65 év alatti és a 287/1997. (XII.29.) Kormányrendelet alapján kedvezményes
bérletjegy vásárlására egyébként jogosult személyek részére utazási támogatást nyújt a
helyi menetrendszerinti közlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy árának
erejéig.
(2) A helyi utazási támogatásban azon személyek részesülhetnek, akik háztartásában az
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének háromszorosát.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyek a támogatás iránti kérelmet
minden év január 15 napjáig nyújthatják be 8 hónapra szóló bérletjegy árának
támogatására, ezt követően február 28-ig 7 hónapra járó támogatáshoz, majd minden
év szeptember 15-ig benyújtott kérelemmel 4 hónapra szóló támogatást igényelhet.
(4) Amennyiben a kérelmező tanulói jogviszonya alapján jogosult kedvezményes bérletre
minden év január 15-ig nyújthat be 8 hónapra szóló bérletjegy árának támogatására
kérelmet, ezt követően február 28-ig 7 hónapra járó támogatáshoz, majd minden év
szeptember 15-ig benyújtott kérelemmel 4 hónapra szóló támogatást igényelhet.
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(5) Az igénylést határidőig benyújtó jogosultak részére utazási támogatás a Polgármester
döntése alapján határozattal kerül megállapításra.
Záró rendelkezés
3. §
Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben
alkalmazni kell.
4./ N a p i r e n d
…./2007. (….) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa város díszpolgára, Kiskunmajsa
városért, Kiskunmajsa város tiszteletbeli polgára, Kiskunmajsa sportjáért,
Kiskunmajsa város közszolgálatáért címek adományozásáról szóló 8/2003. (III.17.)
sz. önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna osztályvezető
/Írásos előterjesztés mellékelve. /
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Dósai Imre alpolgármester mondja:
A szükséges módosításokat fogadja el a képviselő-testület, de én javasolom, hogy az
Ügyrendi Bizottságnak adjuk ki ennek a rendeletnek a működtetését felülvizsgálatra,
addig pedig függesszük fel ennek a rendeletnek az érvényességét, végrehajtását. Akik
korábban képviselők voltak tudják, hogy ennek a rendeletnek a fogadtatása, bonyolítása
körül voltak nem egészen pozitív visszhangok is. Egyébként az önkormányzatnak a
takarékossági intézkedéseire való tekintettel, célszerűnek tartom ennek a jutalmazási
formának a felülvizsgálatát.
Faludi Tamás képviselő megjegyzi.
Javasolom, az előterjesztést vegyük le napirendről, és amikor minden tiszta és világos
lesz, akkor kerüljön vissza.
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna osztályvezető válaszolja:
Annyit kívánok hozzáfűzni, ami módosítást jelenleg tartalmaz a rendelet-tervezet, azt
mindenféleképpen szükséges megtenni ahhoz, hogy ez a rendelet működni tudjon. Most
rendelkezünk egy hatályos rendelettel, mely olyan bizottsági elnököket jelöl meg, akik
már nem léteznek. Tehát ezért tette le az Ügyrendi bizottság ezen módosító javaslatát.
Amennyiben levesszük a napirendről, abban az esetben az a probléma vele, hogy ebben az
évben nem tudjuk végrehajtani a rendeletünket.
Terbe Zoltán polgármester elmondja.
Két dologról van szó, az egyik, amit az osztályvezető asszony ismertetett, a bizottság
változása miatt a rendeletet módosítani kell ahhoz, hogy a rendeletet működtetni tudjuk.
Ugyanakkor felmerült azaz igény, hogy a rendelet más részeivel kapcsolatban is lenne
módosítási javaslat, ezért megkérnénk az Ügyrendi bizottságot külön határozatban, hogy a
soron következő ülésén tűzze napirendre, tegyen javaslatot a rendelet módosítására.
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Tehát az előterjesztéssel egyetértek, javasolom annak elfogadását, de hozzunk egy
határozatot, amiben felkérjük a bizottságot, hogy a rendelet további módosításáról
folytasson tárgyalásokat.
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna osztályvezető közli:
Ezzel foglalkozott a bizottság is, lehet, hogy egy nagyobb átalakításra lenne szükség.
Minden jel arra mutat, hogy Kiskunmajsán az intézményrendszer átalakításra kerül. Ezt a
rendeletet átfogóan módosítani a jelenlegi intézményrendszerünkre nem igazán tűnik
érdemesnek, hiszen ez már csak ezt az egy évet érinti. Amennyiben átalakításra kerül
Kiskunmajsán az intézményrendszer, abban az esetben a következő évben ezt a rendeletet
mindenféleképpen módosítani kell, ezért célszerűnek tűnne a már új felállású
intézményrendszerhez igazítani ezt a kitüntetéses rendeletet.
Faludi Tamás képviselő elmondja:
Tisztelt Alpolgármester úr, azért mondtam, hogy vegyük le napirendről, mivel amit a
Dósai alpolgármester úr javasolt, számomra kicsit érthetetlen volt. Most fogadjuk el a
rendelet-tervezetet és azonnal függesszük is fel. Egyetértek az osztályvezető asszonnyal,
ezt el lehet most fogadni, nem kell felfüggeszteni, hanem tárgyaljunk róla. Véleményem
szerint ezt az évet még végig tudjuk vinni ezzel a rendelettel.
Dósai Imre alpolgármester válaszolja:
Javaslatommal azt szerettem volna elérni, hogy ezt az évet ne így folytassuk, ahogyan
eddig, hanem gondoljuk át, és a bizottság mérlegelje a kitüntetéseket magába foglaló
egész rendeletet, mivel vannak olyan részei, amit újra kell, hogy értékeljen a képviselőtestület.
Pontosan a közszolgálati kitüntetésekkel kapcsolatos rész lenne módosítva, nem csak az
intézmények átszervezése tükrében, hanem egyébként is felülvizsgálatra szorul.
Terbe Zoltán polgármester a vitát lezárva a következőket mondja:
Javasolom külön – külön történjen a szavazás.
Kérem a képviselőket, aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsa város díszpolgára,
Kiskunmajsa városért, Kiskunmajsa város tiszteletbeli polgára, Kiskunmajsa sportjáért,
Kiskunmajsa város közszolgálatáért címek adományozásáról szóló 8/2003. (III.17.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést 15 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – elfogadja, és megalkotja az alábbi rendeletét.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2007. (II.15.) rendelete
A Kiskunmajsa város díszpolgára, Kiskunmajsa városért, Kiskunmajsa város
tiszteletbeli polgára, Kiskunmajsa sportjáért, Kiskunmajsa város közszolgálatáért
címek adományozásáról, szóló 8/2003. (III.17.) számú rendeletének módosításáról
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. §-ának felhatalmazása alapján A Kiskunmajsa város díszpolgára,
Kiskunmajsa városért, Kiskunmajsa város tiszteletbeli polgára, Kiskunmajsa sportjáért,
Kiskunmajsa város közszolgálatáért címek adományozásáról, szóló 8/2003. ( III.17.) számú
rendeletét / továbbiakban R. / az alábbiak szerint módosítja.

1. §
A R. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(5) Az intézmények vezetői, illetve a Polgármesteri Hivatal vezetője tekintetében a
Polgármester minden év március 15. és április 15. napja között hívja össze és vezeti azt nem az önkormányzati törvény alapján létrehozott - az előkészítő bizottságot, melynek
tagjai a polgármester, és az önkormányzat állandó bizottságainak elnökei, akik
együttesen, szótöbbség alapján megszavazzák a kitüntetésre javasolt vezető személyét.
Az előkészítő bizottság tagjai kötelesek az általuk kitüntetésre javasolt vezető
tekintetében a javaslatukat írásbeli indoklással is alátámasztani.

2. §
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Ezek után Terbe Zoltán polgármester javasolja, hogy az Ügyrendi Bizottság kerüljön
megbízásra azzal, hogy a rendelet egyéb módosításával kapcsolatos előterjesztést tegye meg a
soron következő testületi ülésen.
Kéri a képviselőket, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsa város díszpolgára,
Kiskunmajsa városért, Kiskunmajsa város tiszteletbeli polgára, Kiskunmajsa sportjáért,
Kiskunmajsa város közszolgálatáért címek adományozásáról, szóló 8/2003. (III.17.) számú
rendeletének felülvizsgálatáról szóló javaslatot 15 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – elfogadja, és meghozza az alábbi határozatát.
6/2007. sz. határozat
Kiskunmajsa város díszpolgára, Kiskunmajsa városért,
Kiskunmajsa város tiszteletbeli polgára, Kiskunmajsa sportjáért,
Kiskunmajsa város közszolgálatáért címek adományozásáról,
szóló rendeletének felülvizsgálatáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi
Bizottságot, hogy a soron következő testületi ülésre a Kiskunmajsa város
díszpolgára, Kiskunmajsa városért, Kiskunmajsa város tiszteletbeli polgára,
Kiskunmajsa
sportjáért,
Kiskunmajsa
város
közszolgálatáért
címek
adományozásáról, szóló rendeletet vizsgálja felül, és tegye meg a szükséges
előterjesztést.
Felelős : Farkas Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke
Határidő: 2007. február 28.
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5./ N a p i r e n d
Vakáció Kht. Felügyelő Bizottságába új tag delegálása
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna osztályvezető
/Írásos előterjesztés mellékelve. /
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester elmondja.
Az Ötv. 14. § (2) bekezdése alapján személyes érintettségemet bejelentem, és a
szavazásban nem kívánok részt venni.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán
polgármester szavazásra bocsátja.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vakáció Kht. Felügyelő
Bizottságába új tag delegálásáról szóló előterjesztést 14 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - elfogadja, és az alábbi határozatot hozza.
7/2007. sz. határozat
Vakáció Kht. Felügyelő Bizottságába
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
delegálásáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Vakáció Kht.
résztulajdonosa Szabóné Csábrády Anikó alpolgármestert delegálja a fent nevezett
Kht. Felügyelő Bizottságába, Mózer Gyula volt alpolgármester e tisztségről történt
lemondását követően.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. március 31. az érintettek értesítésére
6. N a p i r e n d
Építési Osztály előterjesztései
Előadó: Béres László osztályvezető
/Írásos előterjesztés mellékelve. /
a)

