Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2007.
Jegyzőkönyv

Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 9-én 14 órai
kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Jelen vannak:
Önkormányzat részéről:
Csóti Péter, Faludi Tamás, Farkas Zoltán, Fogl András, Dr. Kiss Tibor, Nyerges
Benjamin, Szikora Lajosné, Nagy Imréné, Leiz Sándor, Oláh Péterné, Dr. Szabó Lajos
képviselők, Terbe Zoltán polgármester, Szabóné Csábrády Anikó és Dósai Imre
alpolgármesterek /14 fő-77,78%/ Kolompár Orbán képviselő később érkezik, Farkas
Mihály, Abonyi Henrik és Mózer Gyula képviselők jelezték távolmaradásukat.
Jelen vannak továbbá:
Dr. Tóth Mária jegyző, Dr. Dörmő Róbert aljegyző, Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna,
Nyerges Éva, Gulyás Jánosné, Béres László bizottsági referensek, Nagy András
intézményvezető és Vörös Attiláné.

Terbe Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a jelenléti ív
szerint 14 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Dr. Kiss Tibor és Dr. Szabó Lajos képviselőket kérte fel.
Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta
a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.

Terbe Zoltán polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére:
A napirendi pontokkal kapcsolatban némi változtatást javasolok. Egyrészt adminisztrációs
hiba folytán 1./ napirendi pont sorrendjében egyik kiküldött anyagban nem az a sorrend volt,
mint a másik anyagban, ezért egységesítést javaslok. Az 1./ napirend a.) pontja lenne a
közoktatási szakértő megbízásának megtárgyalása, b.) pontja a Napsugár Óvoda igazgatói
álláshelyre kiírt pályázat elbírálása, c.) pontja a Közoktatási intézmények átszervezése, d.)
pontja a Városi Könyvtár dolgozójának átsorolásával kapcsolatos korábbi kérelmek, e.) pontja
a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium dolgozói átsorolásával
kapcsolatos kérelme, f.) pontja az ’56-os Történelmi Alapítvány egyedi kulturális rendezvény
iránti pályázat elbírálása, g.) pontja a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium igazgatói álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása, h.) pontja a Közös Igazgatású
Közoktatási Intézmény igazgatójának megbízása. Ezt a kettőt azért tettem a végére, hogy a
szünet előtt a titkos szavazást tudjuk megejteni. A többi napirendi pont változatlan. A
napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?
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Csóti Péter képviselő javasolja:
Az 1./ napirendi pont módosított sorrendjének h.) pontjával kapcsolatban módosítást nyújtok
be. A zárt üléstől eltekintek, egyúttal bejelentem, hogy ebben a napirendi pontban szavazni
nem kívánok.
Faludi Tamás képviselő reagál:
Azt mondja Polgármester úr, hogy szünet előtt lenne a szavazás, megtárgyaljuk mind a kettőt,
egy szavazással lenne mind a két igazgatói kinevezés. Akadálya nincs jogilag.
Terbe Zoltán polgármester válaszol:
Javaslok két külön szavazást, hiszen két külön intézményünk van. Szavazzon róla a
Képviselő-testület, hogy hogyan kíván állást foglalni ebben a kérdésben. Mindkét
tisztségviselő választás külön-külön napirendi pont legyen, két külön szavazással. Több
kérdés nincs, aki az általam elmondott variációt elfogadja kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal 1 tartózkodás mellett – az
alábbi napirendet fogadja el:

Napirend

1./ Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
a)
b)
c)
d)
e)

Közoktatási szakértő megbízása
A Napsugár Óvoda igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása
A közoktatási intézmények átszervezése
Városi Könyvtár dolgozójának átsorolásával kapcsolatos korábbi kérelme
A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium dolgozói átsorolással
kapcsolatos kérelme
f) ’56-os Történelmi Alapítvány egyedi kulturális rendezvény iránti pályázatának
elbírálása
g) A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói álláshelyére
beérkezett pályázat elbírálása
e) Közös igazgatású közoktatási intézmény igazgatójának megbízása

2./ Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Halasvíz Kft. terület tulajdonjogának rendezése
Kígyósi Közösségi ház és orvosi rendelő felújítása
Bodoglári óvodából közösségi ház kialakítása
Polgármesteri Hivatal homlokzatának helyreállítása
Autóbuszjáratok megszűntetése
Laktanyai panelértékesítése
Félegyházi úti üdülőtelkek hasznosítása
Fő u. 73. szám alatti ingatlan bérbeadásával kapcsolatos kérelem
Szank – Kiskunmajsa kerékpárút építése
Kun-Metál Bróker Kft. kérelme
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3./ Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztései
Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
a) Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezetének kérelme
b) Szociális telekértékesítés
c) Tájékoztatás a Baptista Szeretetszolgálat felajánlásáról
4./ Polgármester előterjesztései
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
a) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
b) Hitelfelvétel a város működési kiadásainak finanszírozásához
c) Ajánlat településkutatásba való bekapcsolódás tárgyában
5./ Catel Kft. kérelméről
Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
6./ Aljegyző előterjesztései
Előadó: Dr. Dörmő Róbert aljegyző
a) néhai Szőke Sándorné hagyatéki ügye
b) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium közbeszerzési bírság ügye
7./ A KEOP keretében állati hulladék kezelése címén pályázat benyújtása
Előadó: Fogl András Területfejlesztési tanácsnok
8./ …./2007. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító
4/2007. (II.28.) számú rendelet módosításáról
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
9./ E g y e b e k
10./ Ápolási díj ügyben érkezett fellebbezés elbírálása /Zárt ülés anyaga./
Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens

1./ N a p i r e n d
Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens távollétében Dr. Tóth Mária jegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./
a.) Közoktatási szakértő megbízása
Polgármester felkéri Dr. Tóth Mária jegyzőt, hogy Dr. Égető Annamária távollétében az
előterjesztést tegye meg.
Dr. Tóth Mária jegyző ismerteti:
A Hatósági Osztály első előterjesztése – Közoktatási szakértő megbízása – az Egressy Béni
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának szakértői vélemény
elkészítésére kell, hogy megbízást kapjon közoktatási szakértő. Javasoljuk, hogy Horváth
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Tibor közoktatási szakértőt bízza meg ezzel a feladattal a Képviselő-testület. Díjazására
20.000,- Ft előirányzatot biztosítson az általános tartalék terhére.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Kérdés észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban nincs, aki az előterjesztésben szereplő
határozati javaslattal egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta.
214/2007. sz. határozat
Közoktatási szakértő megbízása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Tibor közoktatási
szakértőt megbízza az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai
programja szakértői véleményének elkészítésével. A szakértő díjazására 20.000,- Ft
előirányzatot biztosít az általános tartalék terhére, felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.
Felelős: Dr. Égető Annamária előkészítésre
Határidő: 2007. július 31.

b) A Napsugár Óvoda igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása
Dr. Tóth Mária jegyző ismerteti:
A Képviselő-testület február 14-i ülésén döntött arról, hogy pályázatot ír ki a Napsugár Óvoda
igazgatói álláshelyének betöltésére, mert az Óvoda vezetőjének megbízatása lejár. A februári
pályázat kiírása után a célba vett intézményi átszervezés okán nem érkezett pályázat az
óvodavezetői állás betöltésére, ezért javasoljuk, hogy az óvodavezetői feladatok ellátására
kiírt pályázat eredménytelen voltát állapítsa meg a Képviselő-testület.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Kérdés észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban nincs, aki a határozati javaslattal egyetért
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta.

