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Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13/I/2007.
Jegyzőkönyv
Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 29-én 14
órai kezdettel megtartott testületi üléséről.
Jelen vannak:
Önkormányzat részéről:
Abonyi Henrik, Csóti Péter, Farkas Mihály, Farkas Zoltán, Fogl András, Dr. Kiss
Tibor, Leiz Sándor, Nyerges Benjamin, Oláh Péterné, Szikora Lajosné képviselők,
Terbe Zoltán polgármester, Szabóné Csábrády Anikó és Dósai Imre alpolgármesterek
/13 fő- 72,22%/ Mózer Gyula és Nagy Imréné képviselők később érkeznek, Faludi
Tamás, Dr. Szabó Lajos és Kolompár Orbán képviselők jelezték távolmaradásukat.
Jelen vannak továbbá:
Dr. Tóth Mária jegyző, Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna, Béres László, Dr. Égető
Annamária, Nyerges Éva, Gulyás Jánosné bizottsági referensek, Zadravecz Istvánné és
Halász Sándorné intézményvezetők, Darányi Éva a Helytörténeti Gyűjtemény
munkatársa.
Terbe Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a jelenléti ív szerint
13 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, megnyitja azt. Jegyzőkönyv hitelesítőknek
felkéri Nyerges Benjamin és Farkas Mihály képviselőket, kéri, hogy aki a jegyzőkönyv
hitelesítők személyét elfogadja kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta
a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
Polgármester ezután javaslatot tett az ülés napirendjére:
Két módosító javaslatom van. Kiskunmajsa Város Önkormányzata két közbeszerzési eljárás
indítását és lebonyolítását kezdeményezte. Egyiket a közétkeztetés tekintetében, másikat
pedig a bankszámlavezetéssel, hitelkonszolidációval kapcsolatban. Mindkét ügy nagyon
fontos, mindkét ügy olyan horderejű, hogy zárt ülésen lenne célszerű megtárgyalni. Az
Önkormányzat zárt ülést tarthat a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. Ezért kérek majd egy szavazást,
hogy a napirendi pontok tárgyalása során 16 órától zárt ülést tartsunk ebben a két témakörben.
Azért 16 órától, mert a közbeszerzési eljárást bonyolító cégek képviselőit 16 órától kértük
meg, hogy legyenek itt, szakmai kérdésekben legyenek a segítségünkre. Valamint azt
javaslom, hogy Fogl András képviselő úr által kapott levelet az Egyebek között tárgyaljuk
meg és döntsünk róla. A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
észrevétele?
Nyerges Benjamin képviselő javasolja:
Az imént az Oktatási, Művelődési Bizottság ülést tartván azt a módosító javaslatot tenném
ennek értelmében, hogy a mai napirendi pontok közül a 4./ napirendi pont a.) pontjának 3. sz.
határozati javaslatát vegyük le napirendről.
Fogl András képviselő javasolja:
A napirendi pontok közül levételre javaslom a 4./ napirend d.) pontot, az ’56-os Történelmi
Alapítvány és Kiskunmajsa Város Önkormányzata közötti megállapodás és a Művelődési
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Központ SZMSZ-ének módosítását, hivatkozva arra, hogy a sokat emlegetett Közművelődési
Koncepciót és az azt tartalmazó, azt befolyásoló Közművelődési Rendeleteink meghozatala
után javaslom erre a kérdéskörre visszatérni.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Más módosító javaslat nincs, egyenként teszem fel szavazásra a módosító javaslatokat. Aki
egyetért azzal, hogy 16 órakor zárt ülésen folytassuk a két közbeszerzési eljárás
megtárgyalását az Ötv. 12. §. (4) bekezdés b.) pontja alapján, kérem kézfelnyújtással
szavazzon.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta
a módosító javaslatot.
Terbe Zoltán polgármester kéri:
Aki azzal egyetért, hogy az Egyebek között Fogl András képviselő úr javaslatát
megtárgyaljuk kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta
a módosító javaslatot.
Terbe Zoltán polgármester kéri:
Aki azzal egyetért Nyerges Benjamin bizottsági elnök javaslatával, mely szerint a 4./ napirend
d.) pontjának 3. sz. határozati javaslatát vegyük le a napirendről kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta
a módosító javaslatot.
Terbe Zoltán polgármester kéri:
Aki egyetért Fogl András képviselőtársunk javaslatával, hogy a 4./ napirend d.) pontját, az
’56-os Történelmi Alapítvány és Kiskunmajsa Város Önkormányzata közötti megállapodás és
a Művelődési Központ SZMSZ-ének módosítását vegyük le az ülés napirendjéről
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 7 tartózkodás mellett –
nem fogadta el a módosító javaslatot.
Terbe Zoltán polgármester összegzi:
Amennyiben más módosító javaslat nincs az egész napirendről tartsunk egy szavazást, aki az
így módosított napirenddel egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –az
alábbiakban fogadta el az ülés napirendjét.
Napirend
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
2./ …./2007. (….) sz. rendelet-tervezet Kiskunmajsa város nevének használatáról, címeréről,
zászlójáról, és emblémájáról szóló 8/2004. (IV. 30.) rendeletének módosítása
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens
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3./ Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
a) Az M és K 2000. Kft. területvásárlási kérelme
b) Fehértó-Majsai csatorna átereszének támogatása
c) Hulladékgazdálkodási terv megtárgyalása
d) Üdülőfalu III. ütem úthálózatának megtervezése
e) Bodoglári útépítések megterveztetése
f) Üdülőfaluban telek visszavásárlás
g) Kelemen Tibor területbérleti kérelme
h) Autóbusz járatok szüneteltetése
4./ Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
a) Középiskolai osztályok, kollégiumban szervezhető csoportok számának 2007/2008-as
tanévre történő meghatározása
b) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított pedagógiai
programjának jóváhagyása
c) A Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása
d) Az ’56-os Történelmi Alapítvány és Kiskunmajsa Város Önkormányzata közötti
megállapodás és a Művelődési Központ SZMSZ-ének módosítása
5./ Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztései
Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
a) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás
b) Karlovszki Pál önkormányzati lakásbérleti kérelme
c) A Kiskunmajsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatója
6./ Pénzügyi Osztály előterjesztései
Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
a) Kullancsirtásra biztosított előirányzat zárolása
b) Áprilisi normatíva lemondás előirányzatának átvezetése
7./ Polgármester előterjesztései
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
a) Tájékoztató Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról
b) Magyar Önkormányzatok Szövetségébe történő belépésről
c) Pályázat benyújtása a DAOP-2007-3.1.2. kódszámú kerékpárút hálózat fejlesztésre
8./ Alpolgármesteri előterjesztések
B) Előadó: Dósai Imre alpolgármester
Söröskorsók őrzésére riasztórendszer felszerelése
A) Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester /Zárt ülés anyaga./
a) Közétkeztetési, közbeszerzési eljárás értékelése, új eljárás kiírása
b) Számlavezetés, hitelállomány konszolidáció közbeszerzési eljárásának értékelése
9./ Városi kitüntető címek adományozása /Zárt ülés anyaga./
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna Ügyrendi Bizottság referense
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10./ Város pénzügyi helyzetét érintő kérdések megtárgyalása /Zárt ülés anyaga/
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
11./ …./2007. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító
4/2007. (II.28.) számú rendelet módosításáról
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
12./ E g y e b e k
Helyi fejlesztési stratégia kidolgozása
Előadó: Fogl András területfejlesztési tanácsnok

1./ N a p i r e n d
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, aki
elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett –
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
243/2007. sz. határozat
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőképpen fogadta el a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót:
- 101/2006. sz. határozat
Arany János utcai csapadékvíz csatorna építése
- 58/2007. sz. határozat
Volt szovjet laktanyában a Menedék Alapítvány szennyvízének bekötése a közüzemi
hálózatra
- 63/2007. sz. határozat
ART-HOLZ Kft. ajánlatának megtárgyalása
- 64/2007. sz. határozat
Tajó 77. sz. volt iskolával kapcsolatos vételi kérelem
- 72/2007. sz. határozat
Önkormányzati fenntartású intézmények összevonásának tervezete
- 80/2007. sz. határozat
Létszámcsökkentési pályázat
- 94/2007. sz. határozat
Szökőkút felújítása
- 96/2007. sz. határozat
Vagyonhasznosítási koncepció megtárgyalása
- 102/2007. sz. határozat
Városi Bölcsőde kérelmei
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- 112/2007. sz. határozat
Napsugár Óvoda bodoglári tagintézményének megszűntetése
- 113/2007. sz. határozat
Napsugár Óvoda és a Városi Bölcsőde beintegrálása az összevont általános iskola mellé
- 114/2007. sz. határozat
Önálló gazdasági egység létrehozása
- 115/2007. sz. határozat
Az általános iskolai tagozatok elhelyezése
- 118/2007. sz. határozat
Szándéknyilatkozat Csólyospálos Községgel közoktatási intézmények kistérségi
fenntartásáról
- 121/2007. sz. határozat
Javaslat az önálló ágazati ünnepnapok megrendezésével kapcsolatban
- 134/2007. sz. határozat
Beszámoló a Kiskunmajsa város közbiztonsági helyzetéről
- 136/2007. sz. határozat
Oláh és Társa Kft. kérelme
- 145/2007. sz. határozat
Figura László telekvásárlási kérelme
- 151/2007. sz. határozat
Az önkormányzat 118/2007. számú határozatában megfogalmazott szándéknyilatkozat
szerinti kistérségi közös igazgatású közoktatási intézmény kiskunmajsai általános iskolai
tagintézménye óraszámtömegének véleményezése
- 180/2007. sz. határozat
Kis Tibor söröspohár és söröskorsó gyűjteményének letéti szerződése
- 189/2007. sz. határozat
Czifrik Mezőgazdasági bolt területvásárlási kérelme
- 192/2007. sz. határozat
Pedagógus álláshelyek 2007/2008-as tanévre történő meghatározása az önkormányzat
118/2007. számú határozatában megfogalmazott szándéknyilatkozat szerinti kistérségi
közös igazgatású közoktatási intézmény kiskunmajsai általános iskolai tagintézménye és a
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium vonatkozásában
- 199/2007. sz. határozat
Kállai Mátyás ingatlanával kapcsolatos kérelme
- 200/2007. sz. határozat
Álláshelyek betöltésének engedélyezése
- 202/2007. sz. határozat
Zárt felépítményes országúti gyorsbeavatkozó beszerzése
- 204/2007. sz. határozat
Fénymásoló tartós bérlete
- 205/2007. sz. határozat
A 21. század iskolája komplex Zászlóshajó programhoz történő pályázat benyújtása
- 208/2007. sz. határozat
Az Arany János Általános Iskola, és Széchenyi István Általános Iskola, a Napsugár Óvoda
és Városi Bölcsőde megszüntetésével kapcsolatos intézkedések
- 209/2007. sz. határozat
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
- 211/2007. sz. határozat
Gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő foglalkoztatás oktatási-nevelési intézményekben és
további önkormányzati fenntartású intézményekben
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- 212/2007. sz. határozat
A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának és az
Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása
- 214/2007. sz. határozat
Közoktatási szakértő megbízása
- 216/2007. sz. határozat
A közoktatási intézmények átszervezése
- 220/2007. sz. határozat
Közös igazgatású közoktatási intézmény igazgatójának megbízása
- 226/2007. sz. határozat
Laktanyai panelértékesítése
- 228/2007. sz. határozat
Fő u. 73. szám alatti ingatlan bérbeadásával kapcsolatos kérelem
- 230/2007. sz. határozat
Kun-Metál Bróker Kft. kérelme
- 233/2007. sz. határozat
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
- 234/2007. sz. határozat
Hitelfelvétel a város működési kiadásainak finanszírozásához
- 235/2007. sz. határozat
Ajánlat településkutatásba való bekapcsolódás tárgyában
- 238/2007. sz. határozat
Néhai Szőke Sándorné hagyatéki ügye
- 239/2007. sz. határozat
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium közbeszerzési bírság ügye
- 240/2007. sz. határozat
KEOP keretében állati hulladék kezelése címén pályázat benyújtásáról
- A Képviselő-testület a 169/2006. sz. határozat esetén elfogadta a határidő módosítását
2007. november 30-ig.
- A Képviselő-testület a 101/2007. sz. határozat esetén elfogadta a határidő módosítását
2007. november 30-ig.
- A Képviselő-testület a 119/2007. sz. határozat esetén elfogadta a határidő módosítását
2007. november 30-ig.
- A Képviselő-testület a 221/2007. sz. határozat esetén elfogadta a határidő módosítását 2007.
szeptember 30-ig.