Önkormányzati bérlakás kérelem
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nincs, Terbe Zoltán
polgármester szavazásra bocsátja.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati bérlakás
kérelemmel kapcsolatos előterjesztést 15 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – elfogadja, és az alábbi határozatot hozza.
8/2007. sz. határozat
Önkormányzati bérlakás
kérelemről
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati
lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, a lakások bérleti díjáról,
valamint a lakbértámogatás szabályairól szóló 23/2006.(XI.13.) rendeletének 3. §
(1) bekezdés c) pontja, 4. § (3) bekezdése valamint a 9. § (1) bekezdés c) pontja
alapján bérbe adja az Önkormányzat tulajdonát képező Kiskunmajsa, Fő u. 66.
I/1. szám alatti 57 m2 alapterületű, 1+2 félszobás szobaszámú, komfortos
komfortfokozatú önkormányzati bérlakást Váradi Erika Szank, Nap u. 8. szám
alatti lakos részére 2007. március 1. napjától - 2012. február 28. napjáig, azzal,
hogy amennyiben a Városgazdálkodási Intézménynél fennálló közalkalmazotti
jogviszonya ezen időszakon belül bármely okból megszűnik, a közalkalmazotti
jogviszony megszűnésévnek időpontjában - mint meghatározott feltételnek a
bekövetkezésével – a lakásbérleti szerződés is megszűnik.
A bérleti szerződés megkötésével a Polgármestert bízza meg.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. március 31.

b)

Ajánlat kérés projekt tervek elkészítésével kapcsolatban
Terbe Zoltán polgármester kiegészítésként elmondja:
A tervezési ajánlatok bekérése nem kerül pénzbe, és vannak olyan operatív
programok, fejlesztési lehetőségek, amelyek a korábban szereplő projekt listába nem
fértek bele. Hiszen tudjuk, van a regionális operatív program, a Dél-alföldi régióban,
de vannak ágazati operatív programok, amelyekből nyerhetünk pénzeket különböző
fejlesztésekre. Ilyen például a közigazgatási fejlesztéseket támogató ágazati pozitív
program, ahol szóba kerül a kiskunmajsai kistérség informatikai és számítógépes
rendszerének teljes korszerűsítésének lehetősége.
Beszélhetnénk arról is, hogy a környezetvédelmi operatív programból például a
kiskunmajsai csapadékvíz elvezető rendszerre lehet pályázni. Én azt kérem ezt a listát
még nyissuk meg, és más projekt lehetőségekről is kérjünk be árajánlatokat.
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Fogl András képviselő hozzáfűzi:
Polgármester úr és én sajnálattal értesültünk arról, hogy az általunk január 17-én
elfogadott ezen pontok listája nem igazán olyan teljes körű képet mutat, mint amit
elvártak tőlünk azok, akik bekérték. Ezért arra kérem a Polgármester urat, hogy a
társulás soron következő ülésére mindenképpen terjesszen be egy teljes körű, adott
esetben a Dél-alföldi Régió által elvárt kiírásoknak megfelelő tartalommal, kerüljenek
ezek a projektek kidolgozásra.
A magam részéről támogatom ezen tervezés dokumentációs árajánlatának bekérését.
Esetleg azzal a kiegészítéssel, hogy ez a projektlista aktualizálódhasson.
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
Ezután mondok köszönetet Fogl András képviselőtársamnak, segített abban, hogy a
technikai részleteket az elvárásoktól megfelelőbben tudjuk teljesíteni. Reményeink
szerint a február 22-én tartandó kistérségi társulási ülésre elkészül a táblázat, mely a
sorrendet nem fogja változtatni, csak plusz információval szolgál az illetékesek
számára.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot az
általam tett módosítással együtt, mely szerint a listát még nyissuk meg, hogy más
projekt lehetőségekről is kérhessünk be árajánlatokat.
Kérem a képviselőket, aki az elhangzottakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ajánlat kérés projekt tervek
elkészítéséről szóló előterjesztést a kiegészítéssel együtt 15 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – elfogadja, és meghozza az alábbi határozatát.
9/2007. sz. határozat
Ajánlat kérés projekt tervek
elkészítésével kapcsolatban
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy az előterjesztésben felsorolt projekt elképzelések és az
aktuális önkormányzati fejlesztések terveire legalább három tervezőtől kérjen be
árajánlatot.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. március 31.
c)

Szeméttelep rekultivációja
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
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Faludi Tamás képviselő kérdezi:
A pályázat nem úgy került beadásra, hogy Kiskunmajsáról a szemét elszállításra
kerül?
Terbe Zoltán polgármester válaszolja:
Magam is úgy tudtam, hogy így lesz, a napokban tájékoztattak arról, hogy az
előzetesen készített rekultivációs engedélyes terv, amely azt tartalmazza, hogy el kell
szállítani a helyszínről, az olyan talajvíz minőségű adatokon alapszik, amely nem
igazolja szükségességét. Hiszen nem szennyezett a szeméttelep környéke. Ekkor
kezdtünk el tárgyalni az illetékesekkel, és kiderült, hogy az ISPA pályázat elnyerésére
benyújtott pályázat nem tartalmaz részletes műszaki tartalmat azzal kapcsolatban,
hogy a szóban forgó 82 település szilárdhulladék lerakó rekultivációjának milyen
műszaki megoldása valósul meg. Csak egy körülbelüli bekerülési összeget tartalmaz,
ami nem tudjuk milyen szintű rekultivációra elegendő. Ezek után - az elnyert pályázat
után – a támogatási szerződés sem tartalmaz részletes műszaki adatokat arról, hogy
milyen módon lehet rekultiválni ezt a 82 szemétlerakót, ami megvan még a Dél-alföldi
régióban.
Tájékoztatásuk szerint csak 2-3 olyan szemétlerakó lesz, amely nagyon veszélyezteti
jelenleg a talajvíz készletet, sok szennyeződés kerülhet a talajba. Ezeket fogják
elszállítani, ilyen például Soltvadkert. Az is felmerült problémaként, hogy ha a
kiskunmajsai szeméttelep 30 éve gyűlő szemetének a megfelelő részét elszállítják
Kiskunhalasra az új létesítendő regionális lerakóba, akkor ez az ¼ részét elfogja
foglalni. Ezáltal a többi településtől elveszi a szeméttárolási lehetőséget.
Én a magam részéről azt is furcsállom, mivel nem készült a pályázat készítésekor
megfelelő műszaki dokumentáció, ezek szerint megfelelő számítás sem készült arról
mekkora mennyiségű szemét befogadásáról kell gondoskodni majd Kiskunhalason.
Ezért azzal kezdünk, hogy egy kicsi szemétlerakót építünk, amely nem képes a
későbbiek során megfelelő mennyiségű szemetet tárolni.
Jelenleg az a helyzet, azaz engedélyes dokumentáció, amely olyan rekultivációt
tartalmaz, hogy elszállítsák a szemetet a hatóság részéről, ez elutasításra került, és a
múlt év végén elkészült a másik variáció, amely arról szól, hogy a jelenlegi
szeméttelepet csak betakarják.
A rendelkezésre álló dokumentumok azt mutatják, hogy csak két mérőkutat létesítettek
az elmúlt időszakban. Ezekben lévő vizek vizsgálata is hiányos, például nehéz fémekre
nem is vizsgálták a talajvizet, hogy mennyire szennyezett. Nitrátban szennyezettebb a
víz, mint ami megengedett.
A jövő hét végén szeretném a hatóság illetékesével megbeszélni, milyen módon tudják
rekultiválni a kiskunmajsai szeméttelepet. Sajnos nem sok esélyt látok arra, hogy a
hatósággal szemben tudjunk lépni. Azt kérem tőlük, hogy hitelesen dokumentálják, nem
szennyezett jelenleg a szeméttelep környéke, mivel az eddigi tapasztalatainknak ez
ellentmondó információ. Azért kérem a felhatalmazást a képviselőtársaimtól, hogy
nagyobb súllyal essen latba az én véleményem, hiszen az egész városvezetés álláspontját
képviselem.
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Dósai Imre alpolgármester hozzáfűzi:
Számomra is nagy csalódás volt, hogy nem került elszállításra a majsai szemét.
Amennyiben túl sokáig próbálunk hadakozni a hatóság ellenében, akkor az egész projekt
fog csúszást szenvedni.
Javasolom, a határozati javaslatot egészítsük ki azzal – számítva arra, hogy a hatóság
nem fogja támogatni a szemét elszállítását – amennyiben a hatóság nem járul hozzá az
eredeti terv szerinti megvalósításhoz, akkor a Polgármester úr haladéktalanul járjon el a
projekt folytatása érdekében.
A szemétlerakónak október vagy november hónapig el kell készülnie, és be kell
fogadnia a térség szemetét.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot a Dósai Imre alpolgármester úr által tett kiegészítéssel együtt.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szeméttelep rekultivációjáról
szóló előterjesztést a kiegészítéssel együtt 15 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – elfogadja, és meghozza az alábbi határozatát.
10/2007. sz. határozat
Szeméttelep rekultivációja
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a
Polgármestert, járjon el annak érdekében, hogy a kiskunmajsai szeméttelep
rekultivációja úgy történjen meg, hogy a szemét kerüljön elhordásra,
amennyiben a hatóság nem járul hozzá az eredeti terv szerinti megvalósításhoz,
akkor a Polgármester haladéktalanul járjon el a projekt folytatása érdekében.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. október 31.

d) Kállai Mátyás kérelme
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán
polgármester szavazásra bocsátja.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kállai Mátyás kérelméről szóló
előterjesztést 15 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja, és
meghozza az alábbi határozatát.
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11/2007. sz. határozat
Kállai Mátyás kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kállai Mátyás Lehel
u. 7. sz. alatti lakóházának felújításához anyagi támogatást nem biztosít.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. február 28. a kérelmező értesítésére

e) Szőlősi Zoltán építési telek visszaadási kérelme
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán
polgármester szavazásra bocsátja.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szőlősi Zoltán építési telek
visszaadási kérelméről szóló előterjesztést 15 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – elfogadja, és meghozza az alábbi határozatát.
12/2007. sz. határozat
Szőlősi Zoltán építési telek
visszaadási kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szőlősi Zoltán és
Szőlősi Zoltánné Kiskunmajsa Lajosváros u. 58. szám alatti lakostól a
Kiskunmajsa, Lajosváros u. 60. sz. 195/54. hrsz-ú telek tulajdonjogát
térítésmentesen visszaveszi.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. március 31.
f) Petőfi u. – Csontos Károly u. sarkán jelzőtáblák kihelyezése
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Farkas Zoltán képviselő elmondja:
Egyetértek az előterjesztéssel, hiszen áldatlan állapotok uralkodnak az orvosi rendelő
körül. Az érintett lakásokban lakók szépítették a házuk környékét, és az ott parkoló
autók mindezt tönkre teszik. Támogatom a határozati javaslatot, ugyanakkor kérem a
Polgármester urat, hogy a továbbiakban is kérjük fel az érintett bizottságot,
foglalkozzon ezzel a problémával. A rendelő előtti parkolóban csak néhány autó fér el,
bizonyos időszakokban 8-10 autó is szeretne parkolni.
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A Csontos Károly utcában is állnak meg autók, ott a szomszédok fákat ültettek, így az
útpadkára sem tudnak a járművek felállni, ezáltal a nem túl széles úttesten állnak az
autók, viszont az úttestet használják a gyalogosok is.
A rendelő udvarában a parkolást esetleg meg lehetne-e oldani? A jelenlegi
körülmények között ott megoldást nem látok. Kérdezem, hány parkolót kell kialakítani
egy ilyen intézmény működéséhez?
Béres László osztályvezető válaszolja:
Az intézmény négyzetméter nagyságától függ a parkolók száma. Nem igazán látunk
megoldást erre a problémára.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
A magam részéről kérem a bizottságot és a hivatalt, hogy vizsgálja meg a
rendelkezésre álló parkoló az orvosi rendelőnél elegendő és megfelelő-e? Amennyiben
nem, abban az esetben hol lehet biztosítani parkolási lehetőséget a személygépkocsik
számára? A következő ülésre készüljön előterjesztés a bizottság számára.
Ezek után kérem a képviselőket, aki egyetért
megfogalmazottakkal, kézfeltartással szavazzon.

a

határozati

javaslatban

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi u. – Csontos Károly u.
sarkán jelzőtáblák kihelyezéséről szóló előterjesztést 15 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – elfogadja, és meghozza az alábbi határozatát.