215/2007. sz. határozat
A Napsugár Óvoda igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda igazgatói
feladatainak ellátására kiírt pályázat eredménytelen voltát megállapítja.
Felelős: értesítésre Dr. Égető Annamária
Határidő: döntést követően azonnal
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c) A közoktatási intézmények átszervezése
Dr. Tóth Mária jegyző ismerteti:
Az elmúlt hónapokban nem volt olyan Képviselő-testületi ülés, amelyen ne találkoztunk volna
ezzel a napirenddel, mely a közoktatási intézmények átszervezése az Arany János Általános
Iskola, a Széchenyi István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és a Városi Bölcsőde
megszűntetésével kapcsolatos. A Képviselő-testület június 20-i ülésén nem fogadta el azt az
előterjesztést, amely alapján a felsorolt intézmények Kistérségi Társulás általi fenntartására
készül javaslat. A június 22-i ülésen változatlan tartalommal elfogadta a határozat-tervezetet,
amely alapján Kistérségi Közoktatási Intézmény jött volna létre abban az esetben, ha a társuló
település, Csólyospálos Község Önkormányzata is elfogadja a közös intézmény fenntartását.
Csólyosi Képviselő-testület június 25-i ülésén úgy döntött, hogy megtartja az intézményi
önállóságot és nem többcélú kistérségi társulás útján tartja fenn a közoktatási intézményét.
Ezért most ismét visszakerült a majsai Képviselő-testület elé az az előterjesztés, amely azt
tartalmazza, hogy az eddigi nevelési-oktatási intézményeket, illetve a Bölcsődét egy közös
intézmény formájában a Kiskunmajsai Városi Önkormányzat tartsa fenn. Ezzel a döntéssel
párhuzamosan a négy önálló intézmény megszűntetését határozza el, illetve ez az előterjesztés
tartalmazza azt is, hogy az átmeneti időszakban már csak augusztus 1. lehet az a reális
időpont, amelyben a városi intézményt létre tudjuk hozni. Az átmeneti időszakra a határozattervezet kiegészült, a korábbi 16 ponthoz képest újabb pontokkal a végén, amely a
gazdálkodás átmeneti szabályait tartalmazza.
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
Egy hosszú folyamatnak a végére érünk ezzel a szavazással. 1990 óta nem volt ilyen nagy
léptékű intézményi átszervezés, átalakítás Kiskunmajsa történetében, nem csoda tehát, ha
ilyen sok tárgyalással, egyeztetéssel és hezitálással jár együtt. Igaz ez a Többcélú Kistérségi
Társulás más településeire is. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt hónapok során a kistéségi
társulás mind a 4 településén egy-egy témakörben született egyfajta döntés és megszületett az
ellenkezője is. Kömpöcön támogatták a Többcélú Kistérségi Társulás Oktatási Intézményi
létrehozását, aztán elálltak tőle. Szankon támogatták azt, hogy a szanki Szociális Otthon
többcélú kistérségi fenntartásba kerüljön, aztán elálltak tőle. Csólyospáloson kezdeményezték
azt, hogy többcélú kistérségi oktatási intézmény jöjjön létre, aztán elálltak tőle. A
kiskunmajsai Önkormányzat előbb egyhangú szavazással kívánta, hogy létrehozza, majd nem
hozott döntés, majd pedig úgy döntött, hogy valóban létrehozza a Többcélú Kistérségi
Oktatási Intézményt. Ez a tétovázás azt mutatja, hogy valóban nagy horderejű kérdésekről van
szó. Miért volt ilyen nagy hezitálás? Szerintem azért mert két alapvető motiváció volt minden
településnél. Egyik az a pénzügyi kényszer, amely az egyre csökkenő gyermeklétszám és a
finanszírozásból adódóan jelen van. Egyre kevesebb pénz van az oktatási intézmények
fenntartására és egyre nehezebben tudják főleg a kisebb településeken az oktatási rendszert
fenntartani ebben az állapotban. Van egy pénzügyi kényszer, amely a többlet normatív
támogatás reményében abba az irányba hatott, hogy vonjuk össze a kistérség oktatási
intézményeit. Van egy másik motiváció a függetlenség. Minden település önállóan,
függetlenül szeretné bonyolítani saját sorsát. Azért önkormányzat, hogy önmaga döntsön saját
gyermekeiről, saját pedagógusairól, saját intézményeiről. Úgy látszik, ebben az esztendőben a
Kormányzat által kiépített pénzügyi ösztönző rendszer nem volt elegendő ahhoz, hogy a
függetlenség vágya és szeretete módosuljon. A Kiskunmajsai Kistérség egyik települése sem
döntött úgy, Kiskunmajsát kivéve, hogy többcélú kistérségi társulási intézményt hozzon létre.
Ez tanulságos. Ma délelőtt volt a Többcélú Kistérségi Társulási ülésünk, polgármester urakkal
megtárgyaltuk ennek az egy esztendőnek, 9 hónapnak a tanulságait. Mivel ez egy akkora
átszervezés, akkora ívű munka volt, amely még valóban nem volt 1990. óta Kiskunmajsán
megköszönöm mindenkinek, aki a döntés előkészítésben részt vett, aki szakmai tudásával és
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munkájával segített abban, hogy a megfelelő döntést meghozhassuk. Ha a hosszú viták során
valakit megsértettünk, vagy valakitől megvontuk a szót, azért elnézést kérünk, de szeretnénk
azt, hogy ezek után is minél több munkával tudjunk fáradozni azért, hogy Kiskunmajsa a
reformok útjáról ne lépjen le. Azáltal, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás nem kívánta
létrehozni oktatási intézményét Kiskunmajsán még rengeteg tennivalónk maradt. Bízom
benne, hogy ez az előterjesztés megkapja a szükséges többséget és Kiskunmajsán egy új,
takarékosabb, de jó szakmai színvonalon működő oktatási intézményi rendszer alakul ki.
Kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?
Faludi Tamás képviselő mondja:
Polgármester úr elmondta, hogy a többcélú társulási ülésen értékelték az elmúlt 9 hónapot.
Remélem az is elhangzott, hogy időben kell elkezdeni mindent szervezni. A helyi integráció is
kicsit késett, de mégis időben elkezdődött, időben be is fejeződött, a tárgyalások is,
egyeztetések is, ebben már lehetett volna dönteni akár másfél hónappal ezelőtt is, ha nem
ragaszkodik Polgármester úr ahhoz, hogy a Kistérség. A Kistérséget majd meglátjuk, a helyi
integrációt pedig mindenképpen támogatni kell.
Terbe Zoltán polgármester reagál az elhangzottakra:
Egyetértek Faludi Tamás képviselőtársammal, időben kell elkezdeni az átszervezést. Sajnos
megvártuk ezt az átszervezést a választásokkal. Ha az előző ciklusban kezdtük volna meg
időben az átszervezést, nem lett volna ennyi bajunk és ennyi kiadásunk. Bízom benne, hogy a
választások után nagy intenzitással megkezdődött munka eredményeként augusztus 1-el csak
létre fog jönni ez a közös oktatási intézmény, amely egy új intézménystruktúrával új pályára
helyezi majd Kiskunmajsa közoktatását.
Faludi Tamás képviselő folytatja:
Valóban az előző ciklusban is el lehetett volna kezdeni akár végre is lehetett volna hajtani, de
egy ilyen hatalmas átszervezéshez kell egy egységes konszenzus, egy egységes politikai
akarat, ami nem volt meg az előző ciklusban, főleg a végén.
Dósai Imre alpolgármester reagál:
Természetesen ilyen vitákkal mindig lehet vitatkozni, akkor mindig fel fogom emelni a
szavam. Főleg ha olyan hozzászólás hangzik el az előző Polgármester részéről, kritizálva a
jelenlegi Polgármestert, ami kicsit rosszul áll a szájából. Ha csak negyedannyi kísérletet tett
volna az átszervezés és a kiadási struktúra megoldására, mint Terbe Zoltán polgármester az
elmúlt 8 hónap alatt akkor nem itt tartana Kiskunmajsa költségvetése.
Dr. Tóth Mária jegyző kiegészíti:
Szeretném elmondani, hogy a most kiosztott anyagban még az alapító okirat módosítását
megejtettük három szakfeladat vonatkozásában. Három lényeges szakfeladat nem szerepelt
abban a tervezetben, amit Önök megkaptak. A mai egyeztetés, pontosítás után került bele.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
További kérdés észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban nincs, aki az előterjesztésben lévő
18 pontból álló határozati javaslattal egyetért, figyelemmel a most kiosztott alapító okirat
módosítására - ami a szakmai tartalomnak megfelel – az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta.
216/2007. sz. határozat
A közoktatási intézmények átszervezése
Határozat
1./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. június 22-i ülésén hozott
oktatási tárgyú, 16 pontból álló határozatait visszavonja.
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2./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. tv. 102. §. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Városi
Bölcsőde nevű intézményében az alapfeladatok keretében ellátott bölcsődei feladatok ellátását
2007. július 31. napjával – a feladatok más szervezeti formában történő egyidejű ellátása
mellett – megszünteti.
3./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Bölcsődét 2007.
július 31-i hatállyal megszünteti. Erdélyi Zoltánné bölcsőde vezető vezetői megbízását
ugyanezzel a hatállyal visszavonja. Az intézmény megszüntető okiratát a 2. számú melléklet
szerinti tartalommal elfogadja. Ezzel egyidejűleg az intézmény alapító okiratáról szóló
340/2005. számú Képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.
4./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Bölcsőde nevű
intézményében a 2007. július 31. napjáig az alapfeladatok keretében ellátott bölcsődei
feladatokat 2007. augusztus 1. napjával – az intézménycsatolásokkal létrejövő Kiskunmajsa
Város Önkormányzatának Közös Igazgatású Közoktatási Intézményében láttatja el.
5./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. tv. 102. §. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Napsugár
Óvoda nevű intézményében az alapfeladatok keretében ellátott óvodai feladatok ellátását
2007. július 31. napjával – a feladatok más szervezeti formában történő egyidejű ellátása
mellett – megszünteti.
6./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvodát 2007.
július 31-i hatállyal megszünteti. Bodor Zoltánné óvodavezető vezetői megbízását ugyanezzel
a hatállyal visszavonja. Az intézmény megszüntető okiratát a 3. számú melléklet szerinti
tartalommal elfogadja. Ezzel egyidejűleg az intézmény alapító okiratáról szóló 205/2005.
számú Képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.
7./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda nevű
intézményében a 2007. július 31. napjáig az alapfeladatok keretében ellátott óvodai
feladatokat 2007. augusztus 1. napjával – az intézménycsatolásokkal létrejövő Kiskunmajsa
Város Önkormányzatának Közös Igazgatású Közoktatási Intézményében láttatja el.
8./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. tv. 102. §. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a
Széchenyi István Általános Iskola nevű intézményében az alapfeladatok keretében ellátott
általános iskolai feladatok ellátását 2007. július 31. napjával – a feladatok más szervezeti
formában történő egyidejű ellátása mellett – megszünteti.
9./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános
Iskolát 2007. július 31-i hatállyal megszünteti. Nagy András igazgató úr vezetői megbízását
ugyanezzel a hatállyal visszavonja. Az intézmény megszüntető okiratát a 4. számú melléklet
szerinti tartalommal elfogadja. Ezzel egyidejűleg az intézmény alapító okiratáról szóló
85/2006. számú Képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.
10./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános
Iskola nevű intézményében a 2007. július 31. napjáig az alapfeladatok keretében ellátott
általános iskolai feladatokat 2007. augusztus 1. napjával – az intézménycsatolásokkal
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létrejövő Kiskunmajsa Város
Intézményében láttatja el.