2./ N a p i r e n d
…./2007. (….) sz. rendelet-tervezet Kiskunmajsa város nevének használatáról,
címeréről, zászlójáról, és emblémájáról szóló 8/2004. (IV. 30.) rendeletének
módosítása
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Polgármester kéri:
Felkérem Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referenst, hogy a részletekről tájékoztasson
bennünket.
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens elmondja:
Egy adminisztratív jellegű átvezetésről van szó. Ebben a rendeletben különböző városi
jelképek szabályozása található meg. A címernél, illetve a névhasználatnál már eddig is
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vannak bizonyos kitételek, ahol külön engedély nélkül használhatóak ezek a jelképek. Az
embléma eddig, ami kifejezetten turisztikai célú felhasználásra készült nem tartalmazott olyan
kivételeket, ahol engedély nélkül is lehetett volna bármilyen körben használni ezt a városi
jelképet. A most Önök elé került rendeletnek olyan irányú módosítását kezdeményeztük, ahol
a 9. pontban annak az átalakításával, ami az embléma használatáról rendelkezik lehetővé
válna, hogy a magánszállásadói tevékenységet jelző táblákon feltűntetésre kerülhessen ez az
embléma oly módon, hogy ne kelljen külön engedélyt kérni ennek felhasználásához. Ennek
indoka az Önkormányzat szeretné egységesíteni ezeket a táblákat, amit minden magán
szállásadási tevékenységgel foglalkozó személynek el kell helyezni az ingatlanán. És mivel az
Önkormányzatnak ez egy egységesítő törekvése, ezért célszerű, hogy az általa elkészíttetett
egységes táblákon – aminek a használatát szintén a város szabályozza – ne kelljen külön
engedélyhez kötni ennek a használatát, ingyenesen, eljárási díj nélkül használható legyen az
embléma ezeken a táblákon, amiket az Önkormányzat szeretne ilyen formában egységesíteni.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a rendelettervezetet, aki egyetért az előterjesztett módosítással kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotja az alábbi rendeletét.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2007. (VIII. 31.) számú rendelete

Kiskunmajsa város nevének használatáról, címeréről, zászlójáról, és emblémájáról
szóló 8/2004. (IV. 30.) rendeletének módosításáról
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 16 §-ában
foglaltak alapján Kiskunmajsa városra utaló elnevezésnek a használatáról, a város címeréről,
zászlójáról és emblémájáról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A rendelet 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
/1/

A város emblémáját, - mint díszítő és utaló jelképet – a város népszerűsítésére,
elsősorban az idegenforgalom területén reklám és marketing célokra lehet felhasználni.
/ 2/ A városi embléma - a /3/ bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve - csak a Polgármester
külön engedélye alapján használható fel.
/3/ Az embléma külön engedély nélkül használható a magánszállásadói tevékenységet
feltüntető táblákon.
2. §
Ezen rendelet 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.
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3./ N a p i r e n d
Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
a.) Az M és K 2000. Kft. területvásárlási kérelme
Polgármester felkéri Béres László bizottsági refernst, ismertesse az előterjesztést.
Béres László bizottsági referens elmondja:
Az a.) napirendi pontban az M és K 2000 Kft területvásárlási kérelmét tárgyalta a Bizottság.
Az előterjesztésben egyértelműben meghatározta az árat.
Terbe Zoltán polgármester:
Amennyiben kérdés van az előterjesztéssel kapcsolatban, kérem tegyék fel.
Dósai Imre alpolgármester javasolja:
A bizottsági ülésen jelen voltam, ott többek véleménye szerint méltánylandó lenne, ha ez a
Kft, aki komoly fejlesztéseket akar végrehajtani Kiskunmajsán, munkahelyeket szeretne
bővíteni, kedvezményesebb áron kapjon telket. Ezért az 1.000,- Ft/m2 árat 500,- Ft/m2-re
javaslom mérsékelni.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs
szavazásra teszem fel a módosító javaslatot - mely szerint az 1.000,- Ft/m2+ÁFA ár helyett
500,- Ft/m2+ÁFA ár szerepeljen -, aki ezzel egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozza.
244/2007. sz. határozat
Az M és K 2000. Kft. területvásárlási kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2007.(V. 01.) rendeletének 19. §. (1) alapján 500,Ft/m2 áron értékesítse a tulajdonában lévő 05/27. hrsz-ú út művelési ágú területből kb. 600
m2-t az M. és K. 2000. Kft. részére a terület átminősítése után.
A megosztással és átminősítéssel kapcsolatos költségek vevőt terhelik.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

b.) Fehértó-Majsai csatorna átereszének támogatása
Polgármester felkéri Béres László bizottsági referenst, ismertesse az előterjesztést.
Béres László bizottsági referens elmondja:
A b.) napirendi pontban a Fehértó-Majsai csatorna átereszének támogatása szerepel,
amennyibe kérdésük van, kérem tegyék fel.
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
Egy nagyszerű lakossági és képviselői kezdeményezés tanúi vagyunk, példás összefogással és
adományozással, adakozással sikerült egy régóta felmerült problémát megoldani. Ha az
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Önkormányzat ezt a minimális támogatást biztosítja, akkor bízom benne, hogy ilyen nagy
segítséggel meg tudjuk oldani ezt a problémát.
Kérdés, hozzászólás nincs, polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, aki az
abban foglaltakkal egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozza.
245/2007. sz. határozat
Fehértó-Majsai csatorna átereszének támogatása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Fehértó-Majsai
csatorna áteresz építését, melynek során 180.000,- forintot biztosít a hatósági eljárási díjakra a
céltartalékon tervezett felhalmozási és felújítási alap terhére, valamint 600,- Ft/m2 összeggel
támogatja a Sarló és Alkotmány utcát összekötő járdaszakasz (kb.69 m2) megépítését a
lakossági járdaépítési támogatási keret terhére.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

c.) Hulladékgazdálkodási terv megtárgyalása
Polgármester felkéri Béres László bizottsági refernst, ismertesse az előterjesztést.
Béres László bizottsági referens elmondja:
A c.) pontban a Hulladékgazdálkodási terv megtárgyalása szerepel. Amennyiben kérdés van,
kérem tegyék fel.
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Fogl András képviselő szól:
A Hulladékgazdálkodási tervet szakmailag megfelelően alátámasztott anyagnak tekintem,
azonban a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken tapasztalt enyhén szólva is kritikán aluli
állapotok miatt nem kívánom megszavazni az előterjesztést.
Dósai Imre alpolgármester válaszol:
Valóban a szelektív hulladékgyűjtő szigetek rendeltetésszerű ürítése, karbantartása mióta
létrehozásra kerültek ezek a szigetek folyamatosan napirenden van. Valóban ezen a nyáron a
fokozott PET-palack termelés miatt a nagy meleg és szárazság miatt a nyári besűrített heti
szállítási sűrűséget sem bírták ezek a tárolóedények elviselni. Többször felvettük a
kapcsolatot a Kft-vel, kértem, hogy a terhelésnek megfelelő sűrűséggel ürítsék ezeket az
edényzeteket. Sajnos nem mindig tudták kellő kapacitással ezt teljesíteni. Egyébként a nyári
időszakot kivéve kéthetente ürítették, nyári időszakra tekintettel hetente kerültek ürítésre ezek
az edényzetek. A Hulladékgazdálkodási tervben, illetve a fejlesztésekkel együtt várhatóan
ősztől új típusú szelektív hulladékgyűjtők kerülnek kihelyezésre, melyek kapacitása nagyobb
lesz. Remélem, hogy ezzel meg fog oldódni ez a jellegű panasz is.
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
2008-tól kezdi el működését a Kiskunhalasi Hulladéklerakó. Ezzel egy időben minden érintett
településen kiépítik nagyobb darabszámban a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket. Ezért
mindenképpen hozzá kell nyúlni a jelenlegi rendszerhez és egy egységes, új rendszerben majd
reményeink szerint nem lesznek ilyen problémák. Bízom benne, ha leülünk tárgyalni az
üzemeltetővel, akkor ezeket a problémák megoldódnak.
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Kérdés, hozzászólás nincs, Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, aki az
abban szereplőkkel egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett – az
alábbi határozatot hozza.
246/2007. sz. határozat
Hulladékgazdálkodási terv megtárgyalása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 37. §. (1) és (3) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási terv
felülvizsgálatáról szóló beszámoló elfogadja.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

d.) Üdülőfalu III. ütem úthálózatának megtervezése
Polgármester felkéri Béres László bizottsági referenst, ismertesse az előterjesztést.
Béres László bizottsági referens elmondja:
Az Üdülőfalu III. ütemének úthálózatának megtervezése szerepel, amennyiben kérdés van,
kérem tegyék fel.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a régóta húzódó feladat megoldására teszünk most
kísérletet. Az Üdülőfalu III. ütemének úthálózata nincs szilárd burkolattal ellátva. Korábban
már 7-8 évvel ezelőtt az ott lakó üdülőtulajdonosok tettek egy felajánlást, saját költségükön
megterveztették a III. ütem úthálózatát. Idő közben az akkori terv engedélye lejárt és azok a
szabványok, előírások is megváltoztak, amelyek azokra az utakra vonatkoztak. Tehát egy nem
érvényes tervünk van erre a területre. Ezért van az a.) javaslatban egy tervezési költség
beállítva. A tervezővel történt egyeztetés eredményeként azt tudtuk elérni, hogy először egy
kisebb részét finanszírozzuk a tervezésnek, amikor pedig az engedély megjön rá, a többi
részét 2008-ban. Az Üdülőtulajdonosok Egyesülete korábbi gyakorlatának megfelelően újra
megtette azt az ajánlatát, hogy amennyiben az Önkormányzat újra benyújtja pályázatát ennek
az úthálózatnak a kiépítésére, akkor a szükséges saját erőt biztosítja a Város számára. Arra
tettek ígéretet, hogy amennyiben az Önkormányzat a pályázat benyújtása mellett dönt, akkor
ezt az ígéretet írásban is megteszik számunkra, vállalják a saját erő megtételét. Amennyiben
sikeres lesz a pályázatunk, akkor a tervezési költség beépíthető valószínűleg a pályázati
összegbe és ezért ezt az összeget visszakapjuk majd a pályázati összeg megérkezésekor,
illetve annak a 90%-át. Ezért ez a variáció nagyon kis összegbe kerülne az Önkormányzatnak.
Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?
Fogl András képviselő mondja:
Egyetértve azokkal az indokokkal és érvekkel, melyeket Polgármester úr elmondott, mégis
néhány szót engedjenek meg, mely szakmai észrevételemet az előterjesztés is tartalmaz és a
Pénzügyi Bizottság elfogadott és meg is szavazott. Ez az új pályázat, amelyről most
tárgyalunk nem szerepel a Kiskunmajsai Cselekvési tervben. Saját előterjesztésemben, amit
az Egyebekben fogunk tárgyalni megismételtem azon határozott véleményemet, hogy az adott
település Cselekvési tervében, illetve a Kistérség Cselekvési tervében nem szereplő
fejlesztési, beruházási elképzelések nem kaphatnak támogatást az Uniós forrásokból. Ezért
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egyrészt mindenképpen kezdeményezze Kiskunmajsa Város a Cselekvési tervének
felülvizsgálatát és kiegészítését, ahova az Európai Uniós Fejlesztési Program keretébe szintén
kerüljön bele. A korábbi egyeztetések során az Üdülőfaluval kapcsolatban a szennyvíz
csatornázás 257 MFt értékben már szerepelt, az egy teljesen más jellegű beruházás.
Szeretném hozzátenni, hogy szintén összhangban saját előterjesztésemmel elég fontosnak
tartanám, ha az Önkormányzat egyszer és mindenkorra megfogalmazna egy olyan fejlesztési
stratégiát, ütemtervet kidolgozni konkrét projektekkel, ami világossá teszi az itt élő emberek
számára, hogy melyek azok a fő csapásvonalak és csapásirányok, amelyek mentén ez az
Önkormányzat megpróbál elindulni. Azt is tudnunk kell a döntésünkkor, hogy amennyiben ez
a pályázat benyújtásra kerül és sikeres lesz, abban az esetben azzal az eséllyel számolni kell,
hogy belátható időn belül ugyanilyen céllal ugyanezen forrásokból támogatás nehezen lesz
elnyerhető. Ezeket a fejlesztési elképzeléseket próbáljuk priorizálni és fontossági sorrendbe
állítani, mert ez fog majd indukálni nagyon sok felesleges vitát.
Terbe Zoltán polgármester fejti ki:
A magam részéről egyetértek azzal, hogy vizsgáljuk felül a fejlesztési koncepciónkat és
tegyünk egy prioritási sorrendet. Amikor először foglalkozott ezzel a kiskunmajsai
Önkormányzat, akkor még csak irányelvek és elképzelések lettek lefektetve mind a
Regionális Operatív Program, mind az Ágazati Operatív Programok területén. Nyár folyamán
fogadta el a Kormány az akcióterveket, amelyek már elég konkrét javaslatokat tartalmaznak
arról, hogy mire lehet majd pályázni. Az akciótervekre építve most bocsátották társadalmi
vitára ezeket a pályázati kiírási lehetőségeket, amelyekre majd pályázhatunk. Az akciótervek
birtokában most már elég konkrét pályázati lehetőségek tárulnak elénk, sokkal több
konkrétumot tudtunk meg, mint amikor az első elképzeléseket papírra vetettük. Ezért
egyetértek Fogl András képviselőtársammal abban, hogy egy prioritás sorrendet állítsunk fel
és döntsünk róla. Ehhez kérem a segítségét, mint Térségfejlesztési Tanácsnok, hogy gyűjtsük
össze azokat az akciótervezet, amely rendelkezésünkre állnak és az összes várható lehetőséget
tárjuk a Képviselő-testület elé. Az alapján tudjuk eldönteni a prioritásokat. Erre elegendő a
szeptember végi határidő, addig ezt tegyük meg. A másik, amit szeretnék elmondani, hogy
belterületi utak felújítására meg fog jelenni a pályázati kiírás. Kiskunmajsán a korábbi
tárgyalásaink eredményeként két olyan terület van, ahol a belterületi utak nincsenek még
szilárd burkolattal ellátva. Egyik az Üdülőfalu III. üteme, másik pedig Bodoglár. Ebben a két
területben kell gondolkodni. Itt nagyon sok prioritást nem lehet felállítani, mivel az egyik
terület minimális összegbe fog kerülni az Önkormányzatnak, ezért célszerű ezzel a területtel
foglalkoznunk. Mindenképpen szem előtt kell tartanunk a másik területnek a részbeni
tervezését, amennyiben az Önkormányzat pénzügyi lehetőségei ezt megengedik. Ezért
egyetértek Fogl András képviselőtársam javaslatával, térjünk vissza az eredeti javaslat
megtárgyalásakor az ütemtervre. Kérem, hogy ennél a javaslatnál az a.) variációt fogadja el a
Képviselő-testület. Kérdés, hozzászólás nincs, felteszem az a.) variációt szavazásra, aki a
határozati javaslatban szereplő a.) javaslattal egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozza.
247/2007. sz. határozat
Üdülőfalu III. ütem úthálózatának megtervezése
Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsa, Üdülőfalu III.
ütem útépítéséhez szükséges engedélyezési terveket Kurucsai Pál, a KP Generálterv Bt.
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Kecskemét, Ipoly u. 1/a. tervezőtől megrendeli bruttó 706.680,- Ft tervezői díjért. Ebből az
összegből az idei évben 212.004,-Ft kifizetésre kerül.
A fennmaradó 494.676,-Ft 2008. évben kerül kifizetésre a tervezőnek. A tervek
engedélyezésének eljárási díja, 198.500,- Ft .
A 2007. évben kifizetendő 410.504,- Ft fedezete a céltartalékon tervezett felhalmozási és
felújítási alap.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a tervezői szerződés aláírásával.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. szeptember 30. a szerződés aláírására