13/2007. sz. határozat
Petőfi u. – Csontos Károly u. sarkán
jelzőtáblák kihelyezése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi utca páratlan
oldalán a Csontos Károly utca felől ,,Megállni tilos”, valamint 5,5 t ,,Behajtani tilos”
jelzőtáblák kihelyezését rendeli el.
A táblák kihelyezése a 2007. évi eredeti költségvetésben tervezett útkarbantartási keret
terhére történik.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. március 31.
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g) Klúcsó Ferencné Csontos Károly u. 43. számú telek kiegészítésére vonatkozó
kérelme
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán
polgármester szavazásra bocsátja.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Klúcsó Ferencné Csontos Károly
u. 43. számú telek kiegészítésére vonatkozó kérelméről szóló előterjesztést 15 igen szavazattal
– ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja, és meghozza az alábbi határozatát.
14/2007. sz. határozat
Klúcsó Ferencné Csontos Károly u. 43. számú
telek kiegészítésére vonatkozó kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2004. (VI.10.) rendeletének
19. §. (1) bekezdése alapján a Kiskunmajsa 1257. hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlanból átminősítés és megosztást követően értékesít 16 m2 területet Klúcsó
Ferencné Kiskunmajsa, Mező u. 32. sz. lakos részére, a Csontos K. u. 43. sz. 1250.
hrsz-ú ingatlanának telek-kiegészítéseként 800,-Ft/m+ÁFA vételáron.
A Képviselő-testület hozzájárul egyben ahhoz, hogy az eladásra kerülő területrész a
törzsvagyonból törlésre kerüljön, és így forgalomképessé váljon.
A telekalakítással kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Megbízza a Képviselő-testület a Polgármestert a szerződés megkötésével.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. május 31.

h) Bartalos Tamás kérelme
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán
polgármester szavazásra bocsátja.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bartalos Tamás kérelméről
szóló előterjesztést 15 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja, és
meghozza az alábbi határozatát.
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15/2007. sz. határozat
Bartalos Tamás kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2004. (VI.10.)
rendeletének 19. §. (1) bekezdése alapján értékesíti a tulajdonában lévő 6068.
hrsz-ú 1536 m2 szőlő megnevezésű ingatlant Bartalos Tamás Kiskunmajsa,
Bercsényi u. 21. sz. alatti lakos részére 92.160,-Ft eladási áron.
Megbízza a Polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. március 31.
i)

Rendezési terv módosítására vonatkozó kérelem
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Fogl András képviselő elmondja:
Az Ötv. 14. § (2) bekezdése alapján bejelentem személyes érintettségemet, és a
szavazásban nem kívánok részt venni.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán
polgármester szavazásra bocsátja.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendezési terv módosítására
vonatkozó előterjesztést 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja,
és meghozza az alábbi határozatát.
16/2007. sz. határozat
Rendezési terv módosítására vonatkozó kérelem
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Kiskunmajsa
2628. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó rendezési terv módosítási kérelmet, melynek
során az ingatlan besorolása
Lf

O 20
5,0 1000

övezetről

Lf

O 20
övezetre változna.
5,0 720

Az Önkormányzat megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy gyűjtse össze a
rendezési terv módosítás iránt jelentkező igényeket, amelyeket a szeptemberi ülésén
fog megtárgyalni, és ad megbízást a tervezőnek a módosítások előkészítésére.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. szeptember 30.
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j) Rékasi István kérelme
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán
polgármester szavazásra bocsátja.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rékasi Istvánné kérelméről
szóló előterjesztést 15 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja, és
meghozza az alábbi határozatát.
17/2007. sz. határozat
Rékasi Istvánné kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2004. (VI.10.)
rendeletének 19. §. (1) bekezdése alapján Rékasi Istvánné Kiskunmajsa,
Lajosváros u. 28. sz. alatti lakos kérelmére hozzájárul a Kiskunmajsa 0424/8.
hrsz-ú, 4316 m2 területű ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés
megkötéséhez.
Az adásvételi szerződés aláírásával a Polgármestert bízza meg.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. március 31.

k) Laktanyai panel értékesítése
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán
polgármester szavazásra bocsátja.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a laktanyai panel értékesítéséről
szóló előterjesztést 15 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja, és
meghozza az alábbi határozatát.
18/2007. sz. határozat
Laktanyai panel értékesítése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2004. (VI.10.)
rendeletének 11. §. (1) bekezdés, 12. §., 33. §., 34. §., valamint a 35. §. alapján a
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laktanyában lévő 0329/87. hrsz-ú panel épületre és a területmegosztás után hozzá
tartozó területre árverés kiírását rendeli el 20 millió forint + ÁFA induló áron, az
előterjesztéssel összhangban.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. március 31. a pályázat kiírására

l) Farkas Lászlótól a szeméttelep melletti terület megvásárlása
Béres László osztályvezető megjegyzi:
Bizottság a két határozati javaslat közül az A. változatot támogatta.
Dósai Imre alpolgármester a következőket mondja el:
Mivel az ügyben szereplő személy rokonom, ezért az Ötv. 14. § (2) bekezdése alapján
bejelentem személyes érintettségemet, és a szavazásban nem kívánok részt venni.
Csak a véleményemet kívánom elmondani a napirenddel kapcsolatban.
Nagyon udvarias az önkormányzatra nézve ez a napirendi cím, hogy a szeméttelep
melletti terület, mivel ez a terület gyakorlatilag a szeméttelep részét képezi.
Véleményem szerint a városnak kell ennek a területnek a szeméttelep jellegét
megszűntetni.
Terbe Zoltán polgármester ismerteti:
A város tulajdonában lévő terület rekultivációjáról van szó, abban az esetben pályázati
pénzből fogjuk e munkát elvégezni. Amennyiben nem a mi tulajdonunkban lévő
területről van szó, akkor másnak a költségén kell megvalósítani, esetleg közösen.
Vételi ajánlatot teszünk erre a területre, az segíti elő, hogy ne az önkormányzatot
terhelje a rekultiváció költsége.
Faludi Tamás képviselő mondja:
Ha jól értelmeztem az előterjesztést, ez a területet, amire most az Alpolgármester úr
azt mondta, hogy a város szeméttelepként használt, az érintett nem rég vásárolta meg.
Kérdezem ez így van-e?
Dósai Imre alpolgármester válaszolja:
Igen, nem régen történt a vásárlás.
Faludi Tamás képviselő folytatja:
Amennyiben most vásárolta meg a területet, a vevő tudta, hogy mit vesz. Tehát azáltal,
hogy szeméttelepet vásárolt meg, innentől kezdve nem értem az egész előterjesztést.
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Dósai Imre alpolgármester mondja:
Nem az én előterjesztésem volt, sőt jeleztem is, nem fogok részt venni a szavazáson. A
Képviselő úr tesz fel olyan kérdést, amit még saját hatáskörében intézett vagy nem
intézett, annak idején.
Az önkormányzatnak nagyobb felelősséget kellett volna tanúsítani akkor, amikor ez a
probléma felmerült. Egyrészt nem kellett volna hagyni, hogy más vásárolja meg az
önkormányzat elől, hanem hatékonyan tárgyalni az eladóval, gyorsabban reagálni az
ajánlattételre. Másrészt azt nem lehet elvitatni, ezt a területet az önkormányzat tette
szemétteleppé, használta szeméttelepként. Most is a szeméttelep részét képezi, ebből
kifolyólag az önkormányzatot felelősség terheli.
/Egy képviselő kiment./
Terbe Zoltán polgármester vitát lezárva elmondja:
A jelenlegi helyzetben a földterület nem a miénk, nem mi vettük meg, másnak a
tulajdonában van, nekünk ezt a helyzetet kell megoldani.
Erre kétvariációs lehetőség van előterjesztve, kérem a képviselőket, aki az
variációval egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farkas Lászlótól a szeméttelep
melletti terület megvásárlásáról szóló előterjesztés A. variációját 13 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja, és meghozza az alábbi határozatát.
19/2007. sz. határozat
Farkas Lászlótól a szeméttelep melletti
terület megvásárlása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 0353/75. hrsz-ú
ingatlanra 63.305,- forint értékben ad vételi ajánlatot.
Amennyiben a szerződéskötés 2007. február 28-ig nem jön létre, a rekultivációs
tervből az Önkormányzat kiveszi a 0353/75. hrsz-ú területet.
Felelő: Terbe Zoltán Polgármester
Határidő: 2007. február 28.