Önkormányzatának

Közös

Igazgatású

Közoktatási

11./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. tv. 102. §. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva az Arany
János Általános Iskola nevű intézményében az alapfeladatok keretében ellátott általános
iskolai feladatok ellátását 2007. július 31. napjával – a feladatok más szervezeti formában
történő egyidejű ellátása mellett – megszünteti.
12./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Általános
Iskolát 2007. július 31-i hatállyal megszünteti. Csóti Péter igazgató úr vezetői megbízását
ugyanezzel a hatállyal visszavonja. Az intézmény megszüntető okiratát az 5. számú melléklet
szerinti tartalommal elfogadja. Ezzel egyidejűleg az intézmény alapító okiratáról szóló
193/2006. számú Képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.
13./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Általános
Iskola nevű intézményében a 2007. július 31. napjáig az alapfeladatok keretében ellátott
általános iskolai feladatokat 2007. augusztus 1. napjával – az intézménycsatolásokkal
létrejövő Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Közös Igazgatású Közoktatási
Intézményében láttatja el.
14./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Bölcsőde, Napsugár
Óvoda, a Széchenyi István Általános Iskola, az Arany János Általános Iskola intézményeiben
a 2007. július 31. napjáig az alapfeladatok keretében ellátott bölcsődei, óvodai, általános
iskolai feladatokat 2007. augusztus 1. napjával – az intézménycsatolásokkal létrejövő
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Közös Igazgatású Közoktatási Intézményében láttatja
el.
15./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Kiskunmajsa Város
Jegyzőjét, hogy az 1-14. pontokban hozott döntéseivel összefüggő, költségvetést érintő
intézkedéseket költségvetési rendelet-módosítás keretében terjessze a Képviselő-testület elé.
16./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az érintett
intézmények igazgatóit, hogy az intézmények alapdokumentumait, illetve azok módosítását
(pedagógiai program, SZMSZ, házirend, minőségirányítási program, belső szabályzatok)
fogadják el legkésőbb 2007. augusztus 31-ig és a szükséges legitimációs feladatokat végezzék
el.
17./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös igazgatású
közoktatási intézmény Alapító Okiratát a 7. számú melléklet szerint, az elhangzott
módosításokkal együtt elfogadja.
18./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megszüntetett
intézményekkel kapcsolatban az alábbi intézkedéseket hozza:
a) A megszűnő intézmények engedélyezett létszámkerete költségvetési rendeleten történő
átvezetésére legkésőbb 2007. szeptember 30-ig 2007. augusztus 1-jei hatállyal a költségvetési
rendelet módosításakor kerül sor, amikor is a pénzügyi elszámolást követően megtörténhet a
megszűnt intézmények előirányzat maradványának elvonása, illetve az új intézmény
módosított előirányzatainak megállapítása. Ezzel egyidejűleg kerül sor a címrend
módosítására is.
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b) A feladat átadás előirányzatának rendezéséig az új közös igazgatású közoktatási intézmény
jogosult a feladatokkal kapcsolatos saját bevételek beszedésére, valamint a megszüntetett
intézmények adott feladatra jóváhagyott kiadási előirányzat maradványain belül a kiadások
időarányos teljesítésére.
c) A jogutód önállóan gazdálkodó közoktatási szerv köteles legkésőbb 2007. szeptember 30ig elkészíteni az új intézmény költségvetését 2007. augusztus1-től – 2007. december 31-ig
terjedő időszakra. Az új intézmény részére biztosított intézményi finanszírozás összege nem
haladhatja meg a megszüntetett intézmények intézményi finanszírozási maradványát.
d) Az intézmények átadásával együtt a tárgyi feltételeket is az önkormányzat biztosítja. A
megszűnt intézmények vagyona, valamint a mérlegben szereplő eszközök és források a
jogutód intézmény részére tényleges mennyiségi leltár, illetve egyeztető leltár alapján
kerülnek átadásra, melyet a fenntartó önkormányzat köteles egyetértő záradékkal ellátni.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester, dr. Tóth Mária jegyző
Határidő: 2007. júliusi-augusztusi-szeptemberi Képviselő-testületi ülés, illetve folyamatos

d) Városi Könyvtár dolgozójának átsorolásával kapcsolatos korábbi kérelme
Dr. Tóth Mária jegyző ismerteti:
2007. januárja óta többször került már a Képviselő-testület elé a Városi Könyvtár egy
dolgozójának magasabb képzettség megszerzésével kapcsolatos pótigény kérelme, melyet a
bizottságok is megtárgyaltak. Az Oktatási Bizottság támogatja az SZMSZ módosítását és a
dolgozó átsorolását magasabb fizetési osztályba. A Költségvetési Bizottság határidőt is
javasolt rá, 2007. szeptember 1-i hatállyal javasolja biztosítani az informatikus könyvtáros
dolgozó átsorolásához szükséges 219.000,- Ft összegű pótelőirányzatot az általános tartalék
terhére. A két bizottság javaslata a határozati javaslattal az előterjesztésben szerepel.
Tartalmazza az előterjesztés a jegyzői álláspontot a 4-5 pontban szereplő kérelmekkel. Arról
van szó, hogy amikor egy közalkalmazott magasabb iskolai végzettséget szerez, akkor
magasabb osztályba sorolásának törvényei feltételeit részleteztem az előterjesztésemben.
Terbe Zoltán polgármester összegzi:
A Városi Könyvtár dolgozójának átsorolásával kapcsolatos korábbi kérelemről szóló
napirendi pontnál két határozati javaslat van. Egyik egy határidő nélküli átsorolás. Ezzel
kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs a második variációt felteszem
szavazásra, 2007. szeptember 1-től történjen meg ez a változtatás, aki a 2. variációval egyetért
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással– az
alábbi határozatot hozta.
217/2007. sz. határozat
Városi Könyvtár dolgozójának átsorolásával kapcsolatos korábbi kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár SZMSZ-ének
4. számú melléklete módosítását 2007. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja és az
informatikus könyvtáros dolgozójának átsorolásához az ennek megfelelő 219.000,- Ft összegű
pótelőirányzatot az általános tartalék terhére biztosítja.
Felelős: kiértesítésért Dr. Égető Annamária, végrehajtásért Zadravecz Istvánné igazgató
Határidő: azonnal
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e) A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium dolgozói átsorolással
kapcsolatos kérelme
Dr. Tóth Mária jegyző ismerteti:
Ugyanez a témakör a Dózsa György Gimnázium egy közalkalmazottjával kapcsolatosan. Egy
technikai dolgozó A.) fizetési osztályból B.) fizetési osztályba való átsorolásához kért
támogatást, mert a dolgozó OKJ-s számítógépkezelői képzésen vett részt. Az Oktatási,
Művelődési Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja 187.700,- Ft. összegű támogatás
biztosítását az általános tartalék terhére a Pénzügyi, Költéségvetési Bizottsággal
egyetértésben.
Terbe Zoltán polgármester felteszi:
Kérdés, észrevétel nincs, a határozati javaslatban megfogalmazottakkal aki egyetért
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta.
218/2007. sz. határozat
A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
dolgozói átsorolással kapcsolatos kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa György Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium technikai dolgozójának átsorolásához szükséges 187.700,- Ft
összegű támogatást az általános tartalék terhére biztosítja.
Felelős: kiértesítésért dr. Égető Annamária, végrehajtásért Farkas Zoltán igazgató
Határidő: döntést követően azonnal