e.) Bodoglári útépítések megterveztetése
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
Képviselőtársaim kérésére kiosztásra került az a lista, amely utcánként tartalmazza a
bodoglári utcák felületét és várható bekerülési költségét, amennyiben szilárd burkolatú úttal
szeretnénk ellátni. Azt javaslom, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel és a bodoglári
lakosokat kérdezzük meg arról, hogy ha a város anyagi helyzete nem is teszi lehetővé a teljes
útfelület létrehozását, melyek azok a fontosabb utcák, melyeket ki szeretnének köveztetni,
hogy az ott élő emberek is jobb életkörülmények között éljenek. Ezért javasolnám, hogy
ebben az esetben a b.) variációt fogadjuk el és szeptember végéig a Fogl András által javasolt
lista részeként fogadjuk el a bodoglári terület kikövezésének menetrendjét és abban
szerepeljen olyan program, amely a most benyújtandó pályázatnak része lehet. Ezzel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, amennyiben nincs a b.) variációt teszem
felszavazásra, aki a határozati javaslat b.) pontjával egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozza.
248/2007. sz. határozat
Bodoglári útépítések megtervezése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázni kívánt beruházásokkal
kapcsolatban fejlesztési ütemterv kidolgozásáról dönt 2007. október 1-i határidővel.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. október 1.

f.) Üdülőfaluban telek visszavásárlás
Polgármester felkéri Béres László bizottsági referenst, ismertesse az előterjesztést.
Béres László bizottsági referens elmondja:
Az f.) napirendi pontban az Üdülőfaluban egy telek visszavásárlásáról van szó. A német
tulajdonos egészségi állapotának megváltozására miatt ajánlotta fel az Önkormányzatnak,
hogy vásárolja vissza a telket.
/Nagy Imréné képviselő megérkezett./

13
Polgármester folytatja:
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs,
külön teszem fel a kettő határozati javaslatot, aki a határozati javaslat 1. pontjával egyetért
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta
a határozati javaslat 1. pontját.
Polgármester folytatja:
Aki a határozati javaslat 2. pontjával egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett –
elfogadta a határozati javaslat 2. pontját és meghozta az alábbi határozatot.

249/2007. sz. határozat
Üdülőfaluban telek visszavásárlás
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8485. hrsz-ú üdülőtelket
visszavásárolja 1.174.400,- forintért a céltartalékon tervezett felhalmozási és felújítási alap
terhére.
2. Visszavásárlás után a 8485. hrsz-ú 734 m2-es üdülőtelek az értékesítési árát 2000,-Ft/m2 +
ÁFA értékben határozza meg, figyelembe véve az utcai víz, villany, gáz közműveket. A
beépítési kötelezettséget határideje 6 év.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírásával.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

g.) Kelemen Tibor területbérleti kérelme
Polgármester felkéri Béres László bizottsági referenst, ismertesse az előterjesztést.
Béres László bizottsági referens elmondja:
Egy területbérleti kérelemről szól. Ezen a környéken több önkormányzati telket már bérbe
adott az Önkormányzat. Így ennek megfelelően javasolnánk ennél is a bérbeadást.
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs,
polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, aki az abban foglaltakkal egyetért
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett– az
alábbi határozatot hozza.
250/2007. sz. határozat
Kelemen Tibor területbérleti kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Kiskunmajsa,
Zrínyi u. 64. sz. 2435/22. hrsz-ú beépítetlen terület megjelölésű építési telket bérbe adja 2007.
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szeptember 1-től 5 éves időtartalomra 13.000,-Ft/telek/év bérleti díjért Kelemen Tibor
Kiskunmajsa, Zrínyi u. 66. sz. alatti lakos részére.
A szerződés aláírásával a Polgármestert felhatalmazza.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

h.)Autóbusz járatok szüneteltetése
Polgármester felkéri Béres László bizottsági referenst, ismertesse az előterjesztést.
Béres László bizottsági referens elmondja:
Sajnos ismét egy autóbusz járatnak a megszűntetéséről van szó. A Tisza Volán mellékelt
levelét az előterjesztéshez kiküldtük. Amennyiben kérdés van, kérem tegyék fel.
Leiz Sándor képviselő kérdezi:
Történt-e utasszámlálás a Tisza Volánnál, ami alapján ők úgy látják, hogy nem éri meg
fenntartani ezt a járatot?
Béres László bizottsági referens válaszolja:
Igen, több járatán is, ahol ilyen jelzések voltak utasszámlálást végeztek és amennyiben a
számlálás azt mutatja ki, hogy egy bizonyos utcaszám alá csökken az utazók száma, abban az
esetben nem gazdaságos a fenntartása, javasolják a járat megszűntetését.
Leiz Sándor képviselő folytatja:
Elég sok majsai diák tanul Szegeden, nem tudom elképzelni, hogy a minimum alatt maradna
az utasszám.
Nagy Imréné képviselő teszi hozzá:
Leiz képviselő úr által elmondottal kapcsolatban mondom, hogy nem csak ezt a járatot érinti a
megszűntetés, hanem az erre a járatra csatlakozó többi járatra is kihat.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Ezeket a járatokat folyamatosan figyelik a szolgáltatók. Az ő érdekük figyelemmel kísérni,
hogy mennyire nyereséges, vagy veszteséges egy-egy járat. Az utasszámlálás után döntött úgy
a Tisza Volán Zrt, hogy ezeket a járatokat megszűnteti, mert nem gazdaságos számára.
Amennyiben a Kiskunmajsai Önkormányzat azt mondja, hogy az utasszámlálás ellenére
véleményünk szerint ezeken a járatokon több utas van, illetve szeretnénk ezeket a járatokat
továbbra is fenntartani, akkor a Tisza Volán Zrt. adott esetben pénzt fog kérni tőlünk azért,
hogy fenntartsa a járatot, de az ő veszteségét a Kiskunmajsai Önkormányzatnak, vagy több
településnek ki kell pótolnia.
Leiz Sándor képviselő kérdezi:
Osztályvezető úrtól kérdezem, hogy Közlekedési Törvényben meg van-e határozva, hogy
egyes helységek között mennyi időközönként járjon a buszjárat.
Béres László bizottsági referens válaszolja:
Nincs leszabályozva, hogy hány járatpárnak kell közlekednie és nem is befolyásoló ennek a
járatnak a megszűntetése, mert jó pár járatpár működik a két város között. A diákokat is
kevésbé érinti ez a járatpár, mert Majsáról 9-kor indul, nem ebben az időszakban szoktak
közlekedni főleg.
Abonyi Henrik képviselő mondja:
Majsáról 815-kor és 1017-kor is van buszjárat, nem hiszem, hogy ez az egy járatkiesés
befolyásolná a hallgatókat. Természetesen én sem tartom jó dolognak, de amíg az
Önkormányzat nem tud hozzájárulni a Tisza Volán Zrt. ezen kéréséhez, kénytelenek vagyunk
elfogadni ezt a járatkiesést.
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Terbe Zoltán polgármester mondja:
Törvény nem szabályozza azt, hogy a települések közti közlekedést hogyan kell megoldania
az adott cégeknek, piaci alapon hoznak döntést. Kérdés, hozzászólás nincs, felteszem
szavazásra a határozati javaslatot, aki azzal egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal 1 tartózkodás mellett – az
alábbi határozatot hozza.

251/2007. sz. határozat
Autóbusz járatok szüneteltetése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tisza Volán Zrt szünetelő
járatainak fenntartási költség kiegészítését nem támogatja.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

4./ N a p i r e n d
Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
a.) Középiskolai osztályok, kollégiumban
2007/2008-as tanévre történő meghatározása