7./ N a p i r e n d
Család- és Intézményeket Segítő Osztály előterjesztései
Előadó: Nyerges Éva osztályvezető
/Írásos előterjesztés mellékelve. /
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a) Iskolai és óvodai beiratkozások időpontjának meghatározása
Polgármester felkéri a jelenlévőket, hogy tegyék meg észrevételeiket.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán
polgármester szavazásra bocsátja.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskolai és óvodai
beiratkozások időpontjának meghatározásáról szóló előterjesztést 14 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja, és meghozza az alábbi határozatot.
20/2007. sz. határozat
Iskolai és óvodai beiratkozások időpontjának
meghatározása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 16. §. (1)
bekezdése alapján 2007. április 02, 03., (hétfő, kedd) napokat 08.00 órától 18.00
óráig határozza meg iskolai, és óvodai beiratkozási napokként.
Felelős: Dr. Tóth Mária jegyző, intézmények értesítésére
Határidő: 2007. február 28.

b) Állásfoglalás kialakítása napközis óvodai felvétellel kapcsolatosan
/Egy képviselő visszajött./
Polgármester felkéri a jelenlévőket, hogy tegyék meg észrevételeiket.
Nyerges Benjámin bizottsági elnök a következőket mondja:
Némi kiegészítésre szorul ez a határozati javaslat, mivel én úgy emlékszem 7 igen
szavazattal egy mondat kiegészítéssel fogadtuk el ezt a javaslatot a bizottsági ülésen.
A kiegészítés a következő a harmadik bekezdés után: felsoroltak indokaként a fennálló
jogosultságot a szülő a beiratkozáskor igazolja.
A bizottság kevésbé megszorító módon az idei évben csak a napközis délutános
foglalkozásra kérte – figyelembe véve a délelőtti ellátás szociális jellegét is –
amennyiben igazolni tudják jogosultságukat, azokat vegyük fel.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán
polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot Nyerges Benjámin bizottsági
elnök által elmondott kiegészítéssel együtt.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állásfoglalás kialakítása
napközis óvodai felvételről szóló előterjesztést a kiegészítéssel együtt 15 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja, és meghozza az alábbi határozatát.
21/2007. sz. határozat
Állásfoglalás kialakítása napközis óvodai
felvétellel kapcsolatosan
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 102.§ (2) bekezdés a) pontja alapján felkéri a Napsugár Óvoda
vezetőjét, hogy a napközis foglalkozásokra történő beiratkozások alkalmával az
alábbi a fenntartó által kiemelt követelményekre legyen tekintettel.
Az intézménybe napközis foglalkozásra az alábbi kritériumnak megfelelő
gyermekek kerüljenek felvételre:
- akik már betöltötték a harmadik életévüket, amennyiben azok halmozottan
hátrányos helyzetűek,
- azok, akik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. 41. §-a alapján jogosultak a gyermekek napközbeni ellátásának
igénybevételére,
- akinek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.
A felsoroltak indokaként a fennálló jogosultságot a szülő a beiratkozáskor igazolja.
Felelős: Dr. Tóth Mária jegyző, értesítésre
Határidő: 2007. február 28.
c) Dr. Nagy Marianna házi gyermekorvos kérelme
/Egy képviselő kiment./
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán
polgármester szavazásra bocsátja.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Nagy Marianna házi
gyermekorvos kérelméről szóló előterjesztést 14 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – elfogadja, és meghozza az alábbi határozatát.
22/2007. sz. határozat
Dr. Nagy Marianna házi gyermekorvos
kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 1. §. (1)
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bekezdés b) pontja alapján Dr Nagy Marianna házi gyermekorvossal kötött megbízási
szerződés módosítását az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződésben
foglaltaknak megfelelően elfogadja.
Egyben felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester aláírásra,
Határidő: 2007. február 28.
d) Háziorvosi ügyeleti díjak emelése
/Egy képviselő visszajött. /
Polgármester felkéri a jelenlévőket, hogy tegyék meg észrevételeiket.
Szikora Lajosné képviselő a következőket mondja el:
A bizottsági ülésen a módosító indítvány nem kapta meg a többségi szavazatot, ennek
ellenére továbbra is fenntartom módosító javaslatomat, mely szerint 1500,- Ft/óra
összegben legyen meghatározva a háziorvosok ügyeleti díja.
Nagy Imréné képviselő mondja:
Egyetértek a képviselőtársam javaslatával, de az Egészségügyi, Szociális és Sport
bizottság ülésén az 1.000,- Ft/óradíj azért konkretizálódott, mivel a takarékosságot
próbáltuk szem előtt tartani. Az 1.000,- Ft-nak szégyenletesen alacsony lenne a nettó
maradványa, ezért én inkább 1.200,- Ft-ra módosítanám a munkadíjat, ez a módosító
indítványom is.
Szikora Lajosné képviselő megjegyzi:
Amennyiben az 1.500,- Ft bruttó összeget vesszük figyelemben, abban az esetben az
orvos nettó 1.000,- Ft-ot kap belőle.
Terbe Zoltán polgármester a vitát lezárva mondja:
Az utolsó módosító indítványt teszem fel szavazásra, kérem a képviselőket, aki
egyetért azzal, hogy 1.200,- Ft/óra ügyeleti díjban részesüljenek a háziorvosok,
kézfeltartással jelezzék.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi ügyeleti díjak
emeléséről szóló előterjesztés módosítását 13 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett – elfogadja, és meghozza az alábbi határozatot.
23/2007. sz. határozat
Háziorvosi ügyeleti díjak emelése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvos ügyeleti
díjakat 2007. január 01 napjától az alábbi mértékben állapítja meg:
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Hétközi 12 órás ügyelet
Hétvégi 24 órás ügyelet

bruttó 14.400,-Ft,
bruttó 28.800,- Ft.

Felelős: Dr. Tóth Mária jegyző, érintettek értesítésére,
Határidő: 2007. február 28.

e) Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött Együttműködési
Megállapodás felülvizsgálata
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán
polgármester szavazásra bocsátja.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsa Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról szóló
előterjesztést 15 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja, és
meghozza az alábbi határozatot.
24/2007. sz. határozat
Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzattal
kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás
rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 66. §. és a 68. §. (3) bekezdésében
alapján a Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzattal 2006. június
30-án kötött együttműködési megállapodás „A Cigány Kisebbségi
Önkormányzat az együttműködési megállapodásban leírt céloknak megfelelően
vállalja az alábbiakat” című rész 12. pontját az előterjesztésben foglaltak szerinti
módosítással elfogadja, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az
együttműködési megállapodás aláírására.
Felkéri továbbá a Polgármestert, hogy a melléklet szerint módosított
megállapodást annak elfogadása céljából terjessze a Kiskunmajsa Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzata elé.
Felelős : Terbe Zoltán polgármester
Határidő: Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának soron
következő ülése
f) Értelmes Életért Alapítvány kérelme
/Dr. Szabó Lajos képviselő megérkezett./
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
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Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán
polgármester szavazásra bocsátja.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Értelmes Életért Alapítvány
kérelméről szóló előterjesztést 16 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
elfogadja, és meghozza az alábbi határozatot.
25/2007. sz. határozat
Értelmes Életért Alapítvány kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagi lehetőségeire
tekintettel nem támogatja az Értelmes Életért Alapítvány kérelmét.
Felelős: Dr. Tóth Mária jegyző, értesítésre
Határidő: 2007. február 28.

8./ N a p i r e n d
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi
módosítása
Előadó: Terbe Zoltán polgármester

Társulás

társulási

megállapodásának

/Írásos előterjesztés mellékelve./
Terbe Zoltán polgármester a következőket mondja el:
Erre a döntésre azért van szükség, hogy plusz normatívát tudjunk leigényelni a kistérségi
társulás működése számára. A későbbiek során hasonló változtatásra lesz szükség több
bevételi normatíva leigénylése céljából, a kistérségi tárulás ülésén is elhangzott, mivel a
munkaszervezet számára a többlet kistérségi feladatok többletmunkát jelentenek, ezért
célszerű a munkaszervezet működésére némi pénzt átcsoportosítani a többlet normatív
támogatásokból. Az, hogy mit és milyen technikai módszerekkel, ezt a későbbiekben
dolgozzuk ki. Ezen a társulási ülésen vetődött fel az, ha valamelyik település intézménye
többlet normatívához fog jutni, ezáltal módosítjuk a működési szabályainkat, akkor azt is
szabályozni kellene adott település, adott intézménye a plusz támogatásból mennyit vehet
igénybe önállóan vagy településenként, és mennyit a kistérségi társulás. Ezzel
kapcsolatban február 22-én tudunk dönteni a kistérségi társulás ülésén.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs az előterjesztéshez, ezért szavazásra bocsátom.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Többcélú
Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést 16 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja, és meghozza a következő
határozatot.
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26/2007. sz. határozat
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
társulási megállapodásának módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsai
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal minősített többséggel, egységes szerkezetben elfogadja.
Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. február 28.
9./ N a p i r e n d
Beszámoló a Kiskunmajsai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat eddig végzett
tevékenységéről, további lehetőségekről
Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Polgármester felkéri a jelenlévőket, hogy tegyék meg észrevételeiket.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nincs, ezért egyenként teszi
fel a javaslatokat szavazásra. Kéri a képviselőket, aki egyetért az A.) variáció
elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy 1 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal, 10 tartózkodás mellett – a
javaslat nem került elfogadásra.
Ezek után a B.) variációt teszi fel szavazásra, kéri a képviselőket, aki azzal egyetért,
kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszámoló a Kiskunmajsai
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat eddig végzett tevékenységéről, további lehetőségekről
szóló előterjesztés B.) variációját 11 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodás
mellett – elfogadja, és meghozza az alábbi határozatát.
27/2007. sz. határozat
Beszámoló a Kiskunmajsai Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzat eddig végzett tevékenységéről,
további lehetőségekről
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsai
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat további működését nem támogatja.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. február 28.
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10./ N a p i r e n d
Jegyző előterjesztései
Előadó: Dr. Tóth Mária jegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./
a) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói álláshelyre
pályázat kiírása
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Faludi Tamás képviselő kérdezi:
Amennyiben az intézményt közben átadjuk
önkormányzatunknak kell kiírni a pályázatot?

a

megyének,

akkor

is

az

Terbe Zoltán polgármester válaszolja.
Abban az esetben a megyének kell kiírni a pályázatot.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kérem a képviselőket, aki egyetért a határozati
javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa György Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium igazgatói álláshelyre pályázat kiírásáról szóló előterjesztést 16
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja, és meghozza az alábbi
határozatot.
28/2007. sz. határozat
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium igazgatói álláshelyre pályázat kiírása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 18. §. (8) bekezdése, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X.08.) Kormány rendelet 5. §.
Alapján a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és kollégium igazgatói álláshelyének
betöltésére az alábbi tartalmú pályázatot írja ki:
Pályázati felhívás
A pályázatot meghirdető:
Neve: Kiskunmajsa Város Önkormányzata
Címe: Kiskunmajsa Fő u. 82.
Megye: Bács-Kiskun
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A meghirdetett álláshely:
Munkahely neve, címe: Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Kiskunmajsa, Kálvária u. 5.
Munkakör, beosztás: igazgató
Megbízás időtartama:
5 tanév 2007. szeptember 01 napjától 2012. július 31-ig
Az állás betöltéséhez szükséges Iskolai végzettség:
Pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
Továbbá pedagógus-szakvizsga, valamint legalább 5 év szakmai gyakorlat.
Juttatások:
Bér: közalkalmazotti tv. besorolása szerint
Pótlékok: közalkalmazotti tv. szerint
A pályázat benyújtásának formája, határideje, helye:
A pályázatot Kiskunmajsa Város Polgármesterének kell benyújtani (levelezési cím: 6120
Kiskunmajsa, Fő u. 82.) a pályázat Oktatási Közlönyben való megjelenésétől számított 30
napon belül.
A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények:
A pályázat tartalmazza: a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó
programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelést.
Mellékelni kell az iskolai végzettséget igazoló okmányok hiteles másolatát és az erkölcsi
bizonyítványt.
A pályázat elbírálásának határideje:
Véleményezési határidő lejártát követő 30 napon belül, illetve a 30. napot követő első testületi
ülés ideje.
Felelős: Dr. Tóth Mária jegyző közlöny szerkesztőségébe történő megküldésre,
Határidő: 2007. február 28.