f) ’56-os Történelmi Alapítvány egyedi kulturális rendezvény iránti pályázatának
elbírálása
Dr. Tóth Mária jegyző ismerteti:
Rendkívüli Oktatási Bizottsági ülés tartására került sor az elmúlt egy órában. Az Oktatási
Bizottság a Kulturális Tradicionális Egyesületek támogatására, a kulturális rendezvények
támogatására benyújtott pályázatokról döntött. Az ’56-os Történelmi Alapítvány egyedi
kulturális rendezvények támogatására kiírt pályázaton szerepelt, azonban az Önkormányzati
Törvény alapján az alapítványok támogatása képviselő-testület át nem ruházható hatásköre.
Ezért a bizottsági ülésen a keretösszegből visszahagyásra került forrás, amelyről Képviselőtestület dönthet. Az előterjesztésben leírtuk, hogy az ’56-os Történelmi Alapítvány Konecsni
György Múzeuma a 2007. évi Majsa Nyári Fesztivál eseményei kapcsán értékes, színvonalas
programot állított össze és tartalmazza az előterjesztés 8. sz. melléklete, hogy javasolja az
Oktatási, Művelődési Bizottság az ’56-os Történelmi Alapítvány Konecsni György
Helytörténeti Múzeumának támogatását 150.000,- forintos összeggel.
Terbe Zoltán polgármester folytatja:
Az Oktatási Bizottság mai ülésén foglalkozott az erre a célra fordítandó pénzek felosztásával.
Megkérem Nyerges Benjamin bizottsági elnököt, hogy tájékoztasson bennünket erről.
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Nyerges Benjamin képviselő ad tájékoztatást:
Az Oktatási és Művelődési Bizottság mai ülésén a Természetbarát Klub részére 50.000,- Ft, a
Kiskunmajsai Városért Szövetség Egyesület részére 60.000,- Ft, a Kézműves Egyesület
részére 120.000,- Ft, a Mayossa Hagyományőrző Egyesület 3 pályázata közül kettőre, az
egyikre, a Mayossa Estek szervezésére 200.000,- Ft, a másikra, a Lurkó Tábor szervezésére
nem javasolt összeget, a harmadikra, a Majsa Napok Néptáncest szervezésére 50.000,- Ft, míg
a Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület részére 130.000,- Ft, a Fészek Színjátszó
Egyesület részére 100.000,- Ft és a Kiskunmajsai Hagyományőrző Huszár Bandérium részére
50.000,- Ft egyösszegű vissza nem térítendő támogatást ajánl azzal a céllal, hogy ezek a
programok mind-mind részesei lesznek a Majsai Nyári Fesztivál, illetve a Majsa Napok
rendezvénysorozatnak. Elsősorban arra törekedett a Bizottság, hogy ösztönözze azt a civil
kezdeményezést, amely az 1 forinthoz 1 forinttal való hozzájárulást jelenti. Tehát az önerő
nagysága fontos szempont volt az elbíráláskor. Javasoljuk azonban az ’56-os Alapítvány
támogatását is a Tisztelt Képviselő-testületnek, mivel bizottságunk jogkörét ez meghaladja.
Azonban szervesen kapcsolódnak az idén 170 éves fennállását ünneplő Kiskunmajsa Város
programsorozatához ezek a rendezvények.
Terbe Zoltán polgármester folytatja:
A vonatkozó törvények alapján alapítványok támogatására csak a Képviselő-testület jogosult.
Az előterjesztésben a kipontozott részhez javaslom a 150.000,- Ft összegű támogatást beírni,
magam is támogatom ezt a döntést. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Faludi Tamás képviselő kérdezi:
Ezen kívül mennyit szavazott meg a Képviselő-testület a Majsai Nyári Fesztiválra?
Terbe Zoltán polgármester válaszolja:
3,7 MFt-ot, a tavalyi Majsa Napok összegét szavaztuk meg pontosan.
Faludi Tamás képviselő kérdezi:
3,7 MFt-ot szavaztunk már meg egyszer a Majsai Nyári Fesztiválra és ez most pluszba jön
hozzá?
Terbe Zoltán polgármester válaszolja:
Nem, ez a civil szervezetek számára a költségvetésben félretett keretösszegből a megfelelő
szabályozással pályázat útján szétosztandó pályázati keretből kerül kiosztásra. Amennyiben a
Majsa Napok rendezvénysorozattal egybeesik, nyilvánvalóan akkor annyival csökkenhet az
erre a célra szánt kiadás a Majsai Ünnepi Fesztivál keretei között.
Faludi Tamás képviselő reagál:
Jó lenne tudni, hogy csökkenhet-e, vagy csökkenni fog, mert önmagában 3,7 MFt-ot ebben a
súlyos gazdasági helyzetben sokallok a Majsai Nyári Fesztiválra. Nem beszélve arról, hogy
csökkentheti és nem csökkenti. Ez nem igazán engedhető meg akkor, amikor pont ennek az
ügynek a tárgyalásakor volt olyan módosító indítvány a Költségvetési Bizottság előtt ,hogy 1
MFt legyen csak a Majsa Napra egy napra, ehelyett már 4,5-5 MFt-nál járunk és nem tudjuk,
hogy esetleg valahonnan más keretből nem-e kerül ide pénz. Én nem tudom ezt elfogadni,
mint ahogy azt a 3,7 MFt-ot sem. Azt javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy valahol
húzzon egy határt. Akkor valóban spóroljunk, de mindenhol.
Nyerges Benjamin képviselő mondja:
Faludi Tamás Képviselő úr felvetett gondolatára szeretnék reflektálni, miszerint a civil
szervezetek nagy része nem csak önmaga szórakoztatására jött létre, hanem szeretne
megmutatkozni a nagyközönség előtt. Ilyen például a Természetbarát Klub, amely az idén
ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Ez alkalomból rendezvényeket kíván szervezni,
kiadványt kíván megjelentetni, emléktárgyakat készíttetni. De ilyen a Kézműves Egyesület is,
mely a termékeit a nagyközönség számára akkor tudja bemutatni, mikor hazatérnek
elszármazott földijeink, valóban mindenki rááldozza azt a 2-3 napot, hétvégét a programok
megtekintésére. De ugyanígy sorolhatnám a Fészek Színjátszó Egyesület programját is, hiszen
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ha valaki az ő műsorukat látta már, akkor amennyiben ez az előadás nem valamely jeles
ünnepre esett, sajnos 100-nál többen biztosan nem voltak az előadáson. Azonban ha valamely
jelesebb városi ünnephez kapcsolódott, akkor akár 300-400-an is jelen voltak az előadáson.
Nem mindegy tehát, hogy egy egyesület milyen közönségnek játszik és milyen eredménnyel
zárja az évet.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Bizonyára félreértésen alapul az a gondolat, amit Faludi Tamás képviselő úr fogalmazott meg.
A civil szervezetek részéről ezek a programok akkor is megvalósulnánk, ha nem lenne Majsai
Ünnepi Fesztivál, ezek a pénzek akkor is erre a célra lennének elköltve, hiszen a
költségvetésben erre tettük azokat félre. Az, hogy a programokat úgy szervezik meg, hogy
ezáltal a Majsai Nyári Fesztiválon több program lesz, színesebb lesz a program, ez csak emeli
annak a színvonalát, több pénzbe nem kerül és Kiskunmajsa Város Önkormányzata csak
annyi pénzt fog elkölteni a Majsai Nyári Fesztiválra, amennyit tavaly költött a 3 napos
rendezvényre. Ezért ez nem tartozik a csúsztatások közé, ez megfelel a valóságnak és ezért
nem jelent többletkiadást a Majsai Nyári Fesztivállal kapcsolatban.
/Kolompár Orbán képviselő megérkezett./
Terbe Zoltán polgármester felteszi:
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, aki a 150.000,- Ft-os
támogatással egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal 4 tartózkodás mellett – az
alábbi határozatot hozta.
219/2007. sz. határozat
’56-os Történelmi Alapítvány egyedi kulturális rendezvény
iránti pályázatának elbírálása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ’56-os Történelmi Alapítvány
Konecsni György Helytörténeti Múzeumát a 2007. évi egyedi kulturális rendezvények,
kiadványok támogatására biztosított keretösszeg terhére 150.000,- Ft egyösszegű vissza nem
térítendő támogatásban részesíti.
Felelős: Dr. Égető Annamária referens, értesítésre
Határidő: 2007. július 20.