szervezhető

csoportok

számának

Polgármester felkéri Dr. Égető Annamária bizottsági refernst, ismertesse az előterjesztést.
Dr. Égető Annamária bizottsági referens elmondja:
Az előterjesztés a.) pontjában lévő határozati javaslatot kiegészíteném azzal - utalva a
Testületi ülés első részében Nyerges Benjamin igazgató úr kezdeményezésére -, hogy az
előterjesztés 3. pontja lekerült a mai napirendről. Így a határozati javaslat 1. pontjában az
intézmény kérelmére 12 középiskolai osztály, 1 esti tagozatos osztály és 3 kollégiumi csoport
engedélyezését javasolja az Oktatási Bizottság a Képviselő-testület számára. Javasolja a
Testület számára 1 gyermekfelügyelőnek éjszakáról nappalra történő beosztásának
engedélyezését, illetve a mai bizottsági ülés alapján az ott elhangzottak szerint javasolja a
Bizottság az esti tagozatos osztály beindításával módosuló helyi tanterv alapján a módosított
pedagógiai program jóváhagyását.
Terbe Zoltán polgármester kéri:
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket az előterjesztéssel és a módosítással
kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot a 3. pont
kivételével, aki az 1., 2. és 4. pontban foglaltakkal egyetért kézfelnyújtással szavazzon.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozza.
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252/2007. sz. határozat
Középiskolai osztályok, kollégiumban szervezhető csoportok
számának 2007/2008-as tanévre történő meghatározása
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Dózsa György Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégiumban az alábbi osztályok és kollégiumi csoportok indítását
engedélyezi a 2007/2008-as tanévben:
12 középiskolai osztály, 1 esti tagozatos osztály és 3 kollégiumi csoport.
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa György Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégiumban 1 gyermekfelügyelő éjszakáról nappalra történő beosztását
engedélyezi.
3. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa György Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium módosított pedagógiai programját a közoktatásról szóló 1993.
LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. augusztus 31., 2008. május 1.
b.) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított pedagógiai
programjának jóváhagyása
Polgármester felkéri Dr. Égető Annamária bizottsági referenst, ismertesse az előterjesztést.
Dr. Égető Annamária bizottsági referens elmondja:
Szeretnék visszautalni a Képviselő-testület június 20-i ülésére, ahol módosította az Egressy
Béni Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát, illetve arra, hogy az Intézmény egy
minősítési eljáráson esik keresztül, folyik a minősítési eljárás az itt jelzett tartalommal illetve
az alapító okiratnak megfelelően történt a pedagógiai program módosítása. A pedagógiai
program módosítását a nevelőtestület elfogadta, a kirendelt szakértő pedig javasolta a Testület
számára a jóváhagyást, így a szakbizottság is a megtárgyalást követően javasolja a Testület
számára a módosított pedagógiai program jóváhagyását.
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket az előterjesztéssel
kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozza.
253/2007. sz. határozat
Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
módosított pedagógiai programjának jóváhagyása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egressy Béni Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény módosított pedagógiai programját a közoktatásról szóló 1993.
LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja.
Felelős: dr. Égető Annamária értesítésre
Határidő: 2007. augusztus 31.
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c.) A Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása
Polgármester felkéri Dr. Égető Annamária bizottsági referenst, ismertesse az előterjesztést.
Dr. Égető Annamária bizottsági referens elmondja:
Visszautalnék a Képviselő-testület április 25-i ülésén hozott döntésére, melyben a Napsugár
Óvoda Bodoglár, Szőlő u. 9. szám alatti telephelyének megszűntetéséről határozott a
rendkívül alacsony gyermeklétszámra való tekintettel. Ezt követően fogalmazódott meg a
későbbi testületi üléseken a Közösségi Házzá történő átalakítás gondolata. Ehhez szükséges
első lépésként a Művelődési Központ alapító okiratába kerülne be az említett épület
telephelyként, a módosítás pedig lehetőséget ad számunkra, hogy a szakbizottság
megnevezését pontosítsuk a módosításkor. A szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta és a
határozati javaslatban foglaltakban javasolja a Testület számára elfogadni.
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Fogl András képviselő elmondja:
Amikor első körben beszéltünk a Közösségi Ház létrehozásával kapcsolatban, akkor több
képviselőtársam bólogatott akkor, mikor azon indokaimat soroltam, hogy először át kellene
látni világosan, hogy milyen tevékenység fog ott folyni és mindenki számára megnyugtató
konszenzus szülessen és utána beszéljünk pénzügyi döntésekről. Az akkori bölcs Testület
azonban nem így döntött, hanem bizonyos pénzek felosztásáról már ott, helyben rendelkezett.
Ezzel szemben most azt látom - bár lehet, hogy igazgatási szempontból talán ez a célszerű,
azonban az én értelmezésem szerint logikai értelemben viszont egyáltalán nem annak
nevezhető-, amikor egy művelődési intézmény alapító okiratát módosítjuk, majd azt követően
– és itt idézek az előterjesztésből - „a Bodoglári Közösségi Ház közművelődési program
tervezetének költségvetésének kimunkálása és az épület minimum feltételeinek kialakítása
folyamatban van. A Közösségi Ház működtetésének további kérdései kidolgozás alatt állnak.”
Lehet, hogy rosszul közelítem meg, de nem értem, miért nem készül egy komplex
előterjesztés, amely világossá teszi a Képviselő-testület előtt, hogy milyen pénzügyi, szakmai,
vagy adott esetben személyi feltételekkel lehet működtetni ezt a Közösségi Házat. És ha
abban konszenzus születik, akkor természetesen mellé tesszük a szükséges egyéb más
döntéseket is. Ezzel ellentétben azt látom, és nem az egyedüli példa az előterjesztések
sorában, hogy sodródunk az árral és döntünk dolgokról, és mindig folyamatosan visszatérünk,
és végül kiderül, hogy olyan valamiről döntünk megint, aminek egyébként a szakmai
tartalmával a jelenlévők közül senkinek fogalma nincsen. Tudom, hogy érdemi munka folyik
már egyébként a Közösségi Házban. Ez önmagában még nem elegendő. Egyértelmű szakmai
és pénzügyi paraméterekkel lehet érdemi döntést hozni. Ez nem kellőképpen szakmailag
előkészített, mint ahogyan az akkori döntése sem volt az akkori többségben lévő
Képviselőtársaimnak, amikor a pénzügyi kereteket megszavazták a tulajdonképpen semmire.
Mert fogalmuk nem volt hogy mire költik ezt a pénzt. Ebből a szempontból már
természetesen támogattam az elképzelést és magát a koncepciót, de mérhetetlenül dilettánsnak
tartom az előterjesztést és ezzel nem az előterjesztőt minősítem.
Terbe Zoltán polgármester folytatja:
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a korábbi elvárásoknak megfelelően egy szakmai program
készülne el a bodoglári leendő Közösségi Ház működéséhez és ehhez egy költségvetési részt
is rendelünk. Megkértem Képviselő Asszonyt, illetve a Művelődési Központ vezetőjét, hogy
közösen vessenek papírra egy munkatervet, legalább az idei esztendőre. A munkaterv
elkészült, egy oldalas dokumentum, amely mellé pénzügyi kalkuláció nem készült, csak egy
vázlatos kalkuláció, hogy körülbelül fél millió forintba kerülne a fenntartása ennek az
intézménynek az idei fél esztendőre. Ezért nem tartottam alkalmasnak ezt a dokumentumot
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arra, hogy a Testület elé most vitára bocsássuk. Kértem, hogy pontosan tegyék le az asztalra
azt is, hogy ennek a programnak a megvalósítása mennyibe kerül tételesen. És amennyiben
ezek a dokumentumok rendelkezésre állnak, akkor a szakbizottságok ezt megvitatják és
eldöntjük Képviselő-testületi szinten, hogy tudunk-e és akarunk-e áldozni ezekre a
programokra, esetleg csökkentett, vagy bővített tartalommal szeretnénk azt megvalósítani. Az
Intézmény, amennyiben egy közös elhatározásunk alapján a volt Óvoda épülete Közösségi
Házként fog funkcionálni, egy kezelőhöz kell, hogy kerüljön. Logikus, hogy a Kiskunmajsai
Művelődési Központ 3. telephelyeként kell, hogy szerepeljen, hiszen a 2. a Kígyósi
Művelődési Központ. Ennek a döntésnek csak az a hozadéka, hogy lesz gazdája az épületnek,
lesz kivel kötnie a DÉGÁZ-nak, a DÉMÁSZ-nak és a vízszolgáltatónak a szerződést, és lesz
majd hova küldeni ezeket a számlákat és ki tudjuk egyenlíteni. Ez csak egy technikai jellegű
döntés. Ezért kérem, hogy ezt fogadjuk el. Amennyiben a szakmai tartalommal kapcsolatos
komplex kérdéseket tekintjük, a soron következő informális ülésre készül el az a szakmai
elképzelés, amelyet a kiskunmajsai kulturális élet teljes átszervezését tartalmazza, megvitatjuk
több soron és bízom benne, hogy év végéig a teljes kulturális élet átalakítása megtörténhet. Ez
a döntésünk nem befolyásolja érdemben ezt a folyamatot, ez egy technikai jellegű döntés,
azért, mert szükséges az épület sorsáról gondoskodnunk addig is, míg a kulturális koncepció
el nem készül.
Oláh Péterné képviselő elmondja:
Jelenleg egy edző rész van kialakítva, ahol minden este nagy számban vannak fiatalok és
gyermekeknek egy játékrész. Jelenleg egy fiatal technikus lány reggeltől estig bent van és
dolgozik társadalmi munkában.
Terbe Zoltán polgármester folytatja:
Köszönjük a bodoglári lakosoknak azt a munkáját és lelkesedését, amivel a Közösségi Házban
próbálnak programokat szervezni. A kulturális életünk átszervezését célzó előkészítő munka
során ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk és be kell építenünk a rendszerbe. Hiszen
ahol ilyen sok belső energia rejlik a lakosságban, azt szeretnénk kiaknázni. A előterjesztéssel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, felteszem szavazásra a határozati javaslatot, aki azzal
egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 3 tartózkodás mellett – az
alábbi határozatot hozza.
254/2007. sz. határozat
A Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Központ
telephelyeinek körét bővíti a Kiskunmajsa, Bodoglár Szőlő u. 9. szám alatti Bodoglári
Közösségi Házzal.
A telephelybővítés kapcsán az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal határozza meg
az intézmény Alapító Okiratát.
Felelős: dr. Égető Annamária
Határidő: 2007. augusztus 31.

d.) Az ’56-os Történelmi Alapítvány és Kiskunmajsa Város Önkormányzata közötti
megállapodás és a Művelődési Központ SZMSZ-ének módosítása