b) Napsugár Óvoda igazgatói álláshelyre pályázat kiírása
Dr. Tóth Mária jegyző elmondja:
Nyomdahiba maradt a Napsugár Óvoda pályázati kiírásában a határozati tervezetben a
Napsugár Óvoda helyett Dózsa György Gimnázium szerepel.
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Terbe Zoltán polgármester a következőket mondja el:
Amennyiben az óvoda, mint intézmény átszervezésre kerül, akkor ez érinteni fogja a
vezetői beosztást is. A jelenlegi struktúrában ezt a kiírást meg kell tennünk ahhoz,
hogy időben igazgatót választhassunk akkor, ha változatlanul marad minden.
Kérem a képviselőket, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda igazgatói
álláshelyre pályázat kiírásáról szóló előterjesztést 16 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – elfogadja, és meghozza az alábbi határozati javaslatot.
29/2007. sz. határozat
Napsugár Óvoda igazgatói álláshelyre
pályázat kiírása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 18. §. (8) bekezdése, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X.08.) Kormány rendelet 5. §.
Alapján a Napsugár Óvoda igazgatói álláshelyének betöltésére az alábbi tartalmú pályázatot
írja ki:
Pályázati felhívás
A pályázatot meghirdető:
Neve: Kiskunmajsa Város Önkormányzata
Címe: Kiskunmajsa Fő u. 82.
Megye: Bács-Kiskun

A meghirdetett álláshely:
Munkahely neve, címe: Napsugár Óvoda
Kiskunmajsa, Bajcsy Zs. u. 17.
Munkakör, beosztás: igazgató
Megbízás időtartama:
5 tanév 2007. szeptember 01 napjától 2012. július 31-ig
Az állás betöltéséhez szükséges Iskolai végzettség:
Pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
Továbbá pedagógus-szakvizsga, valamint legalább 5 év szakmai gyakorlat.
Juttatások:
Bér: közalkalmazotti tv. besorolása szerint
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Pótlékok: közalkalmazotti tv. szerint
A pályázat benyújtásának formája, határideje, helye:
A pályázatot Kiskunmajsa Város Polgármesterének kell benyújtani (levelezési cím: 6120
Kiskunmajsa, Fő u. 82.) a pályázat Oktatási Közlönyben való megjelenésétől számított 30
napon belül.
A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények:
A pályázat tartalmazza: a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó
programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelést.
Mellékelni kell az iskolai végzettséget igazoló okmányok hiteles másolatát és az erkölcsi
bizonyítványt.
A pályázat elbírálásának határideje:
Véleményezési határidő lejártát követő 30 napon belül, illetve a 30. napot követő első testületi
ülés ideje
Felelős: Dr. Tóth Mária jegyző közlöny szerkesztőségébe történő megküldésre,
Határidő: 2007. február 28.
11./ N a p i r e n d
Beszámoló a 2006. évi munkavédelmi- tűzvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Dr. Dörmő Róbert Szervezési és Igazgatási osztályvezető
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Terbe Zoltán polgármester megjegyzi:
A beszámolóban lévő megszólításon változtatni kellett volna, mivel még Dr. Csávolszki
László címzetes főjegyző úr neve szerepel.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nincs, ezért szavazásra bocsátom.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. évi munkavédelmitűzvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót 16 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – elfogadja, és meghozza az alábbi határozatát.
30/2007. sz. határozat
Beszámoló a 2006. évi munkavédelmi- tűzvédelmi
feladatok ellátásáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint az intézményi
felügyeleti jog gyakorlója a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXI. Tv. III. fejezete, valamint a munkavédelemről
szóló 1993. évi XCIII. Tv. 57. §-ában foglaltak vonatkozásában az önkormányzati
intézményeknél ellátott 2006. évi tűzvédelmi-munkavédelmi feladatokról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. február 28. (értesítésre).
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12./ E g y e b e k
Polgármester felkéri a jelenlévőket, hogy tegyék meg észrevételeiket.
Fogl András képviselő elmondja:
A Csendes közben fatuskó van elhelyezve a parkolóban – nem tudom a közterületfelügyelők miért nem vették még észre – kérném az érintetteket mielőbb tüntessék el
onnan. Szintén fával kapcsolatos a második észrevételem, a városból Félegyháza felé
haladva egy erdősáv került kiirtásra a Patyi féle ingatlan közelében. Nem szakszerű
fakivágás történt, már több hónapja úgy néz ki az a terület.
Településünk 1837-ben kapta meg először a városi rangot, ebben az évben ünnepeljük
ezen jeles eseménynek a 170. évfordulóját. Arra kérem a Majsa napok szervezőit, hogy
ezt a jeles dátumot valamilyen formában vegyék figyelembe a rendezvénysorozat
megszervezése során.
Szikora Lajosné képviselő ismerteti:
A belvízelvezetéssel kapcsolatosan kívánok hozzászólni. Az Alsóóvodától lefelé a Fő
utca páratlan oldalánál a kövesút magasabban áll, mint a járda. Nagyobb esőzések idején
ott megáll a víz és befolyik a házakhoz. Az én körzetemben nagyon sok helyen nincs
árok, nem tud elfolyni a víz, az alvégben ez nagy problémát jelent.
Az lenne a kérésem, ha lenne egy bizottság, amelyik ezeket az utcákat átnézné, és
amennyiben lehetséges valamilyen megoldást találnának a gondok rendezésére.
Oláh Péterné képviselő mondja:
A madárinfluenza kitörése után sok jogszabály lépett életbe, ami az elhullott állomány
megsemmisítését és elszállítását foglalja magában. Bodogláron tegnap este volt egy
megbeszélés, melyen Dr. Tóth Mária jegyző asszony is részt vett. Kérem Jegyző
Asszonyt, hogy az ott elhangzottakról tájékoztassa a képviselő-testületet.
Dr. Kiss Tibor képviselő felhívja a figyelmet:
Március második felében szeretnénk méhnyakrák szűrést, illetve mammográfiai szűrést
végezni Kiskunmajsán, az elmúlt évekhez hasonló módon. Ehhez némi anyagi
támogatásra lenne szükségünk, ehhez kérem az önkormányzat segítségét.
Faludi Tamás képviselő a következőket mondja.
Kicsit visszatérek az intézményvezetői pályázat kiíráshoz. Jelenleg van egy érvényes
határozata Kiskunmajsa Város Önkormányzatának, hogy a Dózsa Gimnáziumot átadja a
megyei önkormányzatnak. Kérdésem továbbra is az, hogy február 28-ig ki kell-e nekünk
írni a pályázatot, vagy elcsúsztatható egy hónappal? Azt javasolom, amennyiben nem
kötelező kiírni most, akkor várjuk meg a végső döntésünket és a megye döntését, addig
ne írjuk ki a pályázatot.
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Terbe Zoltán polgármester válaszol az elhangzottakra:
Fogl András képviselő úr észrevételét mindenképpen megnézzük: a Csendes közben és a
Félegyházi úti fakivágást is. A Majsa napok program-tervezetébe beillesztjük ezt a jeles
dátumot.
A vízelvezetéssel kapcsolatban annyit kívánok mondani, a bizottsági ülésen hallhattunk
egy előadást a kiskunmajsai csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban, ebből kiderült az a
vízjogi engedélyes dokumentáció – amit az előző képviselő-testület kezdeményezett,
hogy készítessünk el – az elkészült és dokumentáció a vízügyi hatóságnak benyújtásra
került. A dokumentáció készítése során derült ki az, milyen hiányosságokkal bír
Kiskunmajsa csapadékvíz-rendszere. Az itt lehulló csapadékvíz egy részének itt kell
maradnia elszikkadásra. Ahhoz, hogy ez elszikkadjon, a város minden utcájából el kell
vezetni a csapadékvizet és több tárolót, szikkasztót kell kialakítani, ahol ez a víz
tárolódik vagy elpárolódik. Amint a vízjogi engedélyes tervdokumentáció megkapja az
engedélyt, akkor lesz egy legálisan meglévő csapadékvizes csatornarendszere
Kiskunmajsának.
Azt kértük az előadóktól, egy ütemtervet készítsenek számunkra a legsürgősebben
elvégzendő munkákkal kapcsolatban, amely megoldhatja ezeket a sürgős belvizes
problémákat, és ehhez forrást próbálunk találni.
Ma tanácskoztam Deák Istvánnal a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Kht.
vezetőjével, aki azt az információt adta, hogy a TEKI pályázatok is kiírásra kerülnek, 3
megyére 300 millió forintnyi összeg lesz szétosztva. Nagyon kicsi az esély, hogy ezekre
a feladatokra tudunk forrást találni. Amennyiben mégis sikerül, akkor még ebben az
évben megoldjuk. Hosszabb távon pedig azt a pályázati forrást kell megtalálnunk,
amelyik egyrészt a teljes csapadékvíz elvezetési rendszer tervezéséhez nyújt támogatást,
valamint ahhoz, hogy ezt meg is valósítsuk, ennek felkutatása folyamatban van.
A madárinfluenzával kapcsolatosan a Dr. Tóth Mária jegyző asszony fog néhány szót
szólni.
Az intézmény átadásával kapcsolatban a december 13-i ülésen tanácskoztunk először, de
a testület döntést nem hozott, levette napirendjéről, és azóta nem foglalkoztunk vele. Az
én információim szerint nincs érvényes határozat arról, hogy Kiskunmajsa át kívánja
adni bármelyik intézményét a megyei közgyűlésnek. Ettől függetlenül eljártam az
ügyben és a megyei közgyűlés vezetésétől írásban fogunk kapni egy tájékoztatást arról,
amennyiben ezeket a feladatokat átveszik, akkor milyen feltételek mellett. Tehát nincs
érvényes határozatunk arról, hogy átadjuk intézményeinket a megyének, ezért a jelenlegi
állapotnak megfelelően kellett eljárnunk, amikor az igazgatói álláshelyre a pályázatot
kiírjuk.
Dr. Tóth Mária jegyző a következőket ismerteti:
A tavaly nyári madárinfluenza után a termelők felé új követelményrendszert állított fel
az állategészségügyi hatóság. Nevezetesen azt, hogy el kell számolniuk az állati hullák