g) A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói álláshelyére
beérkezett pályázat elbírálása
Dr. Tóth Mária jegyző ismerteti:
A Dózsa György Gimnázium igazgatói álláshelyére kiírt pályázat eredményesen lezárult. Egy
pályázat érkezett, amely a törvényes feltételeknek megfelel. A pályázatot szakértetni nem
kívánta a Képviselő-testület. Farkas Zoltán igazgató úr pályázata, szakmai önéletrajza a
Képviselő-testület rendelkezésére áll. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Farkas
Zoltán igazgató úr hozzájárult ahhoz, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja a
napirendet. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján azonban
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intézményvezetők választásakor, kinevezésekkor, megbízásokkor titkos szavazást tart
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
Nyerges Benjamin képviselő mondja:
Kiegészítem Jegyző Asszony előterjesztését azzal, hogy az Érdekvédelmi Szervezetek Farkas
Zoltán igazgató úr pályázatát támogatták kivétel nélkül.
Terbe Zoltán polgármester hozzáteszi:
A Képviselő-testület gyakorlatában és SZMSZ-e szerint a titkos szavazást az Ügyrendi
Bizottságnak kell bonyolítania. Farkas Zoltán az Ügyrendi Bizottság elnöke, személyében
érintett, ezért nem vehet részt a Bizottság munkájában. Javaslom, hogy a Szavazatszámláló
Bizottság vezetésével Fogl András képviselőtársamat bízzuk meg és a Bizottság tagja legyen
még Nagy Imréné és Dr. Szabó Lajos képviselőtársam. Kérem, hogy erről szavazzunk. Aki a
három főből álló bizottság összetételét elfogadja kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett – a
Szavazatszámláló Bizottság összetételét elfogadta.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, javaslat, illetve a pályázóhoz van-e kérdés?
Farkas Zoltán képviselő mondja:
Bejelentem, hogy személyes érintettség miatt nem veszek részt a szavazásban.
Terbe Zoltán polgármester kéri:
A szavazás technikai részleteiről kérem Jegyző Asszony tájékoztasson bennünket.
Dr. Tóth Mária jegyző elmondja:
A szavazáshoz előkészítettük a szavazólapokat és urnát, a szavazás lebonyolítására a kisterem
áll rendelkezésre. Megkérem Váradiné Dr. Tóth Zsuzsannát, hogy ossza ki a szavazáshoz
szükséges szavazólapokat.
Terbe Zoltán polgármester bejelenti:
A titkos szavazás idejére szünetet rendelek el.
Szünet után.
Terbe Zoltán polgármester folytatja az ülést:
Megkérem Fogl András képviselőtársunkat, hogy ismertesse a szavazás végeredményét.
Fogl András képviselő ismerteti:
Az Önkormányzat mai testületi ülésén Farkas Zoltán igazgatói megbízásával kapcsolatos
titkos szavazás eredményeképpen megállapítja a Szavazatszámláló Bizottság, hogy a testületi
ülésen részt vevő képviselők száma 15 fő, a szavazásban részt vevők száma 14 fő, leadott
érvényes szavazatok száma 13, érvénytelen szavazat 1. Ebből 7 igen, 6 nem szavazat érkezett.
Az érvényes szavazatokból az igazgató megbízásáról a Szavazatszámláló Bizottság
megállapítja, hogy Farkas Zoltán megbízásához szükséges minősített többség, azaz legalább
10 szavazat nincs meg.
Terbe Zoltán polgármester megállapítja:
Pályázatunk eredménytelen lett, intézményvezetői megbízatásáról augusztusi ülésünkön
fogunk dönteni.

e) Közös igazgatású közoktatási intézmény igazgatójának megbízása
Terbe Zoltán polgármester kéri:
Következő napirend ismertetésére megkérem Jegyző Asszonyt.
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Dr. Tóth Mária jegyző elmondja:
Az előző napirendek egyikében döntés született arról, hogy Kiskunmajsa Városban létrejön a
Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény. A vezető megbízásáról kell tárgyalnia a Képviselőtestületnek, illetve megbízott vezetőt kell választani ennek az intézménynek az élére. Szakmai
előkészítő munka során az Arany János Általános Iskola igazgatóját, Csóti Péter urat kérték
fel az előkészítők, hogy egy évre, 2007. augusztus 1-től 2008. július 31-ig az
intézményvezetői feladatokat lássa el. A hatályos jogszabályok erre lehetősége biztosítanak.
Új közoktatási intézmény kialakításakor szervezési feladatok ellátására nyilvános pályázat
kiírása nélkül vezetői beosztás ellátására megbízás adható, ez egy évre szólhat, melynek
időpontja július 1. és augusztus 15. közötti időszakra kell, hogy essen.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Kérdése, észrevétele, javaslata ezzel kapcsolatban van-e valakinek?
Csóti Péter képviselő hozzáfűzi az elhangzottakhoz:
Az elmúlt hónapok már eléggé bevezettek többünket a későbbiekben előttünk álló munkákba,
folyamatokba, amihez szeretném a köszönetemet kifejezni a Képviselő-testület minden
érintett tagjának, Polgármester Úrnak, Alpolgármester Asszonynak, az Oktatási Bizottság
tagjainak, illetve a partner iskolák vezetőinek is és amennyiben a későbbiek során esetleg a
megbízatásom pozitív tartalmú lesz a továbbiakban is számítok a segítségükre.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Más kérdés, észrevétel nincs, megkérem az Ügyrendi Bizottságot Farkas Zoltán elnök úr
segítségével, hogy a szavazást bonyolítsa le. A szavazás időtartamára szünetet rendelek el.
Dr. Tóth Mária jegyző elmondja:
A szavazás módja ugyanaz, megkérem Váradiné Dr. Tóth Zsuzsannát ossza ki a
szavazólapokat.
Terbe Zoltán polgármester szünetet rendelt el.
Szünet után.
Terbe Zoltán polgármester folytatja az ülést:
Megkérem Farkas Zoltánt, az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy tájékoztasson a szavazás
eredményéről.
Farkas Zoltán képviselő ismerteti a szavazás eredményét.
A Csóti Péter igazgatói megbízásával kapcsolatos titkos szavazás eredménye a következő. Az
ülésen jelen lévő képviselők száma 15 fő, a szavazásban részt vettek 14-en, a leadott érvényes
szavazatok száma 14, ebből 14 igen szavazat született, vagyis a minősített többségi szavazati
arány megszületett. Gratulálunk Csóti Péter igazgató úrnak.
220/2007. sz. határozat
Közös igazgatású közoktatási intézmény igazgatójának megbízása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
5. § (17) bekezdése alapján a közös igazgatású közoktatási intézmény Alapító Okiratának
elfogadásával egyidejűleg 2007. augusztus 1-től 2008. július 31-ig az intézmény vezetői
feladatainak ellátásával (igazgató) bízza meg Csóti Péter Kiskunmajsa, Csontos K. u. 21/A.
szám alatti lakóhelyű személyt.
Illetménye:
garantált illetmény: 198.028,-Ft
további szakképesítéssel összef. ill.növ.: 9.451,- Ft,
garantált összegen felüli: 22.300,- Ft
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magasabb vezetői pótlék: 58.800,- Ft,
egyéb pótlék: 1.200,- Ft ,
kereset kieg. 2007. 08. 31-ig: 6.500,- Ft.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. augusztus 1.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
A magam részéről is szeretnék gratulálni Igazgató Úrnak, ahhoz, hogy egy évig elláthatja az
új kihívást jelentő feladatot Kiskunmajsán.
Csóti Péter képviselő mondja:
Köszönöm az egy éves megbízatásom iránt megnyilvánuló egységes bizalmat, ezt nyilván
majd megfelelő töretlen munkával kell meghálálni. Igyekszem a fenntartók elvárásainak
megfelelően szervezni és irányítani az első esztendejében ezt az új intézmény együttest és
természetesen a későbbiekben is nagyban számítok az Önök munkájára. Nagyon szépen
köszönöm még egyszer.

2./ N a p i r e n d
Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
a) Halasvíz Kft. terület tulajdonjogának rendezése
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Felkérem Béres László bizottsági referenst, hogy ismertesse az előterjesztést.
Béres László bizottsági referens ismerteti:
Az előterjesztés 1. pontjában a Halasvíz Kft terület tulajdonjogának rendezése került
előterjesztésre. Amennyiben kérdés van tegyék fel.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Kérdés, észrevétel, javaslat nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, aki azzal
egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal – ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta.