19
Polgármester felkéri Dr. Égető Annamária bizottsági referenst, ismertesse az előterjesztést.
Dr. Égető Annamária bizottsági referens elmondja:
A Művelődési Központ SZMSZ-ének módosításának jóváhagyása bizottsági hatáskör, ez a
bizottsági ülésen megtörtént. Így a Képviselő-testületnek döntenie az ’56-os Történelmi
Alapítvány, illetve a város közötti megállapodás módosításában nem szükséges. Kiemelném
még az előterjesztésből, hogy Dózsáné Mihálka Erzsébet az a köztisztviselő, akit érint az
előterjesztés, aki huzamosabb ideje munkát végez a Tájházban és ez a Tájház az, amit olyan
közkincsnek, illetőleg fontos értéknek tekint a szakbizottság is, hogy az itt folyó munkát
szeretné a módosítás tartalmával megerősíteni. Érkeztek kérdések felém és ezért szeretném
kiemelni az írásbeli előterjesztésből, hogy az Intézmény és a munkavállaló között közös
megegyezéssel történne a munkaviszony megszűntetése. Tekintettel arra, hogy másképp nem
is történhet ez a váltás, hiszen a közös megegyezés ad lehetőséget a munkavállalónak arra,
hogy egyik napról a másikra egy másik munkahelyen munkát tudjon vállalni. Illetve a közös
megegyezés az, ami a munkáltató részéről nem jár végkielégítési kötelezettséggel. Erre
vonatkozóan az érintett felek tájékoztatása megtörtént, ők annak a tartalmával egyetértettek.
Terbe Zoltán polgármester hozzáfűzi:
Az a működtetési rendszer, amellyel jelenleg a Tájházat sikerül fenntartani egy olyan
kompromisszumos megoldásként jött létre az elmúlt évek során, amely eltér ettől, hogy a
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés is támogassa pénzzel a kiskunmajsai Helytörténeti
Gyűjtemény és Tájház működését. A közös szakmai véleményünk volt az, hogy a Tájházban
rejlő lehetőségeket nem sikerült kiaknázni az elmúlt évek során. Viszont Kiskunmajsának jól
felfogott turisztikai és helytörténeti érdeke az, hogy a Tájház méltóképpen kerüljön
kialakításra és illeszkedjék be abba a turisztikai programsorozatba, amit szeretnénk felépíteni
annak érdekében, hogy ne csak a Termálfürdő, hanem Kiskunmajsa Városa is legyen a
turizmus célpontja. Ennek lenne az első lépése az, ami az előterjesztésben szerepel.
Szeretnénk, ha az előterjesztésben szereplő személy, aki az elmúlt évek alatt bebizonyította,
hogy hozzáértően és jól tudja végezni ezt a munkát átkerülne a Múzeum kötelékébe és az ő
bérére fordítandó összeg átkerülne az ’56-os Történelmi Alapítványhoz, mint a Múzeum
fenntartójához. Biztos vagyok abban, hogy amennyiben olyan munkaköri leírást fogunk
készíttetni, amely az illető személynek pontosan beszabályozza feladatait és a Tájházban
végzett munkáját, akkor a Tájház új életre fog kelni. Ennek igazolásához szeretném felhívni a
figyelmet a mostani Majsa Napok ünnepségsorozat keretében már elég komoly programokat
szerveznek a Tájházban, külön meghívókat is készítettek erre a célra és ez mutatja azt, hogy
valóban van fantázia abban, hogy ezt a megoldást próbáljuk megvalósítani. Arra a kérdésre,
amit korábban feltettek Képviselőtársaim és ami szintén a kulturális koncepcióval függ össze,
amit majd készítünk, ez összecseng az eddigi beszélgetésünk során elmondottakkal, amely azt
jelenti, hogy a kultúrát differenciáltabban kell kezelni Kiskunmajsán, nem szabad annyira
koncentrálni egy-egy intézményre. Ennek egyik lépése lenne ez, ami illeszkedik ehhez a
gondolatmenethez. Azt javaslom, hogy ezt a lépést tegyük meg és így új tartalommal tudnánk
megtölteni a Tájházat. Azzal együtt, hogy a Kiskunmajsai Kézműves Egyesület támogatásáról
biztosította ezt a programot és a civil szféra által biztosítható munkát és pénzt, pályázati
forrásokat is a Tájházra tudja ezután fordítani egy megfelelően megkötött keretszerződés
keretében.
Fogl András képviselő szól:
Az MSZP frakció azért javasolta levételre ezt a napirendi pontot, amit mint indokot is
elmondtam és Polgármester úr más megközelítésből, de hasonlóképp megfogalmaz, miszerint
addig, amíg ezt a közművelődési koncepciót nem öntjük áttekinthető formába, ennek
következményeként közművelődési rendeletünket nem szabályozzuk, addig semmiféle
szerződésmódosításra nem ildomos, hogy sor kerüljön, a civil szféra többi majsai
szereplőjével szemben nem egy lovagias megoldás. Másrészt pedig azt gondolom, hogy a
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szakbizottság nem járta kellőképpen át és maga a Testület sem ennek a problémának a több
oldalról történő megközelítését. Gondolok itt a közművelődési szakmai véleményre, amely
köszönő viszonyban sincs az előterjesztéssel és arról sincs tudomásom, hogy érdemben
tárgyalta volna a Bizottság. Egy technikai észrevétel: A korábbi szerződés még a Félegyházi
út 5-7. sz. alatt lévő Helytörténeti Gyűjteményt nevezi meg, ezt gondolom átvezetésre kerül
az új szerződésben is. Illetve a korábbi szerződés 3. pontja egyértelműen rendelkezett arról,
hogy a működtetés és üzemeltetés során az Alapítvány köteles gondoskodni az épületek és
tárgyak állagmegóvásáról, karbantartásáról, stb. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban az
Alapítvány, akivel 2002-ben szerződést kötöttünk ebben az ügyben semmit nem tett. Hiszen
nem hogy fejlesztések és beruházások nem valósultak meg és a korábbi szakmai színvonal
nem lett tovább víve, hanem még állagmegóvás sem történt. Megértem az előkészítő azon
szándékát, hogy ezen a helyzeten szeretne változtatni, de e mellett azért mégsem kellene szó
nélkül elmenni. Megkérdőjelezhetném és megkérdezem azt, hogy akkor az Alapítvánnyal
kötött szerződésünk kimerítette az abban foglaltakat, vagy valaki megsértette azt a szerződést
és nem tett annak eleget? Szerintem igen, ebből adódóan pedig abban az esetben, amikor
intézményi átalakítások vannak, minden területre igaz az, hogy forráselvonás történik és
különösen igaz ez a civil szférára és itt helyben, akkor nem gondolom, hogy adott esetben egy
keretjellegű szerződés, amely szerintem csak részben került teljesítésre azzal kellene
módosítanunk és jutalmaznunk, hogy újabb feladatokat és pénzügyi forrásokat csoportosítunk
át. Maximálisan a szakmai álláspontokat figyelembe véve, ami adott esetben egy újabb
közművelődési szerződés megkötését javasolja egy másik szervezettel, adott esetben a
Mihálkáné Betti által képviselt Kézműves Egyesülettel. Ez is egy megoldási lehetőség. Azt is
aggályosnak tartom, hogy az által, hogy egy közalkalmazott áthelyezésére sor kerül ezzel a
probléma önmagában nem oldódik meg. Azáltal, hogy a bérek és járulékok finanszírozását mi
biztosítjuk, az nem azt jelenti, hogy ott érdemi, szakmai munka tud folyni. Hiszen ahhoz,
hogy a kézműves foglalkozások az általános iskola tantervéhez integrálható programok
legyenek, ahhoz több száz, több milliós támogatásra van szükség. Harmadrészt egy nagyon
rossz állapotban lévő ingatlanról van szó, építési szakértő véleménye az, hogy vendégek
fogadására az épület alkalmatlan. Én mindenképpen szakmailag erre a szerződésre és minden
más egyéb ilyen szerződésre a közművelődési rendelet és közművelődési koncepció
meghozatala után térnék vissza.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester mondja:
Valamikor február körül, mikor elfogadtuk a város költségvetését egy szóbeli kiegészítést
kértem az elfogadásra kerülő koncepcióhoz, ami azt tartalmazta, hogy milyen ütemtervben
fogjuk a továbbiakban a takarékossági intézkedést intézményeink körében foganatosítani. Ez
tavasszal el is indult és azóta egy kicsit lelassult, illetve kifulladóban van ez a folyamat.
Elindítottuk az oktatási intézményeknél, ott végig is tudtuk vinni a megfelelő intézkedéseket,
de a további intézményeknél nem igazán látom azokat az előkészületben levő
munkafolyamatokat, amelyek meg fogják hozni azokat az eredményeket, amelyeket várunk
tőlük. A folyamathoz még annyit tennék hozzá, hogy tavasszal voltak intézményeknek
hasonló kezdeményezései, ahol próbáltak bizonyos részmegoldásokat kérni a Tisztelt
Testülettől. Képviselőtársaimmal együtt úgy döntöttünk, hogy amíg az egész átalakítási
struktúrát nem látjuk nem hozunk részdöntéseket, hanem együtt kezeljük az egészet és egy
globális folyamatot fogunk véleményezni és létrehozni. Most egy részdöntést próbálunk
meghozni, ami Polgármester úr véleménye szerint egyezik azzal a koncepcióval, ami
következő hónapban a Testület elé fog kerülni. Örülök, ha ez egyezni fog, de egy picit
szerencsésebbnek találtam volna, ha egyszerre tudtuk volna ezt a kérdést kezelni. Remélem,
hogy a mostani döntés, ami meg fog születni összhangban lesz a közművelődési
koncepcióval.
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Terbe Zoltán polgármester hozzáteszi:
Valóban némi lemaradás tapasztalható a kulturális élet várható átszervezése és a takarékossági
intézkedések területén. Ezért is tapasztaljuk azt, hogy azok az apróbb kiigazítások, amelyeket
szeretnénk végrehajtani, úgy tűnik, mintha koncepció nélkül zajlanának. Elkészítettünk egy
vizsgálatot a közművelődési szféra átvilágításával kapcsolatban, az összecseng ezekkel a
gondolatokkal. Az érintett szerződéssel kapcsolatban annyit szeretnék megállapítani, hogy
mivel az előző ciklusban történt meg az, hogy a Múzeum épületét lebontották és helyette egy
új Múzeum épületet építettek, ezért az akkori szerződés már abban a pillanatban idejét múlta,
amikor kiköltöztek a Múzeum épületéből. Hiszen azok a költségek, amelyeket korábban
kikalkuláltak a múzeum fenntartására az a Félegyházi út 5-7. szám alatti épület gáz-, víz-,
villany költségeit tartalmazta. Az új épületre nem készült el akkor még kalkuláció. Azt is
figyelembe kell venni, hogy az előző önkormányzati ciklusban a Múzeum lebontása és az
újba történő beköltözés úgy történt, hogy a lebontott Múzeumtól az összes múzeumi tárgyat
valahova elmenekítették a tárgyak kezelői. Egy ilyen hely volt, a Tájház, ahova
beömlesztették ezeket a tárgyakat. Nem volt más, az Önkormányzat nem tudott más helyet
biztosítani, ezért történt meg az, hogy a Tájház belülről pár hónappal ezelőtt egy csatatérre
hasonlított. Amint az új Múzeum elkészült a Tájházból a tárgyak egy része átkerült az új
Múzeumhoz. Az új Múzeum alapterülete annyival kisebb a korábbi ígéretekkel ellentétben,
hogy raktárhelységet nem biztosítottak, ezért a raktárhelységben lévő tárgyak egy része
jelenleg is a Tájház egyik-másik helységében került elhelyezésre. A Tájház még nem üres, ott
vannak a múzeumi tárgyak. Másik részük az ’56-os Történelmi Alapítvány kint lévő
raktárában van, tehát töredékét sem tudjuk biztosítani annak a raktárhelységnek, ami
szükséges lenne a Múzeum számára. Ezért nehéz azt számon kérni az ’56-os Történelmi
Alapítványtól, hogy hogyan tudott vigyázni a Tájház belsejére, mikor az Önkormányzat nem
tette lehetővé, hogy vigyázzon rá, mivel muszáj volt berakni oda azokat a tárgyakat. Mióta az
előterjesztésben szereplő Dózsáné Mihálka Erzsébet segített a Tájház rendbehozatalában,
azóta elmondhatjuk, hogy azok a hibák, amelyek akkor keletkeztek, amikor
kényszerraktárként működött a Tájház részben helyreállításra kerültek. Az épület állaga nem
romlott annyira, hogy ez bármiféle veszélyt jelentene. Elkészíttetünk egy felmérést a
szükséges műszaki felújításokról annak érdekében, hogy a Tájház valóban továbbra is tudjon
működni és vendégeket fogadni. Ez egy hosszabb folyamat, ennek vagyunk most az elején.
Ehhez kérem Képviselőtársaim segítségét és biztos vagyok benne, hogy az a művelődési
koncepció és közművelődési rendelet, amit meg fogunk alkotni olyan lesz, ami nem fog
nagyban eltérni ettől a koncepciótól, amit most szeretnénk első lépésként megvalósítani.
Farkas Zoltán képviselő pontosítja:
Anyagi teherrel nem jár ez az Önkormányzatnak, mert a megállapodásban van egy ilyen
kitétel.
Dr. Égető Annamária referens mondja:
Az előterjesztés szöveges részében szerepel, amely az eredeti megállapodás 8. pontját
módosítja. Ebben arra vállal kötelezettséget az Alapítvány, hogy a jelenlegi állapotnak
megfelelő 5 fő továbbfoglalkoztatását vállalja azzal, hogy a Kjt-ben meghatározott bért és
egyéb juttatásokat biztosítja. A záró mondat az eredeti megállapodást tartalmazta, így
változatlan maradt, mert arra vonatkozó indítvány nem volt, hogy ez kerüljön ki belőle.
Jelenleg azért nincs aktualitása, mert az érintett dolgozó úgy nyilatkozott, hogy amennyiben
egyik napról a másikra át tud lépni egyik munkáltatótól a másikig, aláír mindent, így nem
kerülne sor olyan esetre, hogy ő nem menne tovább, hiszen neki is az az érdeke, hogy
szeptember 1-től az Alapítványnál dolgozhasson. Ez pedig kizárólag a közös megegyezéssel
történhet.
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Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Egyéb kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban nincs, szavazásra bocsátom, aki az
előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 3 tartózkodás mellett– az
alábbi határozatot hozza.
255/2007. sz. határozat
Az ’56-os Történelmi Alapítvány és Kiskunmajsa Város Önkormányzata közötti
megállapodás és a Művelődési Központ SZMSZ-ének módosítása
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dózsáné Mihálka Erzsébet
álláshelyét a Művelődési Központban 2007. augusztus hó 31. napjával megszünteti. Személyi
juttatása és járulékai az 56-os Történelmi Alapítványnak nyújtott támogatás összegét növelik,
a Művelődési Központ költségvetésében ezen személy foglalkoztatásával kapcsolatos
előirányzat maradvány terhére, melynek összege 357.300,- Ft. A 13. havi illetmény és
járulékai a Művelődési Központ számára utólag kerül biztosításra. Ezzel párhuzamosan
szükséges az önkormányzat és az alapítvány közötti támogatási megállapodás módosítása.
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti módosító megállapodás
aláírására Polgármester Urat felhatalmazza azzal, hogy amennyiben a dolgozó foglalkoztatása
az Alapítványnál megszűnik, az önkormányzat jogosult az 56-os Történelmi Alapítványnak
nyújtott támogatás összegét a dolgozó személyi bére és járulékai összegével csökkenteni.
Felelős: dr. Égető Annamária
Határidő: 2007. augusztus 31.
/Fogl András képviselő kiment./

5./ N a p i r e n d
Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztései
Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás
Polgármester felkéri Nyerges Éva bizottsági refernst, ismertesse az előterjesztést.
Nyerges Éva bizottsági referens elmondja:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz Kiskunmajsa Város Önkormányzata
2003. év óta minden évben csatlakozott. Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
megtárgyalta és 2008. évre szintén javasolja a csatlakozást az előterjesztésben foglaltak
szerint.
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs,
polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, aki egyetért kézfelnyújtással
szavazzon.
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A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozza.
256/2007. sz. határozat
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához csatlakozni kíván.
Megbízza a Polgármestert, hogy a csatlakozási Nyilatkozatot írja alá, és 2007. szeptember 30ig továbbítsa az OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztálya részére.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008. évi költségvetési rendeletben
700.000,-Ft keretösszeg kerüljön tervezésre a fenti cél fedezeteként.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester, aláírásra
Határidő: 2007. szeptember 30.

b.) Karlovszki Pál önkormányzati lakásbérleti kérelme
Polgármester felkéri Nyerges Éva bizottsági refernest, ismertesse az előterjesztést.
Nyerges Éva bizottsági referens elmondja:
Karlovszki Pál Ágasegyháza 249/2. szám alatti lakos önkormányzati lakás iránti kérelmet
nyújtott be az Ágasegyháza 249/3. szám alatti lakrészre. A szakbizottság a kérelmet
megtárgyalta és 5 év időtartamra javasolta bérbe adni.
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, aki az
abban foglaltakkal egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozza.
257/2007. sz. határozat
Karlovszki Pál önkormányzati lakásbérleti kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2007. (V.04.) Kt. rendelet 3.
§ a) pontja alapján az Ágasegyháza 249/3. számú önkormányzati tulajdonú ingatlant szociális
alapon bérbe adja Karlovszki Pál Kiskunmajsa, Ágasegyháza 249/2. szám alatti lakosnak.
Bérleti szerződés időtartama: 2007. szeptember 1. és 2012. augusztus 31. között.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester, szerződés aláírására
Határidő: azonnal
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c.) A Kiskunmajsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatója
Polgármester felkéri Nyerges Éva bizottsági refernst, ismertesse az előterjesztést.
Nyerges Éva bizottsági referens elmondja:
A Kiskunmajsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat a városi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás alapján elkészítette 2006. évről szóló beszámolóját, amelyet az
előterjesztés melléklete tartalmaz. Kérem tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató tudomásul
vételére.
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs,
polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, aki az abban foglaltakkal egyetért
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozza.
258/2007. sz. határozat
A Kiskunmajsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatója
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Cigány
Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi munkájáról készített tájékoztatást tudomásul veszi.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

6./ N a p i r e n d
Pénzügyi Osztály előterjesztései
Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
a.) Kullancsirtásra biztosított előirányzat zárolása
Polgármester felkéri Gulyás Jánosné bizottsági referenst, ismertesse az előterjesztést.
Gulyás Jánosné bizottsági referens elmondja:
Kiskunmajsa Város Önkormányzata 135/2007. számú határozatában az ott megjelölt
területeken jóváhagyta a kullancsirtásra 269.900,- forintos előirányzatot. A
Városgazdálkodási Intézmény részéről jelzés érkezett az Önkormányzat felé, hogy
véleményük szerint nincs szükség ezen munkálatok elvégzésére és kérte az előirányzat
zárolását. Alpolgármester úr ezt a levelet egyetértő záradékával ellátta, ezért került a Pénzügyi
és Költségvetési Bizottság elé. A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat szerint az összeg
zárolása helyett a Múzeum melletti terület feltöltését javasolta ennek az előirányzatnak a
terhére.
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Farkas Mihály képviselő pontosítja:
A határozati javaslatot annyiban szeretném pontosítani, hogy úgy hangzott el, hogy a
Széchenyi Iskola és a csatorna közötti, Múzeummal szembeni terület. Tehát nem a Múzeum
melletti, hanem szemben lévő terület feltöltésére lenne fordítva ez a keret.
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Dósai Imre alpolgármester szól hozzá:
A bizottsági ülésen elhangzott ez a javaslat és utána Lantos György intézményvezető úrral
felmérettük a területet, hogy mire is lenne elég ezen a területen ez a pénz. Vállalkozói
ajánlatot kértünk, ami igen kedvező számunkra, hiszen a földszállítás árába a mai piaci árába
benne van a terület elegyengetése is, valamint egy olyan problémát is megoldana az
ajánlattevő, hogy a Zrínyi utca végén még a 2006-os belvizes időszakban kitermelt földet
felhasználná erre a feltöltésre. Ajánlatát ütemezte, csak tájékoztatás jelleggel 3.667 m3 földet
kellene beszállítani, 1,7 MFt-ba kerülne az összes. Ahogy bizottsági ülésen is elhangzott az
Iskola utca melletti szakasz a csatorna és Széchenyi Iskola közötti rész 3.120 m2-es terület,
780 m3-t igényelne. Ennek az összes költsége 393.900, Ft+ ÁFA. Tájékoztatás jelleggel
mondtam el, hogy a jelenleg a Költségvetési Bizottság által támogatott keret nem fedezi
ennek a területnek az igényét.
Kérdés, hozzászólás nincs, polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot Farkas
Mihály képviselő módosításával, aki egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozza.
259/2007. sz. határozat
Kullancsirtásra biztosított előirányzat zárolása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Intézmény
részére 138/2007.(VI.06.) határozata szerint kullancsirtásra dologi kiadásként biztosított
260.900.- Ft-ot. A feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány terhére 260.900,- Ft-ot
biztosít a Konecsni György Helytörténeti Gyűjteménnyel szembeni terület feltöltésére.
Felelős: Lantos György igazgató
Határidő: 2007. december 31. az elszámolásra