39
sorsáról, hogy hová kerültek. Gondoskodni kell szerződéskötésről az arra jogosult
szervezettel, amely az ártalmatlanításokat elvégzi.
Ilyen szervezet pillanatnyilag – aki engedéllyel rendelkezik –
Fehérjefeldolgozó Rt., amely az állati hullák átvételét végzi a térségben.

az

ATEV

Abban az esetben, ha az állattartók egyesével kötnek szerződést az állati hullák
átvételére, ártalmatlanítására, akkor a termelőt terhelő költség minden egyes alkalommal
a szállítási és az ártalmatlanítási költségből tevődik össze. Az ártalmatlanítás költsége
kb. 35,- Ft/kg, erre tevődik rá a kiszállási költség, ami Solt – Kiskunmajsa
vonatkozásában alkalmanként, termelőnként mintegy 15-20.000,- Ft közötti összeg.
Függetlenül attól, hány termelőhöz jön ki Kiskunmajsára, mindenkitől beszedi ezt az
összeget. A jelenlegi gazdasági és értékesítési körülmények között ezek a terhek a
gazdák részére nem viselhetők el.
Ezért született az a javaslat, hogy pótolja az egyéni ATEV szerződések meglétét, ha az
önkormányzat az állati hullák átvételére befogadó nyilatkozatot ad. Befogadó
nyilatkozatot csak abban az esetben tudunk kiadni, ha az önkormányzat köt szerződést
az ATEV-vel gyűjtőjáratos állati hulla begyűjtésére. Tárgyalásaink során kedvezőbb
kilónkénti árat tudunk elérni, másrészt pedig a gyűjtőárak alkalmazása esetén nem
számítódik fel a kiszállási költség.
Ez mindenképpen egy nagyon hasznos és jó dolog a termelők részéről. Ennek
megvalósításához állati hulla gyűjtőhelyet kell kialakítani. Kiskunmajsa földrajzi
adottságai alapján azt javasoltuk, hogy két helyen legyen ilyen állati hullaátvevő hely
kialakítva, egyik Kiskunmajsa városközponti részéhez közel, konkrétan a
szennyvíztelepre gondoltunk. A másik hely pedig Bodogláron lenne, az állati létszám
koncentráció miatt. Ott is megtaláltuk tegnap a megfelelő helyet Oláh Péterné
földterületén, akivel megállapodást kötnénk a terület ingyenes átadása céljából, e
feladatra.
A Városgazdálkodási Intézmény megkötné ezt a nagyon kedvező feltételeket tartalmazó
szerződést az ATEV-vel. Továbbá az intézmény létrehozná azt a két helyet, ami 10 X 10
méteres bekerített hely, zárható kapuval, rajta 12 m2-es betonozott résszel, amelyen
található az állati hullák átvételére szolgáló konténer. Alatta pedig elásásra kerülne egy
zárt szennyvízgyűjtő tartály. Ennek a helynek a kialakítására Lantos György
intézményvezető készíttet egy kalkulációt, várhatóan helyenként 80-100.000,- Ft. Tehát
a város vonatkozásában mintegy 200.000,- Ft-os költség merülne fel. Továbbá felmerül
a gyűjtőkonténerek bérletének, illetve beszerzésének költsége. Azt javasoltam az
Igazgató úrnak, hogy az intézmény tulajdonában lévő 2 darab 550 literes gyűjtőedénnyel
beindítani a gyűjtést, és amennyiben ezek nem lesznek elegendők, akkor vásároljunk
vagy béreljünk nagyobbakat az ATEV-től.
Ez jelentős költség lenne, mivel ezek az 550 literes gyűjtőedények a kiszállítás
költségével együtt 185.000,- Ft-ba kerülnek. Pillanatnyilag 200.000,- Ft körüli költségre
lenne szükség ahhoz, hogy ezeket a gyűjtőhelyeket kialakítsuk. Amennyiben az
önkormányzat elzárkózik ennek a költségnek a viselésétől, a termelők kénytelenek
lesznek felvállalni, hogy fizessenek a gyűjtőhely kialakításáért.
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Ennek törvényes módját próbáljuk kialakítani majd, amikor a befogadó nyilatkozatért
jön a termelő a Városgazdálkodási Intézményhez, azt megkapja, ha fizet egy – kétezer
forintot. Még így is jól járnak a termelők, azt kell eldönteni a termelőkre hárítjuk ezt a
költséget vagy az önkormányzat ennyit fel tud vállalni.
A gyűjtés úgy történne, hogy heti egy napon vagy nyári időszakban két napon, előre
meghatározott időpontban a termelők zárt csurgalékmentes zsákban odaviszik az adott
helyre az állati tetemeket, és párórán belül a gyűjtőjárat megérkezne. Ezáltal semmiféle
környezeti ártalommal nem kell számolni. Az állati hullák ártalmatlanítási költségét
ebben a gyűjtőrendszeres változatban is a termelők fizetnék. Még pedig úgy, hogy a
helyszínen becsült mennyiség alapján kifizetik az ártalmatlanítás költségét, és
időszakonként bemegy a Városgazdálkodási Intézményhez és megkapja az erről szóló
számlát.
Terbe Zoltán polgármester hozzáfűzi:
Valóban a termelők megérdemlik a segítséget, mivel annyi csapás érte őket az elmúlt
időszakban. A város számára nem túl nagy összegbe kerülne. Az SZMSZ szerint
pénzügyi döntéseinket bizottsági döntésnek kell megelőznie, ezért javasolom a
szakbizottságok a következő ülésükön foglalkozzanak vele, és erről a február 28-i
testületi ülésen döntsünk, hogy mielőbb megvalósulhassanak a telepek.
Leiz Sándor képviselő elmondja:
Közlekedéssel kapcsolatos gondjaim vannak, ha jól tudom volt közlekedési bejárás,
amiről elfelejtettek értesíteni. Örök téma a közterületén lévő sövények helyzete, meg
kellene vizsgálni hol tartunk, nem igazán történt benne előrelépés, hiába kértem az
Aljegyző úrtól. Karók, sziklák és vasrudak vannak a közterületeken, ezeket kellene
megnézni. Továbbá a Félegyházi út kezdetekor a postánál ,,Behajtani tilos” tábla van
kihelyezve, ami már elszíneződött, le kellene cserélni. A kátyúk megjelentek az utakon,
sőt mink is csináltunk az új múzeumnál, meg kellene nézni, mit lehetne tenni.
Terbe Zoltán polgármester válaszában elmondja:
A kátyúzással kapcsolatos teendőket a hivatal fogja össze, kérem, ez mihamarabb
kezdődjön meg. A táblákkal kapcsolatosan én is szeretnék bejelentést tenni a Petőfi
utcáról a Félegyházi utcára kanyarodva a forgalmi sávokat jelző tábla megvan fordítva.
Kérem, ezt fordítsák meg, amennyiben lehetséges.
Dósai Imre alpolgármester mondja:
Amennyiben én vagyok a felelős azért, mivel Leiz képviselőtársam lemaradt a
közlekedési bejárásról, akkor elnézését kérem. Legközelebb gondoskodni fogok a
meghívásról. A kátyúzással kapcsolatban, az autóbuszmegálló is nagyon rossz
állapotban van.