221/2007. sz. határozat
Halasvíz Kft. terület tulajdonjogának rendezése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg tulajdonát képező
- kiskunhalasi 1795 hrsz alatt, összesen 1 ha 2899 m2 területtel felvett, belterületi kivett üzem
megjelölésű ingatlan 214/10000 tulajdoni illetősége és a
- kiskunhalasi 1800 hrsz alatt, összesen 939 m2 területtel felvett, belterületi beépítetlen terület
megjelölésű ingatlan 214/10000 tulajdoni illetősége
ingatlanokról ráépítés jogcímén lemond a Halasvíz Kft . Kiskunhalas, Kőrösi út. 27. javára.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. július 31.
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b) Kígyósi Közösségi ház és orvosi rendelő felújítása
Béres László bizottsági referens ismerteti:
A 2. pontban a Kígyósi Közösségi ház és orvosi rendelő felújítása szerepel. Amennyiben
kérdés van, kérem tegyék fel.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Ezzel a napirendi ponttal egy módosító javaslatom van. A város pénzügyi helyzetére való
tekintettel kérem hogy a határidőt november 30-ig toljuk ki annak érdekében, hogy el tudjuk
látni ezt a feladatot.
/Farkas Zoltán képviselő kiment./
Oláh Péter képviselő monja:
A város mostani anyagi helyzetére való tekintettel én is egyetértek Polgármester úrral.
Terbe Zoltán polgármester folytatja:
Aki a módosított határidővel megfogalmazott határozati javaslattal egyetért kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett – az
alábbi határozatot hozta.
222/2007. sz. határozat
Kígyósi Közösségi ház és orvosi rendelő felújítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kígyós-Gárgyán közösségi ház
felújítására, orvosi rendelő szigetelésére 1.363.600,- forintot biztosít a céltartalékon tervezett
felhalmozási és felújítási alap terhére.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. november 30.

c) Bodoglári óvodából közösségi ház kialakítása
Béres László bizottsági referens ismerteti:
Két határozati javaslat van. Az egyik a Településfejlesztési, a másik a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottságé. Amennyiben kérdésük van tegyék fel.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Tájékoztatásul mondom el, hogy idő közben a Hivatal egy vállalkozóval történt egyeztetés
alapján pontos felmérést készített a vizesblokk átalakításáról, a közfal lebontásáról, illetve a
bejárati ajtó felújításával kapcsolatban. A vállalkozó szakmai ajánlata 1.300.000,- Ft bruttó
összeg, amibe bele kerülne a közösségi ház állagmegóvásának és szükség szerinti
átalakításának költsége. Javaslom, hogy a Költségvetési Bizottság javaslatát 1.300.000,- forint
bruttó összegben módosítsuk, mert azzal el tudjuk látni azokat a feladatokat, amiket
Képviselő Asszony kért tőlünk bizottsági ülésen. Itt is szeretném a november 30-i határidőt
megállapítani.
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Oláh Péterné képviselő mondja:
Éppen csak állagmegóvás történne, ugyanis se székünk, se asztalunk, semmink sincs. Mivel
az anyagi helyzete jelenleg így áll a kiskunmajsai Önkormányzatnak, egy 3 hónapos
megszakítással, hogy az Önkormányzatnak ne essen nehezére, 1-1 millióval tudna támogatni,
összesen a 3 millióval. Mert hiába fogjuk csak a falakat rendbe rakni, ha se szék, se padok,
semmit nem tudunk benne csinálni. Tisztességesen el lenne vele számolva.
Faludi Tamás képviselő szól:
Elfogadom Képviselő Asszony érvelését, hiszen valóban azzal, hogy még átalakítottuk a
közösségi házat, attól még közösségi célra nem lehet használni. Elfogadásra ajánlom
Képviselő Asszony kérését úgy, hogy történjen meg az átalakítás, utána pedig december
végéig havi lebontásban tudják megkapni azt a 3 millió forintos összeget ahhoz, hogy valóban
a bodogláriak egy korrekt körülmények között tudjanak összejönni alkalmanként.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
A bizottsági üléseken az előterjesztésben szereplő felújítások szerepeltek műszaki
tartalomként. Tehát a vizesblokk felújítása, a bejárati ajtó cseréje, illetve a két nagyterem
egybenyitása. Bizottsági üléseken nem szerepelt az, amit Képviselő Asszony 4. javaslatként
feltett, hogy hány széket, hány asztalt, hány darab bútort milyen összegben szeretnénk
megvásárolni ebbe az épületbe. Kérem Képviselő Asszonyt, hogy pontosítsa az ütemezést,
hogy melyik hónapban mennyi pénzt szeretne javasolni a bodoglári óvodának és esetleg
konkretizálná a műszaki tartalmat, hogy mit szeretnének vásárolni a befolyt összegekből.
Oláh Péterné képviselő mondja:
Mivel így áll az Önkormányzat, az első részlet lenne október és utána 3 hónaponként lenne 11 MFt. Ez az első. A második: mindenféleképp ki kell alakítanunk valamilyen
raktárhelyiséget. Nem építeni kellene, ezt belülről kell kialakítani. Próbáltuk mi az építkezést
pályázati úton, hogy az Önkormányzatnak ne kerüljön sokba, de elvetették. Jelenleg az
Önkormányzat megspórol rajtunk évente 7 MFt-ot, ebből kérjük, hogy 3 MFt-ot adjon vissza,
ami átmehet tavaszra is.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Alternatív javaslattal szeretnék élni. Mivel nincs lepontosítva, hogy mennyi berendezés kell,
ezért javaslom, hogy az előterjesztésben szereplő felújítási munkákra az 1.300.000,- forintot
biztosítsuk, amint elkészültek a munkálatok oda be lehet rakni a bútorokat, akkor hozzuk elő
pontosítva, hogy milyen berendezéseket, mennyi forintért kellene betenni. Addig kérem
Képviselő Asszonyt, hogy nyújtson segítséget ahhoz, hogy a berendezésekről pontos
előterjesztés készüljön akkorra, mikor az átalakítás elkészül.
Nyerges Benjamin képviselő mondja:
Ilyen horderejű kérdést csak akkor tudok támogatni, ha látom annak minden összetevőjét. Ha
látom azt, hogy egy eddig óvoda funkciójú épületet átalakítunk közösségi házzá, annak
milyen feltételei lesznek, a működtetésnek milyen költségvonzata lesz, ha látom azt, hogy ki
lesz az, aki majd a közösségi házat felügyeli és milyen rendszerezéssel, milyen
ellentételezéssel, milyen működési rezsiköltségei lesznek. A következő hónapban, amikor
hidegebbre fordul az idő, majd az jut eszünkbe, hogy hideg van és sötét van. Természetes
dolog, hogy biztosítani kell ezeket a feltételeket. Csak csomagban és előre megfontolt,
tervezett módon tudok gondolkodni, nem tudok ad hoch jelleggel egy-két millió forintról
szavazni úgy, hogy ezt most szavazzuk meg, mert erre égetően most van szükség. Ha
valamire égetően van szükség, akkor nagyon szívesen segítünk abban – Igazgató úrral az
előbb tanácskoztunk róla – hogy padok, asztalok ideiglenes átadásában addig, amíg ki nem
alakul a végső helyzet, amit tudunk nélkülözni nagyon szívesen rendelkezésre bocsátjuk egyegy rendezvényre. Kérném egy komplett tervnek a kidolgozását és akkor minden további
nélkül szeretném támogatni, hiszen fontosnak tartom az ilyen mikro-települések összetartó
erejét is.
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Faludi Tamás képviselő szól:
Módosító indítványom van, mindenkinek egy kicsit igaza lenne. Képviselő Asszony
elfogadta, hogy első körben legyen 1.300.000,- Ft november 30-ig, amiből a legszükségesebb
átalakítások elvégezhetők, itt csatlakoznék Polgármester úr javaslatához, hogy akkor
november 31-ig a Képviselő Asszony a közösséggel egyeztetve kiszámolná, hogy miből
mennyire lenne szükség ahhoz, hogy a közösségi ház valóban közösségi házként tudjon
működni. Ahhoz, hogy ez a terv valóban biztonságban legyen javaslom, hogy a Költségvetési
Bizottság által elfogadott 3 MFt-ról döntsünk aképpen, hogy az 1.300.000,- Ft most a
felújításra november 30-ig, a maradék 1.700.000,- Ft-ot, melyet a Költségvetési Bizottság
elfogadott helyezzük céltartalékba erre a célra, de a Testület döntsön róla a novemberi
testületi ülésen.