b.)Áprilisi normatíva lemondás előirányzatának átvezetése
Polgármester felkéri Gulyás Jánosné bizottsági referenst, ismertesse az előterjesztést.
Gulyás Jánosné bizottsági referens elmondja:
Kiskunmajsa Város Önkormányzata első alkalommal áprilisban mondott le normatíváiról
intézményi adatok alapján, a 2006-2007. tanév pontosított tényadatai, illetve a beiratkozások
utáni becsült adatok figyelembe vételével, így 2.410.300,- forintos bevétel kiesése keletkezett
az Önkormányzatnak, melyből a céltartalékon 19.900,- forint rendelkezésre állt. A maradék
összeg terhére a Pénzügyi és költségvetési bizottság az általános tartalékot javasolta
csökkenteni, ennek az összegnek a költségvetési rendeleten történő átvezetésével egyetértett.
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, aki az
elhangzottakkal egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –elfogadta
az áprilisi normatíva lemondás előirányzatának költségvetési rendeleten való
átvezetését.
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7./ N a p i r e n d
Polgármester előterjesztései
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
a) Tájékoztató Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének I.
félévi végrehajtásáról
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Felkérem Gulyás Jánosnét, hogy a költségvetés I. félévi végrehajtásáról az előterjesztést tegye
meg.
Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető ismerteti:
Az államháztartásról szóló törvény 79. §. (1). bekezdése előírja a tájékoztatási kötelezettséget
szeptember 15-ig Polgármester úr részére a Képviselő-testület elé. A szöveges előterjesztés
tartalmazza a számszaki táblázatokban szereplő adatok magyarázatát, önállóan gazdálkodó
intézményeink pedig külön beszámoló keretében adtak számot a féléves pénzügyi
helyzetükről. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
A féléves pénzügyi beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat van-e?
Amennyiben nincs kérem, hogy aki a beszámolóban leírtakat elfogadja kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozza.
260/2007. sz. határozat
Tájékoztató Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2007. évi
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló –
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat
2007. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót megismerte, az abban
foglaltakat az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Dr. Tóth Mária jegyző
Valamennyi intézményvezető
Határidő: 2007.szeptember 30. az érintettek értesítésére

b.) Magyar Önkormányzatok Szövetségébe történő belépésről
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
Magyarországon több önkormányzati érdekvédelmi szervezet, több szövetség működik. A
Magyar Önkormányzatok Szövetsége véleményem szerint olyan értékeket tud beadni ebbe a
kapcsolatrendszerbe, ami a város javát szolgálja. Ezért javasoljuk, hogy a Szövetség
felkérésére Kiskunmajsa Város Önkormányzata lépjen be a szövetségbe. Akkor léphetünk be,
ha erről Képviselő-testületi határozat van, ezért kérem tisztelt Képviselőtársaimat, hogy az
előterjesztésben lévő szellemnek megfelelően lépjünk be a szövetségbe. Ezzel kapcsolatban
kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk róla, aki az előterjesztéssel
egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozza.
261/2007. sz. határozat
Magyar Önkormányzatok Szövetségébe történő belépésről
Határozat
Kiskunmajsa város Önkormányzatának képviselő-testülete 2007. szeptember 1. napjával
csatlakozik a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez, és ezzel egyidejűleg évente vállalja az
éves tagdíj megfizetését, melyre 2007. évben 40.200 Ft-ot biztosít az általános tartalék
terhére.
Felhatalmazza továbbá Terbe Zoltán polgármestert a belépéshez szükséges belépési
nyilatkozat aláírására.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. szeptember 1.

c.) Pályázat benyújtása a DAOP-2007-3.1.2. kódszámú kerékpárút hálózat fejlesztésre
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
Az előző testületi ülésünkön a kiskunmajsai Önkormányzat úgy döntött, hogy azt a
kerékpárutat, amely korábban a városközpont rehabilitációs pályázat részeként kidolgozásra
került, nyújtsuk be a Dél-alföldi Regionális Tanácshoz. Az akkori döntés úgy született, hogy
információink arról voltak, hogy július végéig lehet benyújtani, idő közben kiderült, hogy
augusztus végéig lehet benyújtani kerékpárút pályázatot. Ezért a pályázat elkészítésére több
idő állt rendelkezésünkre, a szükséges döntéseket meg tudjuk még hozni a nyári szünet lejárta
után. A kerékpárút a korábbi terveknek megfelelően a Patyi ócskástól menne a szegedi hídig,
de mivel a koncepciónak olyan tervnek kell megfelelnie, amely illeszkedik a kistérségi
közlekedési rendszer fejlesztéséhez, kiszolgál turisztikai célokat, ezért a kerékpárút pályázat
műszaki tartalma azt is magában foglalja, hogy a Deák F. utcai éktől, ahol a strandról jövő
kerékpárút vége van egy felfestéses módszerrel összekötnénk a két kerékpárutat. Így
egységesen kezelhető pályázati csomagban kerülne benyújtásra, teljesen összhangban a
korábbi pályázattal és annak a műszaki tartalmával. Korábban 2 méter széles kerékpárút
létesítésére nyílt lehetőség, ezért az engedélyes tervdokumentációk 2 méter széles
kerékpárútra készültek el. Jelenleg az újabb szabályzás szerint 2,6 méter széles kerékpárúttal
lehet pályázni, de mivel Magyarországon átmeneti állapot van, a korábbi szabályozás szerinti
terveket még aktualizálni kell. Ezért született meg ez a megoldás, amit a pályázat kiírója is
elfogad, mely szerint a hatóság nyilatkozik arról, hogy 2 méter széles kerékpárút építése az
indokolt, ezért benyújtható így is a pályázat. Ezeket a nyilatkozatokat beszereztük és ezzel
együtt nyújtanánk be a pályázatot. Van-e valakinek kérdése a pályázattal kapcsolatban?
/Fogl András képviselő bejött./
Farkas Mihály képviselő szól:
Lehet, hogy célszerű lesz majd a Fő utcának a leginkább érintett, a Kék ABC-től az Óvodáig
tartó szakaszának tulajdonosaival egyeztetni. Ott egymás után készülnek el az
üzlettulajdonosok által kialakított parkolók díszburkolattal. Még évekkel ezelőtt jeleztük,
hogy szerencsésebb lenne a Zrínyi utcai kereszteződésnél átvinni a kerékpárutat a Régiposta
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utcába és úgy bevezetni a központba, tekintettel arra, hogy a Fő utcai üzlettulajdonosok által
már elkészített parkolókat nem akadályozná kerékpárút. Lehet, hogy ez megint elő fog jönni.
Célszerű lenne egy előzetes tájékoztatást, megnyugtatást adni, hogy ez hol fog menni.
Terbe Zoltán polgármester válaszolja:
Teljesen egyetértek, ezért kérem Béres László kollegát, hogy a lakosság felé a tájékoztatás a
kerékpárút tervezett nyomvonaláról és az esetleg érintett üzletekről, lakosokról tegye meg a
sajtó nyilvánossága előtt. Az előterjesztéssel kapcsolatban más kérdés, észrevétel nincs, aki a
határozati javaslattal egyetért kézfelnyújtással szavazzon.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozza.

262/2007. sz. határozat
Pályázat benyújtása a DAOP-2007-3.1.2. kódszámú
kerékpárút hálózat fejlesztésre
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a DAOP2007-3.1.2. kódszámú kerékpárút hálózat fejlesztésre, Kiskunmajsán a Fő utcában kerékpárút
építésére, a Deák Ferenc utcában a közút burkolatának szélesítésével kerékpárút kialakítására.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásával kapcsolatos intézkedések megtételére,
továbbá biztosítja a 10% mértékű, 8.762.887.- Ft összegű saját erőt a Város 2008. évi
költségvetésében.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. augusztus 31., a pályázat benyújtására

8./ N a p i r e n d
Alpolgármesteri előterjesztések
B) Előadó: Dósai Imre alpolgármester

Söröskorsók őrzésére riasztórendszer felszerelése
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Polgármester kéri Dósai Imre alpolgármester urat, hogy az előterjesztést tegye meg.
Dósai Imre alpolgármester ismerteti:
A július 17-i Képviselő-testületi ülésen Polgármester úr tájékoztatta a Testület tagjait a
Söröskorsó Gyűjtemény elhelyezési lehetőségéről. Idő közben Kis Tibor betelepítette a
kiszemelt intézmény egyik termébe gyűjteményét. Az épületet felszerelték védelmi rácsokkal.
Több intézmény is felajánlást tett számára korsók elhelyezésére szolgáló vitrinekkel. A
Gyűjtemény kialakult. Tekintettel a Gyűjtemény nagy értékére való tekintettel felvette a
kapcsolatot a Halas Pajzs Kft-vel, aki riasztó rendszerek kiépítésével foglalkozik. Ajánlatot
kért, hogy mennyibe kerülne a riasztó rendszer kialakítása. A Pénzügyi Bizottsági ülésre
elkészített ajánlat 131.200,- forintról szólt. Idő közben értesítést kaptunk a Kft-től, hogy
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számolási hiba történt, 161.200,- forintra módosult az ajánlat. Ezt követően neheztelésemet
fejeztem ki a számolási hiba és utólagos módosítás után, főleg miután a Költségvetési
Bizottság a 131.200,- forintos ajánlatot elfogadta és támogatta, így most módosítottak, a Kft
elvégzi a 131.200,- forintos áron a riasztórendszer felszerelését. Azért is kedvező ez az
Önkormányzatnak, mert ha azzal az ingatlannal hosszabb távú tervei vannak, akkor ez a
védelmi rendszer a későbbiekben az ingatlanban elhelyezkedő egyéb funkciók hasznára is
válhat.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Egy fontos feladat elvégzéséhez értünk. Azzal, hogy a riasztó rendszer kiépítésre kerül –
ahogy Alpolgármester úr is mondta – az épület védelme is meg lesz oldva. Felhívom a
kiskunmajsai lakosság és a tisztelt Képviselőtársaim figyelmét, hogy a Söröskorsó
Gyűjtemény állandó kiállításának megnyitója szeptember 7-én, pénteken 15 órakor lesz.
Mindenkit szeretettel várunk erre a jeles eseményre. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés
észrevétel nincs, szavazásra teszem fel, aki az előterjesztéssel egyetért kézfelnyújtással
szavazzon.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett – az
alábbi határozatot hozza.

263/2007. sz. határozat
Söröskorsók őrzésére riasztórendszer felszerelése
Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Bajcsy-Zs. utcai
iskola épület, illetve a benne elhelyezett Söröskorsó- és Pohár Gyűjtemény védelmére
szolgáló riasztórendszer kiépítését, melynek figyelési díja a Halas-Pajzs Vagyonvédelmi Kft.
felajánlása alapján térítésmentes.
A Halas-Pajzs Vagyonvédelmi Kft. által végzett munka ellenértékét, 131.200.- Ft értékben
számla ellenében kifizeti, az általános tartalék terhére.
Felelős: Dr. Tóth Mária jegyző
Határidő: 2007. szeptember 30.

Terbe Zoltán polgármester bejelenti:
Mivel a közbeszerzési eljárások kapcsán hozandó döntésünk érinti a költségvetési rendelet
módosítását, ezért szünetet tartunk addig, amíg a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
döntéseket meg nem hozzuk a zárt ülésen és az abban szereplő összegeket kell majd
átvezetnünk a költségvetési rendeleten.

Polgármester szünetet rendelt el 16 óráig.
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A nyilvános testületi ülés 18 órától folytatódik.

/Egy képviselő távozott./

11./ N a p i r e n d
…./2007. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2007. évi költségvetését
megállapító 4/2007. (II.28.) számú rendelet módosításáról
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Gulyás Jánosné bizottsági referens elmondja:
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság megtárgyalta a kiküldött rendelet-tervezetet, a
szakbizottsági ülésen és a testületi ülésen meghozott pénzügyi döntésekkel együtt elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotja az
alábbi rendeletét.

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
26/2007.(VIII.31.) rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító
4/2007. ( II. 28. ) számú módosításáról

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-a valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
74. § (1) bekezdése, valamint a 217/1998.(XII. 30.) Korm. számú rendelet 53. §. (1)
bekezdése alapján - a 4/2007. (II. 28.) Ktr. (továbbiakban: R) módosítására az alábbi
rendeletet alkotja.
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1. §.