41
Abonyi Henrik képviselő ismerteti:
A Bánk bán utcáról a Fő utca felé megyünk, a Bánk bán utca és a Szent Imre utca sarkán
ki akarok kanyarodni, jobb oldalról nézve semmit nem látok, hiszen ott akkora a sövény,
ilyenkor mit lehet tenni?
Terbe Zoltán polgármester közli:
A Leiz képviselő hozzászólásához beillesztjük ezt a sövényt is, és egységesen próbáljuk
kezelni a város egész területén.
Nagy Imréné képviselő a következőket mondja el:
Nekem több felvetésem van. Sokat beszélünk a talajszennyezettségről, szemétről és a
szeméttelepről, én arra lennék kíváncsi, mit tudunk tenni a házak udvarában lévő
trágyarakások ellen, hogy olyan zárt rendszerbe vagy kialakított tárolóba kerüljenek
elhelyezésre, amely azt a célt szolgálná, hogy ne a talajba menjen bele a trágyalé.
A közmeghallgatásnál felvetésre került a Margitsziget utcánál van egy veszélyes kanyar,
kérdezem, mit tudunk annak érdekében tenni, hogy egy tábla kihelyezésre kerüljön?
A parkolókkal kapcsolatosan elhangzott, hogy az intézmény nagyságától függ mekkora
parkoló kerül bizonyos helyeken kialakításra. Mit tudunk tenni annak érdekében, illetve
van-e arra vonatkozó szabály, hogy ezeket a parkolókat hogyan kell kialakítani, és
milyen burkolattal kell ellátni? Gondolok itt a Kék ABC-nél a Zrínyi utca esetében.
Dósai Imre alpolgármester elmondja:
Jogos a felvetés a trágyakezeléssel kapcsolatban, érkeznek hozzánk is folyamatosan
bejelentések. A közterület-felügyelőknek nincs jogosultsága kívülről ellenőrizni, hogy a
magán területen milyen formában történik a trágyakezelés. Ennek a szabályos formája,
amikor a hatósági állatorvos kiadja az állattartó-telephely engedélyt, akkor a
trágyakezelés feltételeinek a gazdálkodónak meg kell felelnie. Egyrészről az állatorvos
felelőssége is, amennyiben érkezik a hivatalhoz bejelentés, abban az esetben el tudunk
járni.
Csóti Péter képviselő mondja:
Az Iskola utcán lévő útátvágás lenne a kérdésem, igaz az nem véletlenül keletkezett,
hanem egy hanyag szakipari munka eredménye. A felelősség megállapítása mellett
valamilyen módon a kivitelezőt be kellene vonni ennek a rendbetételébe.
Mind amellett, hogy támogatandónak tartom a magam részéről az állattartókat a
konténerek beszerzésével, de ezzel kapcsolatosan kérdezem, hogy az 550 literes
konténer nem túl kicsi, abba csak baromfi hulla kerülhet, más tetem nem?
Dr. Tóth Mária jegyző válaszolja:
A 2-es típusú konstrukció a baromfi hullákra és kisebb testű tetemekre van kitalálva, az
l-es típusú a nagytestű állatokra, a 3-as típusú pedig az a vágóhídi állati hulladékra.
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Szankon működik a rendszer és elegendő az 550 literes konténer. Nagyságrendjében
nem tudjuk megítélni most, hogy Kiskunmajsán hányan kezdték újra a gazdálkodást.
Amennyiben nagytömegű elhullás van, akkor nem a gyűjtőjáratos variáció fog működni,
hanem az eseti kiszállítás. Az is lehetséges, az állategészségügyi hatóság előírja az
egyéni ATEV szerződés megkötését bizonyos nagyságrendű állatlétszám felett. Ez
kifejezetten a kisebbekre vonatkozna, de nem zárjuk ki annak lehetőségét sem, hogy
befogadó nyilatkozatot adunk a nem üzemi állattartó-telepeknek a baromfi hullák
átvételére. Azért célszerű ez a konténer, mivel még kézi erővel tudja mozgatni a
gyűjtőjáratos jármű. Amennyiben nem lesz elég telephelyenként az egy darab
gyűjtőkonténer, akkor lehetséges többet kihelyezni.
Tegnap abban maradtunk a termelőkkel, hogy a későbbiek során majd meglátjuk a
felmerülő igényt.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester a következőket mondja el:
A hozzászólásom első része a város vezetése által elfogadott takarékossági
koncepcióhoz kapcsolódik. Ennek egyik része arra utal, hogy decemberben elfogadtunk
egy lakás-rendeletet. Ebben a rendeletben megemeltük az önkormányzati bérlakásoknak
a bérleti díját, én tisztelettel felkérem a Településfejlesztési bizottságot, vizsgálja meg
annak lehetőségét, hogy az érvényben lévő szerződések esetében ezeket mennyire lehet
aktualizálni, milyen megoldásokat tudunk ebben az esetben figyelembe venni.
Több intézményvezető kérését próbálom tolmácsolni, hogy a város intézményeiben elég
sok nyugdíjas dolgozik, miután ebben az évben az intézményi szférát átalakítások fogják
érni, az intézményvezetők kérték, hogy próbáljon a képviselő-testület egy határozott
állásfoglalást adni, ami a nyugdíjasok helyzetét próbálná megoldani ebben az évben.
Javasolom a következő testületi ülésen, a megtárgyalásra kerülő költségvetésben
próbáljuk meg ezeket a lépéseket beépíteni.
Nagyon örülök, hogy Fogl András képviselőtársam Kiskunmajsához kapcsolódóan egy
ilyen jelentős évfordulóra bukkant. Én is egy hasonló javaslatot tennék, a 2007. év gróf
Batthyányi Lajos emlékéveként került be az országos művelődésbe. Igazából az a kérdés
fordult meg a fejemben, hogy miért a képviselőknek kell ilyen javaslatot tenni, mivel a
városban működik egy nagyon komoly művelődési intézmény, ahol már az éves
rendezvényi tervben be kellett volna illeszteni. Illetve szerettem volna ezt az éves tervet
most a képviselők asztalán látni, de úgy látszik nem sikerült elérni. Bízzunk benne, hogy
a következő testületi anyagba beépítésre kerül.
Továbbiakban a Polgármester úrhoz és a Képviselő Asszonyokhoz és Urakhoz szólnék,
említette a Polgármester úr a weblap frissítés folyamatban van, sikerült megtudni a
polgármesteri hivatalban működő rendszer gazdájától, hogy képviselői adatokat tudunk
felvinni a weblapra. Tehát tisztelettel kérem a képviselőtársaimat, akik szeretnék, hogy
személyes bemutatkozási anyaguk felkerüljön az Internetre, juttassák be a hivatalba,
fényképpel együtt.
Nyerges Benjámin képviselő elmondja:
A város rendjének megteremtése érdekében szeretnék néhány szót szólni. Rendelkezünk
közterület-felügyelőkkel és Városgazdálkodási Intézménnyel, de nem tudom ezek a
tisztségviselők, intézmények a jógazda gondoskodásával járnak-e, csak néhány
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jelenségre szeretném a figyelmet felhívni. Szerintem minden gazda télire beviszi a
virágtartóját, a polgármesteri hivatal előtt kezdenek szétkorhadni, jövőre újat vehetünk,
ha lesz miből. A másik pedig nem csak a polgármesteri hivatal előtt, hanem a városban
több helyen vannak betonból készült virágtartók, itt a Rossmann üzletház előtt is
elcsúfítja az egyetlen szép főtéri épületünket.
A harmadik a főtéri pihenő padjaink – ülőalkalmatosságra nem igen megfelelőek –
ezeket a problémákat a Városgazdálkodási Intézmény rövid időn belül szűntesse meg.
Ehhez nem pénz kell, hanem odafigyelés, gazdaszemlélet és felelősségtudat kell a
városban.
Régóta szúrja a szememet az utcák, járdák mellett dülöngélő karók, amelyek csúfjai
Kiskunmajsának. Ezekre is, akiknek feladata odafigyelne, talán vonzóbb lenne a
tavaszra készülődő Kiskunmajsa.
Farkas Zoltán képviselő a következőket mondja:
Először a régi dolgokra szeretnék visszatérni, de amikor volt a közmeghallgatás nem
volt rá időnk. Szeretném a környékemben lakók nevében megköszönni a vasút melletti
kanális kitisztítását, amiben újra vannak halak.
Szintén szeretném megköszönni a vasútállomás környékének rendbetételét, úgy tudom
vannak próbálkozások a jövőre nézve is.
A közmeghallgatáson elhangzott a szabadon kóborló kutyaprobléma, felénk javult azóta
a helyzet, ezt is köszönjük az érintetteknek.
A vadasparkot és a kiserdőt érintően többször vetettünk fel igényeket, elképzeléseket,
többen megfogalmaztuk, hogy ott valamikor egy nagy rendezést kellene végrehajtani.
Amíg ez nem történik meg, a tavasz közeledtével jó lenne egy tisztítást végrehajtani:
szemetet összeszedni, súsnyózni. Néhány évvel ezelőtt volt ott egy ilyen folyamat, de az
összegyűjtött szemetet a Bodor Gyula féle telep lakatlan felére lerakták, amik azóta ott
vannak és további szemetet is raktak le. Jó lenne ezt is megakadályozni. Itt is történt a
közelmúltban fakivágás, egy fát a vihar kitört, de a többi 60-70 fának a kivágását mi
indokolta, nem tudom? Kérem a Településfejlesztési bizottságot, hogy vizsgálja meg.
Érinteném a közhasznúak kérdését is, a többek által felvetett köztisztasággal jó lenne, ha
külön foglalkozna a bizottság. Nagyné képviselőtársunk mindenkinek eljuttatott egy
levelet a városképét, köztisztaságot illetően, én nagyon jó elképzeléseket olvastam
abban. Sok olyat, amihez nagy pénz nem kell, szeretnék ehhez társulni. Talán kellene
egy tervezetet készíteni a közhasznúak foglalkoztatására, a képviselők javaslatot
tehetnének, hogy a körzetükben milyen egyszerű dolgokkal lehetne a körzetet szépíteni.
Továbbá mikor melyik körzetben dolgoznak, ily módon ellenőrizhetővé lehetne tenni a
munkájukat. Tudom, nem könnyű ezt megszervezni, de a városlakók részéről igen sok
panasz érkezik, hogy igazi nyomát nem látják a munkájuknak.
A közmeghallgatáson elhangzott a randalírozó motorosok kérdése, polgármesteri,
alpolgármesteri szinten történne tárgyalás a rendőrparancsnok úrral, vagy mi magunk is
részt vennénk benne, kérdéseinket feltennénk.