/Farkas Zoltán képviselő bejött./

Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester szól:
Az elhangzottakkal maximálisan egyetértek, de a kialakult kép Bodoglárral kapcsolatosan
hiányos. Miért is jött ez az előterjesztés a Képviselő-testület elé, amikor pénzszűkében
vagyunk. Az oktatás átszervezése során májusban Bodogláron voltam Alpolgármester
társammal és Polgármester úrral együtt. Bizony nagyon fájdalmas volt közölni a Bodogláron
élőkkel, hogy az utolsó intézményüket is be kell zárja Kiskunmajsa, hiszen nem tudja tovább
fenntartani. Akkor hangzott el az az ajánlat számukra, hogy ez az épület alakuljon át
közösségi épületté, maradjon az ő használatukban, ennek a további működtetéséhez az
Önkormányzat a továbbiakban hozzájárul. Képviselő Asszony készpénznek vette ezt az
ígéretet, nem kérdőjelezte meg az ad hoc jellegét ennek a kijelentésnek. Úgy gondolta itt az
idő, hiszen a városnak három vezetője volt jelen, azok tettek ígéretet arra, hogy ebben segíteni
fognak. Azt is tudomásul kell venni, hogy városunk anyagi helyzete szűkös. De Képviselő
Asszony szándékában mutatta azt, hogy hajlandó a keretjelleg mellett az átütemezésben részt
venni, el tudja fogadni, hogy átütemezteti ezt a 3 MFt-ot. Kérem azt, hogy segítsünk neki
ebben, hiszen tudjuk azt, hogy az elkövetkező években Bodoglárra ezen kívül valószínűleg
nem tudunk támogatást adni. Ezt a lehetőséget viszont meg kell nekik adni, hiszen a város 3
vezetője ígérte meg nekik, szeretném, ha ezt az ígéretet be tudnánk tartani.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Magam is egyetértek abban, hogy ezt az ígéretet be kell tartani, hiszen a mikro-közösségek
összetartó ereje valóban fontos. A Dél-Alföldi Regionális Operatív Program pályázati kiírási
tervei, akciótervei között szerepel olyan pályázati kiírás-tervezet, amely majd ezt a fejlesztést
valamilyen százalékban finanszírozni tudja. Július 12-én foglalkozik a Kormány az
akciótervekkel, utána kerülnek kiírásra a pályázatok ezen a területen is, ami őszre datálható
legkorábban. Azt jelenti, hogy jelentősebb, látványosabb és hasznosabb átalakítási
volumennel akkor tudunk gondolkodni, ha a pályázati kiírás megjelenik. Azért javasoltuk ezt
Bizottsági ülésen, hogy a terveknek, ígéreteknek megfelelően egyfajta állagmegóvás, vagy
gyors átalakítás történjen meg, utána a pályázati források segítségével egy olyan közösségi
ház jöhessen létre, amely majd e kor kihívásainak megfelel, szerepeljen benne informatikai
szoba is és egyéb más fontos funkció. Azért bátorkodtam javasolni azt a megoldást, amit a
vállalkozó úr számításai alapján lehetne megcsinálni, hogy az állagmegóvásra és egy
közösségi tartalommal való megtöltéshez 1.300.000,- Ft bruttó összeget szavazzunk meg élve
a Gimnázium felajánlásával a rendezvények során, a bútorokat addig oda tudjuk adni.
Javaslom, hogy a pályázat benyújtásáig érdemben nagyobb átalakítást ne hajtsunk végre a
létesítményen. Azért is lenne káros, mert a pályázatok során megkezdett projekteket nem
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támogatnak. Tehát ha most elkezdjük úgy átalakítani az épületet, amit a pályázat során
szeretnénk megvalósítani nagyobb támogatási intenzitással, akkor a teljes pályázati összegtől
eleshetünk. Bízom benne, hogy ősszel ez az 1.700.000,- Ft, amiről beszélünk, a pályázati
önerőbe beépítve sokkal többet, legalább 17 MFt-ot fog eredményezni, hiszen a pályázati
intenzitás 90% szokott lenni az Önkormányzatok számára. Ezért javaslom, hogy most ezt a
döntést hozzuk meg 1.300.000,- Ft-ról és abban az esetben, mikor a pályázati kiírás
megjelenik azonnal be kell nyújtani a pályázatot, ellentétben a korábbi esztendeinkkel, mikor
ilyen jellegű pályázatot nem tudtunk benyújtani.
Oláh Péterné képviselő kérdezi:
Ebben mennyire bízhatok?
Faludi Tamás képviselő folytatja:
Az a módosító indítvány, amit utoljára tettem és kérem, hogy Polgármester úr szavaztassa
meg, mind a két elképzelést tartalmazza. Képviselő Asszonynak, a bodoglári közösségnek ad
egy biztonságot, Polgármester úrnak az önerővel kapcsolatban is egy biztonságot nyújt.
Hiszen azt javasoltam, hogy az 1.3 MFt-ot most erre a gyors átalakításra, ennél többet nem is
kért Képviselő Asszony, nagyobb volumenű átalakításról nem lenne szó. A fennmaradó 1.7
MFt-ot viszont helyezzük céltartalékba erre a feladatra és november végéig ki fog derülni,
hogy lesz-e pályázat, milyen pályázat lesz, milyen önerővel. Ha lesz november nagy
biztonsággal kiderül, akkor tudjunk dönteni arról, hogy pályázati önerő lesz-e az 1.7 MFt,
vagy ha legrosszabb esetben nincs pályázat, akkor a szükséges eszközöket meg tudják
vásárolni belőle.
Terbe Zoltán polgármester válaszolja:
Képviselő Asszony kérdésére válaszolva annyira hiteles a pályázat kiírás, amennyire a DélAlföldi Regionális Tanács Kht-jának kiírása hiteles. Ha a pályázatot bonyolító szervezet
kiírása hiteles, akkor lesz pályázat. Más ígéretet nem tudok tenni erre.
Oláh Péterné képviselő mondja:
Azt látom jónak, amit Faludi Tamás képviselő mondott, hogy ha látnám azt, hogy ez az
összeg le lenne téve, nem lesz érvényes pályázatunk, vagy netán nem írják ki, akkor ebből az
összegből utána valamit tudnánk csinálni. Ezt el tudnám fogadni.
Terbe Zoltán polgármester válaszolja:
Egyetértek az előterjesztéssel, azzal a kitétellel, hogy amennyiben a pályázathoz több saját erő
kell, mint az 1.7 MFt, akkor úgyis előtérbe kell hozni ezt a kérdést. Ha többet akarunk
lepályázni, akkor több saját erőt kell letenni, ez a pénz kevés lesz. Most döntsük el így, 1,3
MFt-ot biztosítunk a szükséges állagmegóvásra és átalakításra, ahogy a B/ javaslatban
szerepel, csak nem 3 MFt-ot, 1,7 MFt-ot teszünk félre saját erőre.
Csóti Péter képviselő felajánlja:
Az Arany János Általános Iskolánál a Bajcsy utcai iskola felszabadulása következtében
bútorfelesleg alakult ki, mi ezt, ha elfogadják 25-40 szék erejéig, hozzá tartozó padok,
pingpong-asztal soron kívül felajánljuk.
Terbe Zoltán polgármester felteszi:
Felteszem szavazásra, amit az előbb megfogalmaztam, azzal a kitétellel – de ez nem része a
határozati javaslatnak – hogy a Gimnázium és az Iskola felajánlását maximálisan igénybe
vesszük ahhoz, hogy ezt a közösségi házat minél előbb komfortossá tegyük a közösség
számára Bodogláron. Remélem, hogy sikerül olyan tartalommal megtölteni, mint amilyen
lelkesedéssel támogatjuk. Aki egyetért az általam megfogalmazottakkal kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett –
elfogadta.
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Faludi Tamás képviselő visszatér:
Én úgy szavaztam, hogy az én módosítóm volt az utolsó és az úgy szólt, hogy 1.3 MFt az ad
hoc munkára, az 1.7 MFt a céltartalékra.
Terbe Zoltán polgármester válaszolja:
Faludi képviselő úr után tettem meg javaslatomat, tehát az utolsó az enyém. Arról szavaztunk.
Faludi Tamás képviselő vitatja:
Ön ezt már előbb is kifejtette, még az én módosítóm előtt.
Oláh Péterné képviselő szól hozzá:
Én is arra szavaztam, hogy 1.3 MFt az azonnali, az 1.7 MFt pedig céltartalékba helyezni.
Fogl András képviselő mondja:
Azért tartózkodtam, mert nem látom egészében a probléma kezelését. Az, hogy most 1,3 MFtot elköltünk felújításra, részemről még támogatható is. Azonban amelyet itt többen is
feszegetnek, hogy ez az intézmény hogyan fog működni, milyen tartalommal, milyen
személyi humán erőforrásokkal, milyen plusz igényekkel, felújításokkal, bővítésekkel,
melyekről fogalmunk sincs. Most lavinát indítunk el, utána szaladunk az események után. Ez
felelőtlen ígéret volt. Ha valóban egy ilyen ígéret elhangzik, akkor szeretném látni, hogy
mennyibe fog ez kerülni a városnak. Most 1,3 MFt-ot ráköltünk, az 1,7 MFt-ot félretesszük,
ha lesz pályázat, akkor ugyanennyit megint ráköltünk. Tegye fel az a kezét, aki tisztán látja