A R. 2. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az Intézmények és a Kisebbségi
Önkormányzat együttes 2007. évi költségvetésének

bevételi és kiadási
fő összegét

2.278.351,0 ezer Ft-ban

ezen belül:
- a személyi jellegű kiadást
- a munkáltatót terhelő járulékot
- a dologi jellegű kiadásokat
- az ellátottak pénzbeli juttatását
- a speciális célú támogatást
- a pénzeszköz átadásokat
- finanszírozási célú kiadást
- felhalmozási kiadásokat
= ebből felújítási kiadások
= ebből felhalmozási kiadások
= ebből felhalmozásra átadások
= ebből finanszírozási kiadások
- a tartalékot
= ebből általános tartalék
= ebből céltartalék

817.696,6 ezer Ft-ban,
265.190,0 ezer Ft-ban,
486.801,5 ezer Ft-ban,
1.415,0 ezer Ft-ban,
239.201,8 ezer Ft-ban,
75.138,7 ezer Ft-ban,
121.159,0 ezer Ft-ban,
148.874,2 ezer Ft-ban,
52.796,7 ezer Ft-ban,
28.016,6 ezer Ft-ban,
54.185,9 ezer Ft-ban,
13.875,0 ezer Ft-ban,
122.874,2 ezer Ft-ban,
32.850,4 ezer Ft-ban,
90.023,8 ezer Ft-ban,

állapítja meg.
Az Önkormányzat eredeti éves engedélyezett létszámkerete 375,7 fő, a 2007. XII.31-ki
tervezett 340,95 fő, a 2008. XII.31-ki várható 332,95 fő, és a 2009. XII. 31-ki várható 331,95
fő.
2.§.
A R.1.számú melléklete helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.
3.§.
A R. 2, 2/a, 2/b számú melléklete helyébe e rendelet 2, 2/a, 2/b számú melléklete lép.
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4.§.
A R. 3.számú melléklete helyébe e rendelet 3.számú számú melléklete lép.
5.§.
A R. 3/a.számú melléklete helyébe e rendelet 3/a.számú számú melléklete lép.
6.§.
A R. 4 számú melléklete helyébe e rendelet 4 számú melléklete lép.
7.§.
A R. 4/a.számú melléklete helyébe e rendelet 4/a.számú melléklete lép.
8.§.
A R. 4/b.számú melléklete helyébe e rendelet 4/b.számú melléklete lép.
9.§.
A R.4/c számú melléklete helyébe e rendelet 4/c számú melléklete lép.
10.§.
A R.5. számú melléklete helyébe e rendelet 5.számú melléklete lép.
11.§.
A R.6.számú melléklete helyébe e rendelet 6.számú melléklete lép.
12.§.
A R.6/a számú melléklete helyébe e rendelet 6/a számú melléklete lép.
13.§.
A R. 7.számú melléklete helyébe e rendelet 7.számú melléklete lép.
14.§.
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
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KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE
1.000 Ft-ban
Előirányzat

BEVÉTELEK
Eredeti
Saját bevételek

Előző mód. Változás+,627 431,6

856,2

455 485,0

458 362,8

856,2

intézmény

175 146,0

169 068,8

169 068,8

Átengedett központi adók

565 445,0

677 159,5

Támogatásértékű bevétel

64 892,0

86 768,3

2 405,0

20 814,0

43 400,3

2 405,0

44 078,0

43 368,0

Végl.átv.pénzeszk.,kölcsön vtér.

7 401,0

9 743,0

111,3

ebből: önkormányzat

3 220,0

4 520,0

111,3

4 181,0

5 223,0

Önkormányzat költségvetési tám.

424 780,0

419 789,4

-2 406,4

Normatív,kötött felhaszn.támog.

180 114,0

54 810,9

-3,9

Központosított tám.TEKI, CÉDE

10 833,0

10 833,0

15 669,1

Hitel működési

288 469,0

288 469,0

288 469,0

Hitel fejlesztési

5 000,0

5 000,0

5 000,0

Pénzmaradvány

33 487,0

81 715,0

81 715,0

ebből: önkormányzat
intézmény

intézmény

MINDÖSSZESEN:

2 211 052,0 2 261 719,7

Eredeti

Módosított

630 631,0

ebből: önkormányzat

Előirányzat

KIADÁSOK
628 287,8 Működési kiadás
459 219,0

1 845 941,0 1 881 639,7

3 803,9 1 885 443,6

724 097,0

732 153,2

2 146,7

734 299,9

1 121 844,0

1 149 486,5

1 657,2

1 151 143,7

677 159,5 Rövid lejáratú hitel visszafiz.

121 159,0

121 159,0

121 159,0

89 173,3 Hosszú lejár.hitel visszafiz.

13 875,0

13 875,0

13 875,0

45 805,3 Felújítási kiadás

20 982,0

52 796,7

52 796,7

2 739,0

6 306,0

6 306,0

16 644,0

26 243,4

1 773,2

28 016,6

184,0

7 203,0

2,0

7 205,0

49 603,0

52 931,0

1 254,9

54 185,9

142 848,0

113 074,9

9 799,3

122 874,2

131 848,0

77 532,7

12 491,1

90 023,8

11 000,0

35 542,2

-2 691,8

32 850,4

43 368,0

ebből : önkormányzat

Előző mód. Változás+,- Módosított

intézmény

ebből : intézmény

9 854,3 Felhalmozási kiadás
4 631,3 ebből: intézmény
5 223,0 Felhalmozásra átadás
417 383,0 Tartalék
54 807,0 Céltartalék
26 502,1 Általános tartalék

16 631,3 2 278 351,0 MINDÖSSZESEN:

2 211 052,0 2 261 719,7

16 631,3 2 278 351,0
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KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI
BEVÉTELEI

1.000 Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT

BEVÉTELEK
Eredeti

I. Működési bevételek
1.Intézményi működési bevételek

Előző mód.

1 101 162,0 1 208 349,1

Változás+,-

Módosított

8,3 1 208 357,4

201 875,0
3 528,0
141 025,0
72 994,0
65 715,0
2 316,0
56 314,0
1 008,0
899 287,0
331 082,0
565 445,0
2 760,0

197 347,6
3 528,0
138 017,0
72 994,0
61 600,0
3 423,0
54 731,6
1 071,0
1 011 001,5
331 082,0
677 159,5
2 760,0

615 727,0
615 727,0

485 433,3
485 433,3

13 258,8
13 258,8

498 692,1
498 692,1

~Normatív állami hozzájárulások
~Központosított előirányzatok
~Normatív kötött felhasználású támogatások
~Területi kiegyenlítő támogatás,CÉDE

424 780,0
640,0
180 114,0
10 193,0

419 789,4
640,0
54 810,9
10 193,0

-2 406,4
16 869,1
-3,9
-1 200,0

417 383,0
17 509,1
54 807,0
8 993,0

III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése
2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkej.bev.
IV.Támogatásértékű bevétel
1.Támogatásértékű működési bevétel

94 914,0
55 800,0
39 114,0
64 892,0
64 892,0

96 242,0
57 128,0
39 114,0
86 768,3
86 768,3

847,9

97 089,9
57 975,9
39 114,0
89 173,3
87 973,3

36 984,0

36 984,0

~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel
~Egyéb saját bevétel
-Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel
-Intézmények egyéb sajátos bevétel
-Továbbszámlázott szolg.
~ÁFA bevételek, visszatérülések
~Hozam és kamatbevétel

2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei
~Helyi adók
~Átengedett központi adók
~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel

II.Támogatások
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása

~ebből TB alapból átvett pénzeszk.

2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel
V. Véglegesen átvett pénzeszköz
1. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről
2. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről
VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybev.
VII.Hitelek
1.Működési célú hitel felvétele
2.Fejlesztési célú hitel (Agrikon kamatmentes)
VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek
1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6 595,0
4 181,0
2 414,0
806,0
293 469,0
288 469,0
5 000,0
33 487,0
33 487,0

8 937,0
6 395,0
2 542,0
806,0
293 469,0
288 469,0
5 000,0
81 715,0
81 715,0

2 211 052,0 2 261 719,7

8,3
8,3
8,3

0,0

847,9

2 405,0
1 205,0

197 355,9
3 528,0
138 025,3
72 994,0
61 608,3
3 423,0
54 731,6
1 071,0
1 011 001,5
331 082,0
677 159,5
2 760,0

36 984,0

1 200,0
111,3
111,3

1 200,0
9 048,3
6 506,3
2 542,0
806,0
293 469,0
288 469,0
5 000,0
81 715,0
81 715,0

16 631,3 2 278 351,0
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
2007. ÉVI
BEVÉTELEI
1.000 Ft-ban

FORRÁS MEGNEVEZÉSE
Intézményi működési bevételek:
Hatósági jogkörhöz köthető müködési bevétel
~Okmányiroda,rendszámtábla,igazgatás szolg.díj
~Szabálysértési bírság
Egyéb sajátos bevétel
~Közterület használati díj, egyéb
~Felesleges készlet értékesítés

Előirányzat
Eredeti Előző mód. Változás+- Módosított
26 729,0
28 278,8
8,3
28 287,1
3 450,0
3 450,0
3 450,0
3 050,0
400,0
500,0
500,0

3 050,0
400,0
500,0
500,0

8,3
8,3

Továbbszámlázott felhalmozási bevétel

1 107,0

~Képviselők laptop vásárlása

3 050,0
400,0
508,3
500,0
8,3

1 107,0

1 107,0

1 107,0

21 879,0

22 321,8

22 321,8

~Kiszámlázott ÁFA
~Értékesített tárgyieszk. ÁFA
~ÁFA visszaigénylés

2 240,0
16 710,0
2 929,0

2 240,0
16 931,4
3 150,4

2 240,0
16 931,4
3 150,4

Hozam és kamatbevétel

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

899 287,0 1 011 001,5
331 082,0 331 082,0

0,0 1 011 001,5
331 082,0

ÁFA bevételek, visszatérülések

~Kamatbevétel

Önkormányzatok sajátos működési bevétele
Helyi adók
~Építményadó (vállalkozók)
~Telekadó
~Magánszemélyek kommunális adója
~Idegenforgalmi adó tartózkodás után
~Idegenforgalmi adó épület után
~Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev.után

Átengedett központi adók összesen:
~SZJA helyben maradó része ( 10% )
~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérsékl.
~SZJA normatív módon elosztott része
~Gépjárműadó

Pótlék, bírság
Egyéb sajátos bevétel

15 000,0
6 340,0
26 242,0
4 700,0
6 800,0
272 000,0

15 000,0
6 340,0
26 242,0
4 700,0
6 800,0
272 000,0

565 445,0

677 159,5

70 625,0
216 685,0
198 635,0
79 500,0

70 625,0
217 325,0
309 709,5
79 500,0

70 625,0
217 325,0
309 709,5
79 500,0

2 510,0
250,0

2 510,0
250,0

2 510,0
250,0

~Talajterhelési díj,helyszíni bírság

250,0

250,0

Támogatások
Normatív állami hozzájárulás
Központosított támogatás

615 727,0
424 780,0
640,0

485 433,3
419 789,4
640,0

640,0

640,0

~Kisebbség támogatása
~Városi Könyvtár érdekeltségnöv.
~Nyári étkeztetés
~Létszámcsökkentési pályázat I. ütem

Normatív, kötött felhasználású támogatások
~Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladat ellátásához
~Kieg.támogatás szociális feladatokhoz
~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%
~Egyszeri egyösszegű támogatás
~Rendszeres szociális segély 90 %
~Tartósan munkanélküliek rendsz.szoc.seg.90%
~Időskorúak járadéka 90 %
~Ápolási díj norm.+ TB 90%
~Lakásfenntartási támogatás norm.90%
~Közcélú foglalkoztatás
~Szociális továbbképzés, szakvizsga

180 114,0
1 544,0
178 570,0

54 810,9
1 544,0
53 266,9

800,0
9 500,0
8 916,0
62 766,0
14 064,0
34 178,0
29 787,0
18 502,0
57,0

252,0
0,0
2 809,1
19 775,1
4 431,0
10 768,1
9 384,7
5 829,1
17,8

15 000,0
6 340,0
26 242,0
4 700,0
6 800,0
272 000,0

0,0

677 159,5

250,0

13 258,8
-2 406,4
16 869,1

498 692,1
417 383,0
17 509,1

242,0
1 155,0
15 472,1

640,0
242,0
1 155,0
15 472,1

-3,9
-3,9

0,0

54 807,0
1 540,1
53 266,9
252,0
0,0
2 809,1
19 775,1
4 431,0
10 768,1
9 384,7
5 829,1
17,8

36
Területi kiegyenlítő támogatás
~Útfelújítás belterületi
~Csapadékvíz elvezetés

CÉDE
~Szoc.Otthon tető felújítás
~Gimnázium elektromos felújítása

Célelőirányzat
~Kiskunmajsa és Térsége marketing eszközök fejl.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
~Ingatlan értékesítés: laktanyarész,ip.park
~Fő u.73. értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bev.