44
A karácsonyi csomagokra a fedezet beállítását a költségvetésben örömmel látom. A
csomagkihordás alkalmával mindenki tapasztalhatta, hogyan örültek az érintettek. Szóvá
kell tenni, voltak akik hangsúlyozták nem túl jó így ez a rendszer. Mielőtt a
költségvetésben erről döntünk mód lenne-e valamilyen szűrő kialakítására – tudom a
környezettanulmány nagyon bonyolult és hosszadalmas – de lehet, hogy előre szervezett
önkéntes lemondással lehetne szűkíteni a keretet.
A ma elhangzottakkal kapcsolatban, a kitüntetések rendszerét újra kell vizsgálni, kérném
a képviselőket, ha van ilyen javaslatuk, juttassák el az Ügyrendi bizottsághoz. Korábban
arról folyt vita kell-e ennyi kitüntetés, esetleg szűkíteni kellene a kitüntetések számát.
A Szervezeti és Működési Szabályzatunkkal kapcsolatban lassan lejár a határidőnk és új
SZMSZ-t kell előterjesztenünk, ezért kérném a képviselőket, hogy javaslataikat
juttassák el.
Nagy Imréné képviselő mondja:
Reagálni szeretnék két képviselőnek az előbbi hozzászólására, nagyon örülök, hogy
hasonlóan látják a kiskunmajsai rendet, tisztaságot, mint én.
Viszont örömmel tájékoztatom a képviselő-testületet arról, hogy Mózer Gyula
településfejlesztési bizottság elnöke elmondta, hogy bizottsága az Egyebek napirendi
pont keretében napirendjére tűzte az én ötleteimet. A következő bizottsági ülésükön újra
tárgyalják.
Béres László osztályvezető válaszolja:
A bizottság nem tárgyalta a javaslatot, arról volt szó, hogy a Nagy Imréné képviselő
asszonnyal, Lantos György igazgató úrral leülünk és átbeszéljük mi valósítható meg,
minek mennyi a költségvonzata.
Nagy Imréné képviselő hozzáfűzi:
Köszönöm, tehát tárgyalni fogunk erről, azokkal akiket ez illet. A Bihari utcai lakók
jelezték felém, hogy állítólag ott egy illegális faüzem működik és a zajártalmakra,
kamionforgalomra panaszkodnak.
További kérdésem a következő, a Polgármester úrhoz és a Jegyző Asszonyhoz is, illetve
a város vezetéséhez, mi a lehetősége annak, hogy a város szégyenét a városházát rendbe
rakjuk?
Terbe Zoltán polgármester válaszában ismerteti:
Reagálni szeretnék néhány gondolattal azokra a hasznos és jó indulatú tanácsokra, amik
elhangoztak. Valóban nem sok energiába telne a főtéri padok és oszlopok
helyrehozatala. Mindenképpen javasolni fogom a hivatalnak, illetve a
Városgazdálkodási Intézménynek, hogy záros határidőn belül, egy pénzügyi
számításokkal alátámasztva javaslatot tegyenek le.
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Ezt azonnal meg kell lépnünk. A képviselőknek kiosztásra kerülő meghívó a Városvédő
Egyesületnek meghívását tartalmazza, ami részben kötődik ehhez a feladathoz, mivel
pályázat útján pénzt nyertünk egy fasor kiültetéséhez. A keddi találkozón részt
vehetnénk és megbeszélhetnénk, esetleg a kettő illeszkedhetne egymáshoz.
A városháza felújításával kapcsolatosan annyit tudok elmondani, hogy az épület nagyon
nedves helyen helyezkedik el. A belsejét sok helyen lambéria borítja, nem tud kiszáradni
a falszerkezet, olyan megoldást kívánunk megvalósítani, ami hosszú távra megoldja ezt
a problémát, de az nagyon sokba kerül. A városháza sorsa még kérdés lehet, azt
kívánjuk-e, hogy ezen a szűk helyen működjön tovább a hivatal, vagy pedig más
megoldást találunk. A magam részéről azt tartanám szerencsésnek, ha olyan megoldás
születne, ami egy - két esztendőre rendezné a dolgot. Egyetértek azzal, hogy ez az
állapot tarthatatlanná vált és a főtér tűzoltó munkáihoz ezt is bekapcsolnánk.
Motorosokkal kapcsolatban a tettenérés lehet a megoldás, ez nehezen megvalósítható.
Annyit lehet tenni, a motocross egyesület vezetőjével lehetne beszélni, hogy a
gyakorlást másként oldják meg.
A vadaspark takarítása és tisztántartása a Városgazdálkodási Intézmény segítségével
mindenképpen megoldható.
A Szervezeti és Működési Szabályzatunk módosításához kérem a képviselőket, hogy
adják le javaslataikat. Szeretném, ha a gazdasági programunk készítéséhez a javaslatokat
is megtennék, Fogl András képviselő úrék már hónapokkal ezelőtt benyújtották
javaslataikat, másoktól még nem kaptam ilyet, de azt is március 31-ig el kell
készítenünk. Ez is nagyon fontos kérdés.
Farkas Mihály képviselő a következőket mondja el:
A Jegyző Asszonynak és a Polgármester úrnak szeretném a segítségét kérni a
takarékoskodás mellett, a bevételi oldal növelésében. Az előző ciklusban is elmondtam
szerencsés lenne egy vagyongazdálkodási koncepciót készíteni, megnézni milyen
vagyona van a városnak, és ezt elfogadva tudatosan ciklusra szólóan lehetne a város
vagyonával rendelkezni. Ehhez kapcsolódott az a javaslatom, amit jeleztem az
érintetteknek, hogy a Csengelei út mellett többségében önkormányzati tulajdonú földek
vannak – 60-70 százalékban - ahol hosszabb távon meg lehetne oldani az önkormányzat
telekproblémáját. Hosszabb távon tudatos bevételhez juthatna a város. A
vagyongazdálkodási koncepció elkészítésekor lehet látni, hogy a városnak építésre
alkalmas telke alig van.
Rendezési terv módosítása után ki lehetne alakítani olyan építési övezetet, ami a strand
és a város övezetét jelentené. Nyilvánvalóan nagy építési telkekkel, de nem azokkal a
korlátozásokkal, amik a strandkörnyékét jellemzik. Ennek megvalósításának anyagi
vonzata is van, viszont a költségvetésben évek óta görgetjük a megközelítőleg 50 millió
forintot, ami a lakásértékesítésből folyt be, nem lehet más célra egyébként sem elkölteni.
Mindannyian tudjuk a bérlakás építésére úgy sem lesz az önkormányzatnak lehetősége.
Közműfejlesztésnek a lakossági hozzájárulással az alapja meglenne.
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A Csengelei úttal párhuzamosan két – három utca kinyitásával korlátlan mennyiségű
telket lehetne kialakítani. A nem önkormányzati tulajdonú telkeknél természetesen a
kisajátítás is szóba jöhet, ami először kiadásként jelentkezik, de hosszabb távon bevétel.
Kérem, hogy erről készüljön előterjesztés a szakbizottsági ülésre. Ezzel kapcsolatosan a
bizottsági ülésen egy térkép lett kiosztva, és nem volt hozzá írásos előterjesztés. Az
SZMSZ is pontosan leszabályozza az előterjesztés formai követelményeit. Kérem a
Jegyző Asszonyt, hogy március végéig ezzel kapcsolatosan szülessen írásos
előterjesztés.
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
A kisteleki találkozón beszéltünk a vagyonértékesítési koncepcióról, írásban is történt a
Jegyző Asszony részéről egy javaslat erről. A kidolgozás folyamatban van március
végére a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával együtt ez is napirendre kerül.
A Csengelei út mellett lakóövezetet szeretnénk kialakítani, ehhez rendezési terv
módosítást kell készíttetnünk, ehhez a bizottsági ülésre célszerű lenne meghívni a
Főépítész asszonyt.
A bizottságok munkájában a bizottsági elnök a kompetens, mi kerüljön napirendre és
milyen szintű előterjesztés készüljön. Én bízom benne, hogy Mózer Gyula elnök úr és a
műszaki osztály jó, harmonikus munkában tud együttműködni és megfelelő szintű
előterjesztéseket készítenek a bizottsági ülésre.
Megkérjük a Jegyző Asszonyt, hogy segítse ezt a munkát annak érdekében, hogy
lehessen tárgyalni azokról a kérdésekről, amik a bizottsági üléseken elhangoznak.
Nyerges Benjámin képviselő mondja:
Az önkormányzat nevében szeretném tolmácsolni köszönetemet Kertész Farkas
Zsuzsanna volt képviselő asszonynak, aki a Kiskunmajsai Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzat munkáját segítette. Kérném Polgármester urat, hogy egy
köszönőlevélben juttassa el hálánk kifejezését.
Rendkívüli módon szeretem a sportot és szeretem azokat is, akik sportolnak. Egy
problémát meg kellene oldanunk közösön, ugyanis mintegy 20 piaci árus és ott területet
bérlő személy aláírásával egy levelet juttattak el polgármesteri hivatalhoz, amelyben
kifogásolták, hogy a piacterületén felügyelet nélkül diákcsoportok rendezetlen
környezetet hagynak maguk után. Ráadásul nem lehet senkit sem felelősségre vonni. Ha
jól tudom a piac egy közintézmény, ezt veszi igénybe egy nem tudjuk kikből álló
csoport. A mi iskolánkból is járnak oda gyermekek, ezek szüleiknek tudunk jelezni, de
más ráhatásunk nincs. Ezért szeretném kérni a Polgármester urat és az Egészségügyi,
Szociális és Sport Bizottságot, hogy a gördeszkások számára ettől megfelelőbb helyet
próbáljanak keresni.
Faludi Tamás képviselő ismerteti:
A városháza felújításával kapcsolatban - az előző ciklusban lévő képviselők emlékeznek
rá - a 2004. évben a TEKI pályázatban szerettük volna beadni - mivel egyetlen egy
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lehetséges módja van a helyrehozatalnak, amit a plébánián is alkalmaztak, és az
elvégzett munkára 25 év a garanciális időt adtak.
Dósai Imre alpolgármester a következőket mondja el:
Sajnálom, hogy a televíziós közvetítés nem működik, a lakosság láthatná milyen jó
gazdái vagyunk a városnak, mivel e napirendi pont keretében a várost érintő
problémákkal foglalkozunk. Arra szeretném kérni a képviselőtársaimat, hogy a két ülés
közötti időszakban is bármikor elérhetők vagyunk, ha ilyen jelzéseik vannak, nem kell
összegyűjteni, ha lehetséges mihamarabb tudjunk a végére járni.
Néhány dologra kívánok reagálni. A főtéren változás fog lenni, a dülöngélő oszlopok
kicserélésre kerülnek. A Rossmann előtti fejújítás április 8-ra elkészül. A
Városgazdálkodási Intézménnyel havi tervet fogunk készíteni a közhasznúak
foglalkoztatása céljából és heti egyeztetéssel fogjuk ellenőrizni, ütemezni az elvégzett
munkát.
A vadaspark területén valóban történ fakivágás, jelzés alapján utána jártunk Béres
kollégával. A Városgazdálkodási Intézmény vágta ki a fák egyrészét, volt amit a vihar
ledöntött, de nem zártuk ki annak lehetőségét, hogy valóban falopás is történt.
Gyakorlatilag minden ilyen jellegű fakivágás – amit a Városgazdálkodási Intézmény
végzett – jegyzői hatáskörbe tartozik és engedélyköteles. Ezután szem előtt fogjuk
tartani.
A piaccal kapcsolatban valóban jelentkezett ez a panasz, az ott árusítókat egy fórumra
összehívjuk, újra fogjuk ezt a kérdést tárgyalni. Szerintem ez egy tarthatatlan állapot,
felügyelet nélkül bármelyik önkormányzati intézménybe nyitvatartási időn kívül
illetéktelen személyek tartózkodjanak.
A karácsonyi csomag esetében figyelembe kell venni, hogy az ajándékjelleggel indult.
Többször változtatni akartunk azon, hogy szociális jellegre módosítsuk. Eddig az
önkormányzat megőrizte, hogy a csomag a nyugdíjasok részére az ajándékjelleget töltse
be. Értékelni kell, most az önkormányzat van-e olyan helyzetben, hogy
ajándékcsomagokat osztogasson. Egyébként a szociális rászorultságot a szociális
segélyek és egyéb lehetőségek körében kell kezelni. Ez egy önkormányzati döntést fog
igényelni.
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
A Bihari faipari üzem létére kívánok még reagálni, megkérem Nagy Imréné képviselő
asszonyt, hogy konkrétan, lehetőleg címmel ellátott bejelentést kellene tenni a
hivatalban. A kollégák megnéznék, hogy milyen működési engedéllyel rendelkezik és az
abban szereplő előírásokat betartja-e.
Dósai Imre alpolgármester mondja:
Többször érdeklődtem már a képviselőtársaimnál a laptop és az elektronikus
kommunikációval kapcsolatban. Előterjesztést kívánok készíteni ebben a témában,
ehhez szükségem van a véleményükre.
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Abonyi Henrik képviselő hozzáfűzi:
A Dósai Imre alpolgármester úrtól kérem, hogy a február 28-i testületi ülésre történjen
meg az előterjesztés ez ügyben.
Terbe Zoltán polgármester ismerteti:
Lublinecz testvérvárosunktól kaptunk egy meghívót, konkrétan arról, hogy az Európai
Unióhoz benyújtandó közös pályázatokkal kapcsolatosan az egyeztetést elvégezzük.
Ezen a látogatáson Dósai Imre alpolgármester, Abonyi Henrik képviselő és jómagam
veszünk részt. Pontosan azokról a pályázatokról fogunk beszélni, amivel a Majsa
napokhoz vagy más majsai rendezvényhez tudunk uniós pályázatokat lepályázni.
Beszámolót készítünk az utazás eredményéről.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, megköszönöm a képviselők megjelenését és a
testületi ülést 17 órakor bezárom.
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