ennek a folyamatnak a végét. Nem egy egyszeri segítségről van szó. Ennek most nem tudjuk
megteremteni az alapfeltételeit.
Faludi Tamás képviselő reagál:
Fogl András képviselőtársam hozzászólása után úgy értékelem, hogy Polgármester úr újra
vitára bocsátotta a kérdést, én pedig ügyrendileg kértem szót. Csak Fogl képviselőtársam
tisztánlátása miatt javasoltam azt, hogy november végéig csak a Polgármester által javasolt
1,3 MFt felújításra, november végéig pedig Képviselő Asszony kiszámolva leteszi az asztalra,
hogy mi az, amit még szeretnének ebből a 1,7 MFt-ból megvalósítani, akár pályázat, akár
egyéb. Ami az ügyrendet illeti, Polgármester úr azzal kezdte, hogy Ő javasolja 1,3 MFt-ot a
felújításra. Ezután jöttek a különböző módosítások. Én még mindig azt állítom, hogy az én
módosító indítványom volt az utolsó, mert Polgármester úr csak megismételte azt, amit
először elmondott és avval a vitát megnyitotta, azaz 1,3 MFt-ot felújításra. Ehhez képest
javasoltam azt, hogy 1,3 MFt a felújításra, 1,7 MFt pedig azért, hogy biztonságba érezhesse
magát mindenki, az kerüljön céltartalékba. Ehhez képest az, amit Polgármester úr feltett
szavazásra ez már nem módosítás.
Terbe Zoltán polgármester válaszolja:
Faludi Tamás képviselőtársam javaslata után fogalmaztam meg egy határozati javaslatot,
amelyben nem szerepelt a céltartalék. Azzal indokolnám, hogy ne tegyük céltartalékba az 1,7
MFt-ot, hogy a város likviditása jelenleg borotvaélen táncol. Ha ennyi pénzt elteszünk
tartalékba, akkor a fizetési keretből kell ezt félre tenni és esetleg nem tudunk bért fizetni a
következő hónapokban. Ezért javasoltam, hogy ne tegyük ilyen tartalék alapba, mert akkor
nem nyúlhatunk hozzá más pénzek kifizetésekkor. Azt javasoltam, hogy most a felújítást 1,3
MFt-ért tegyük meg, utána pedig a pályázat benyújtásakor az 1,7 MFt-ot mozgassuk meg.
Bízom benne, hogy szeptember 30-val ezt már meg tudjuk tenni, ezért javasoltam, hogy
későbbre toljuk a megvalósítás határidejét.
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Faludi Tamás képviselő reagál:
Azt kérem, hogy az kerüljön szavazásra, ahogy az utolsó módosító indítvány elhangzott. Úgy
szólt: 1,3 MFt felújításra, 1,7 MFt céltartalékra. Nem tudom mi a probléma a céltartalékkal?
A céltartalékot is bármikor módosíthatja a Képviselő-testület.
Dósai Imre alpolgármester mondja:
A céltartalékba helyezés azt jelenti, hogy azt a kiadást, amit egyszer eldönt a Testület a
bevétellel ellensúlyozni kell. Vagy hitelfelvételt kell vele szembe állítani, vagy más jellegű
bevételt. Ezt a bizonytalan kiadás miatt ne helyezzük céltartalékba, a hitelfelvételi tervünket
ne növeljük ezzel az összeggel, fogadjuk el az 1,3 MFt- ot a felújításra, utána meglátjuk, hogy
az iskolák felajánlása mellett milyen kiegészítésre szorul a közösségi ház.
Oláh Péterné képviselő mondja:
Lassan eljutunk oda, hogy semmit sem kapunk. Hallottam olyan kifogást, hogy nincs, aki ott
elvállalná. Egy technikus hölgy félállásban elvállal szinte mindent, aki már régen is benne
volt. Ne mondjanak olyan kifogásokat, hogy semmi nincs megtervezve.
Terbe Zoltán polgármester válaszolja:
Mikor azt említettem meg, hogy nem tudjuk, hogy ki fogja működtetni nem arra utaltam,
hogy nincs szakmailag megfelelő személy, hanem azt, hogy ezt a személyt milyen
intézményhez vesszük fel, milyen státuszba és a bérére milyen fedezetet és ki fog biztosítani,
mennyi lesz az egy esztendőben, ha közalkalmazott lesz, akkor a közalkalmazotti besorolás
szerint mennyi jár neki? Akkor, mikor intézményi leépítésekkel státuszokat szüntetünk meg,
státusz kialakítását meg kell tárgyalnia a Képviselő-testületnek.
Nagy Imréné képviselő szól:
Azt nem értem, hogy mikor ezt tárgyalta a Településfejlesztési és a Pénzügyi Bizottság, mi
alapján hozott állásfoglalást ezzel kapcsolatban?
Faludi Tamás képviselő kérdezi:
A Pénzügyi osztály vezetőjét, Gulyás Jánosnét kérdezem, hogy mikor a Költségvetési
Bizottság döntött a 3 MFt-ról, ennek a fedezete az általános tartalék lett volna?
Gulyás Jánosné bizottsági referens válaszol:
Felhalmozási és felújítási alap.
Faludi Tamás képviselő folytatja:
Dósai alpolgármester úr arra hivatkozott, hogy újabb hitelfelvétel. Mivel erre az
Osztályvezető Asszony által meghatározott helyről lett volna biztosítva a 3 MFt, erre már
megtalálta a fedezetet a Költségvetési Bizottság, ez a már a költségvetésbe beépített keretből
lenne.
Kolompár Orbán képviselő szól:
Képviselő Asszony már azt is elfogadná, ha csak a 2008. évi költségvetésben kerülne
tervezésre, az idén ez nem jelent kiadást. Nyugodtan megvizsgálhatjuk, hogy van, vagy nincs
pályázat hozzá, de ne mondjunk nemet erre a kérdésre.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester mondja:
Nagy Imréné képviselő aszzony kérdésére válaszolva a Településfejlesztési Bizottság elé
olyan előterjesztés került, ahol egy 12 MFt-os költségvetésről volt szó. A Településfejlesztési
Bizottság a város gazdasági helyzetére hivatkozva nem tudta elfogadni. A Bizottsági ülésen
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jelen lévő Fogl András képviselő – aki a pályázatokkal nálam jobban tisztában van - olyan
tájékoztatást adott, hogy nem tud olyan pályázati lehetőségekről, amibe a bodoglári közösségi
házat be tudjuk építeni. A továbbiakban a Pénzügyi Bizottság volt az, aki azt mondta, hogy a
12 MFt helyett próbáljuk meg a 3 MFt-os keretjellegű költséget, a 3 MFt biztosítását a
Pénzügyi Bizottság megszavazta.
/Szabó Lajos képviselő távozott./
Terbe Zoltán polgármester felteszi:
Kolompár Orbán úr javaslatát módosító javaslatként fogadom el. Tehát 1,3 MFt-ot idén a
felújításra és a 2008. évi költségvetés terhére további 1,7 MFt-ot fordítsunk a bodoglári
közösségi ház kialakítására és bebútorozására.
Oláh Péterné képviselő kéri:
Ezt még el tudnám úgy fogadni, hogy most megcsináljuk, viszont azt kérem, hogy ha közben
lenne pályázat kiírva, akkor ez az 1,7 MFt a pályázatba menne.
Terbe Zoltán polgármester tájékoztatásul elmondja:
A pályázati menetrend úgy fog szólni, hogy ősszel a pályázat benyújtásakor a Testületnek
döntést kell hoznia arról, hogy a pályázathoz szükséges önerőt biztosítja. A pályázat
utófinanszírozásos, tehát 2008. tavaszán a reményeink szerint nyertes pályázatnak a pénz
elköltése megtörténik, akkor kell ezt a pénz elköltenünk. Ha pályázatról lesz szó, akkor is
csak 2008-ban kerül elköltésre ez a pénz, előbb biztos nem. Ezért kérdezem, hogy ezt a
javaslatot, miszerint Kolompár Orbán fogalmazott meg, 1,3 MFt-ot az állagmegóvásra és
átalakításra a B/ javaslatban szereplő műszaki tartalommal, és 2008-ban 1,7 MFt-ot
különítsünk el a költségvetésben a bodoglári közösségi ház továbbfejlesztésére.
Kolompár Orbán képviselő szól:
Azért gondoltam, hogy a 2008-as évbe ez átvihető, mert ha szeptemberben megjelenik egy
pályázati kiírás, abból úgy sincs támogató nyilatkozat, illetve döntés, csak 2008. I.
negyedévében. Tehát ha a 2008. évi költségvetésben ez tervezve van, akkor önerőként ez a
pénz felhasználható, hiszen úgyis akkor kerül a támogatási összeg felhasználásra
Terbe Zoltán polgármester felteszi:
Aki ezzel a javaslattal, amit legutóbb megfogalmaztunk Kolompár Orbán képviselő úrral
együtt egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
223/2007. sz. határozat
Bodoglári óvodából közösségi ház kialakítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bodoglári óvodából közösségi
ház kialakítására 1.300.000,- forintot biztosít keret jelleggel a céltartalékon tervezett
felhalmozási és felújítási alap terhére a vizesblokk átalakítására, bejárati ajtó cseréjére és a két
nagyterem egybe nyitására, további 1.700.000,- forintot különít el a 2008. évi költségvetésben
a közösségi ház továbbfejlesztésére.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. november 30. állagmegóvásra
2008. február 28. továbbfejlesztésre