6 866,0

6 866,0

4 656,0
2 210,0

4 656,0
2 210,0

2 127,0

2 127,0

882,0
1 245,0

882,0
1 245,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

4 656,0
2 210,0

0,0

2 127,0
882,0
1 245,0

0,0

1 200,0

94 914,0
55 800,0

96 242,0
57 128,0

847,9
847,9

97 089,9
57 975,9

45 000,0
10 800,0

46 328,0
10 800,0

847,9

47 175,9
10 800,0

0,0

39 114,0

39 114,0

39 114,0

27 750,0
11 364,0

27 750,0
11 364,0

Támogatásértékű bevétel
Támogatásértékű működési bevétel

20 814,0
20 814,0

42 622,3
42 622,3

3 000,0
2 850,0
1 444,0
750,0
1 411,0
11 359,0

3 000,0
2 850,0
1 444,0
750,0
12 327,1
11 359,0
21,6
632,1
9 500,0
738,5

Támogatásértékű felhalmozási bevétel
~Kiskunmajsa és Térsége marketing eszközök fejlesztése

Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel

6 866,0

-1 200,0
-1 200,0

~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek
~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása

~Érettségi lebonyolítás
~Okmányiroda ügyfélkapu létesítés
~Megyei Önkorm.Múzeum müköd.támogatás
~Házi orvosi körzet támogatása
~MÜK támog.,korszerű diplomások
~TESZ pályázat 2006/2007
~Többcélú feladat ellátásához hozzájárulás
~Közmunka program
~Területi kisebbségi választások
~Tartásdíj megelőlegezés
~Egyszeri egyösszegű támogatás
~Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

0,0

2 414,0

0,0

27 750,0
11 364,0

2 405,0
1 205,0

45 027,3
43 827,3

50,0
244,8

756,0

50,0
244,8
3 000,0
2 850,0
1 444,0
750,0
12 327,1
11 359,0
21,6
786,3
9 500,0
1 494,5

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

111,3
111,3

3 825,3
1 411,3
1 411,3
2 414,0

154,2

2 414,0

3 714,0
1 300,0
1 300,0
2 414,0

500,0
1 000,0
914,0

500,0
1 000,0
914,0

Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybev.

806,0

806,0

0,0

806,0

Felhalmozási célú támog.kölcsön
~Szoc.lakás részlet,
~Bérlakás részlet
~Dolgozók lakásépítési támog. részlet

806,0
130,0
588,0
88,0

806,0
130,0
588,0
88,0

0,0

806,0
130,0
588,0
88,0

0,0

293 469,0

~EU pályázat (2006) testvérvárosi

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
~Lakosságtól vízvez.kiép.
~Lakosságtól szennyvíz hjár.
~Erdőtelepítések: eu.pályázat

Hitelek

111,3

0,0

500,0
1 000,0
914,0

293 469,0

293 469,0

~Működési célú rövid lejáratú, likvid hitel felvétele
~Kamatmentes hitel AGRIKON

288 469,0
5 000,0

288 469,0
5 000,0

Pénzforgalom nélküli bevétel

33 487,0

49 720,0

33 487,0

49 720,0

49 720,0

1 987 647,0 2 011 286,9

16 631,3 2 027 918,2

~Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

288 469,0
5 000,0

0,0

49 720,0
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VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2007. ÉVI
BEVÉTELEI

1.000 Ft-ban
BEVÉTELEKBŐL
INTÉZMÉNYEK
Eredeti

BEVÉTELEK

Hatósági jogkörhöz

ÖSSZESEN

köthető működési bevétel

Előző mód.

Vált.+, -

Módosított

Széchenyi I.Általános Iskola

148 869,0

152 531,3

0,0

152 531,3

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

257 061,0

272 532,8

0,0

272 532,8

Városgazdálkodási Intézmény

139 185,0

141 609,0

1 772,5

143 381,5

Művelődési Központ

48 972,0

51 066,8

2 242,7

Városi Könyvtár

18 950,0

20 204,0

296 793,0

eredeti

Egyéb saját bevétel

előző m. vált.+,- módos.

Int.mük.kap.egy.b.
eredeti
339,0

előző m. vált.+,- módos.
339,0

35 524,0 35 524,0

vált.+,-

módos.

12 209,8

1 829,0

1 829,0

1 829,0

487,0

487,0

487,0

2 316,0

2 316,0

2 467,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

242,0

20 446,0

805,0

805,0

805,0

35,0

35,0

35,0

303 925,8

0,0

303 925,8

26 536,0 12 319,0 12 319,0

12 319,0

34 611,0

35 966,6

0,0

35 966,6

1 809,0

1 809,0

1 809,0

Napsugár Óvoda

152 281,0

158 068,2

0,0

158 068,2

9 634,0

9 634,0

9 634,0

Városi Bölcsőde

28 045,0

29 295,0

0,0

29 295,0

1 088,0

1 088,0

1 088,0

1 124 767,0 1 165 199,5

4 257,2 1 169 456,7

78,0

78,0

0,0

78,0 72 994,0 72 994,0

módos

12 592,0

2 467,0

46,0

vált.+,-

35 524,0 12 578,0 12 592,0

2 467,0

46,0

előző m.

7 413,2

53 309,5

26 536,0 26 536,0

eredeti

7 413,2

7 277,0 16 425,0 12 209,8

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

78,0

7 327,0

előző m.

7 277,0

Egressy Béni Alapf.Művo.Int.

78,0

339,0

eredeti

Tov.száml.szolg.

7 277,0

Arany J.Általános Iskola

78,0

Int.egyéb saj.b.

46,0

0,0 72 994,0 65 215,0 61 100,0

0,0

61 100,0

0,0

2 316,0

38
BEVÉTELEKBŐL
INTÉZMÉNYEK

ÁFA bevétel
eredeti

előző mód.

Kamat bevétel

vált.+,-

módos.

Széchenyi I.Általános Iskola

3 301,0

3 301,0

3 301,0

Dózsa Gy.Gimn.Szk.és Koll.

8 880,0

8 882,0

8 882,0

Városgazdálkodási Intézm.

7 874,0

5 846,8

5 846,8

Művelődési Központ

3 210,0

3 210,0

3 210,0

0,0

0,0

8 014,0

8 014,0

0,0

0,0

3 156,0

3 156,0

0,0

0,0

Városi Könyvtár
Arany J.Általános Iskola

8 014,0

Egressy B.Alapf.Műv.o.Int.
Napsugár Óvoda

3 156,0

Városi Bölcsőde
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

34 435,0

32 409,8

0,0

32 409,8

eredeti

Működési célú pée.átvétel

el.mód. vált.+,- módos.

eredeti

el.mód. vált.+,- módos.

Felhalmozási célú pée.átvét.
eredeti

el.mód.

vált.+,-

módos.

Tám.értékű mük.bev.
eredeti

el.mód.

vált.+,-

módos.

0,0

108,0

63,0

63,0

108,0

108,0

504,0

504,0

4 181,0

0,0

171,0

4 181,0

5 095,0

0,0

0,0

44 078,0

44 078,0

68,0

68,0

0,0

0,0

4 181,0

410,0

171,0

128,0
44 078,0

4 181,0

108,0

128,0

410,0

0,0

5 095,0

128,0

0,0

128,0

44 078,0

44 146,0

0,0

44 146,0

39

3

BEVÉTELEKBŐL
INTÉZMÉNYEK

Intézményfinanszírozás
eredeti

előző mód

Széchenyi I.Általános Iskola

137 902,0

139 011,1

Dózsa Gy.Gimn.Szk.és Koll.

vált.+,-

Pénzmaradvány
módos.

eredeti előző mód.vált.+,- módos.

139 011,1

2 467,0

2 467,0

200 079,0

202 888,8

202 888,8

11 951,0

11 951,0

Városgazdálkodási Intézm.

61 516,0

63 696,4

1 772,5

65 468,9

6 486,0

6 486,0

Művelődési Központ

34 627,0

35 043,8

2 242,7

37 286,5

1 678,0

1 678,0

18 110,0

18 602,0

242,0

249 924,0

252 335,8

Városi Könyvtár
Arany J.Általános Iskola
Egressy B.Alapf.Műv.o.Int.
Napsugár Óvoda
Városi Bölcsőde
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

18 844,0

762,0

762,0

252 335,8

4 721,0

4 721,0

32 802,0

33 355,6

33 355,6

734,0

734,0

139 445,0

141 987,2

141 987,2

2 835,0

2 835,0

26 957,0

27 846,0

901 362,0

914 766,7

27 846,0
4 257,2

919 023,9

0,0

361,0

361,0

31 995,0

0,0 31 995,0
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3.sz.melléklet

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2007. ÉVI
KIADÁSAI

1.000 Ft-ban
KIADÁSOK
ÖSSZESEN

INTÉZMÉNYEK
eredeti

előző mód. vált.+,-

KIADÁSOKBÓL
Személyi juttatás
módos.

Munkaad.terh.jár.

eredeti előző mód. vált.+,-

módos.

eredeti előző mód. vált.+,-

88 955,0

Dologi és folyó kiadás
módos.

eredeti

előző mód.

vált.+,-

Ellátottak pb.jutt.
módos.

Széchenyi István Általános Iskola

148 869,0

152 531,3

0,0

152 531,3

89 546,8

89 546,8

28 555,0

28 573,4

28 573,4

31 058,0

32 664,1

32 664,1

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

257 061,0

272 532,8

0,0

272 532,8 140 363,0 141 127,6

141 127,6

44 921,0

44 842,5

44 842,5

71 777,0

74 676,7

74 676,7

Városgazdálkodási Intézmény

139 185,0

141 609,0

1 772,5

143 381,5

63 192,0

66 313,6

1 321,2

67 634,8

20 125,0

21 312,0

451,3

21 763,3

52 945,0

45 953,4

45 953,4

Művelődési Központ

48 972,0

51 066,8

2 242,7

53 309,5

22 303,0

22 694,0

-272,1

22 421,9

6 889,0

7 014,0

-85,2

6 928,8

19 780,0

19 680,8

19 680,8

Városi Könyvtár

18 950,0

20 204,0

242,0

20 446,0

11 268,0

11 640,9

11 640,9

3 545,0

3 664,1

3 664,1

4 137,0

4 137,0

296 793,0

303 925,8

0,0

303 925,8 168 581,0 169 390,1

169 390,1

54 123,0

54 179,8

54 179,8

73 938,0

75 718,9

75 718,9

34 611,0

35 966,6

0,0

35 966,6

24 422,0

24 647,7

24 647,7

7 902,0

7 925,0

7 925,0

2 287,0

2 523,9

2 523,9

Napsugár Óvoda

152 281,0

158 068,2

0,0

158 068,2

91 569,0

92 316,0

92 316,0

29 274,0

29 337,0

29 337,0

31 438,0

33 025,2

33 025,2

Városi Bölcsőde

28 045,0

29 295,0

0,0

29 295,0

18 186,0

18 489,0

18 489,0

5 852,0

5 949,0

5 949,0

4 007,0

4 496,0

4 496,0

203 162,9 291 367,0

292 876,0

242,0 293 118,0

Arany János Általános Iskola
Egressy Béni Alapfokú Műv.Int.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 124 767,0 1 165 199,5

4 257,2 1 169 456,7 628 839,0 636 165,7

1 049,1 637 214,8 201 186,0 202 796,8

366,1

242,0

ered.
301,0

el.m. vált.+,- mód.
301,0

301,0

963,0

963,0

151,0

151,0

452,0 1 415,0

0,0 1 415,0

4 379,0
151,0
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KIADÁSOKBÓL
INTÉZMÉNYEK

Előző évi műk.c.pmar.átadás
eredeti

előző mód.

vált.+,-

Felújítás

módos.

Engedélyezett
Felhalmozás

eredeti előző mód. vált.+,-

módos.

eredeti előző mód. vált.+,-

Céltartalék
módos.

eredeti

előző mód.

vált.+,-

létszám /fő/ 2007.12.31.
módos.

ered.

el.mód vált+ -

mód.

Széchenyi István Általános Iskola

1 336,0

1 336,0

110,0

110,0

0,0

0,0

39,00

35,20

35,20

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

4 673,0

4 673,0

6 250,0

6 250,0

0,0

0,0

72,00

67,00

67,00

Városgazdálkodási Intézmény

1 000,0

1 000,0

724,0

724,0

0,0

0,0

45,30

39,05

39,05

Művelődési Központ

980,0

980,0

698,0

3 298,0

13,00

13,00 -1,00

12,00

Városi Könyvtár

512,0

512,0

250,0

250,0

6,00

6,00

6,00

4 067,0

4 067,0

300,0

300,0

78,00

65,30

65,30

734,0

734,0

136,0

136,0

11,40

11,40

11,40

2 570,0

2 570,0

820,0

820,0

43,00

41,50

41,50

361,0

361,0

12,00

11,00

11,00

Arany János Általános Iskola
Egressy Béni Alapfokú Műv.Int.
Napsugár Óvoda
Városi Bölcsőde
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0,0

16 233,0

0,0

16 233,0

2 739,0

6 306,0

6 306,0

184,0

119,0

2 739,0

6 306,0

0,0

6 306,0

184,0

7 203,0

119,0

0,0

7 203,0

4 804,0

2 600,0

2 600,0

7 404,0

319,70

289,45 -1,00

288,45
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3/a sz.melléklet
VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2007. ÉVI
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

Engedélyezett létszám (fő)
INTÉZMÉNYEK

Felmentési idő

Módos.

Eredeti
Kezdete

Vége

Vált. 2007.05.01

Közös
megegyezés
Vége

Széchenyi István Ált.Iskola

39,00

39,00 2007.05.31.

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

72,00

72,00

Városgazdálkodási Intézmény

45,30 2007.01.01 2007.04.30

Művelődési Központ

13,00

Vége

Módos.

Vált.

-1,00

Vége

Vált.

Vége

Vált.

2007.07.01

38,00

2007.06.30

-1,80

36,20

72,00

2007.06.30

-2,00

70,00

13,00

13,00

13,00

6,00

6,00

6,00

6,00

Arany János Általános Iskola

78,00

78,00

78,00 2007.01.01 2007.06.30

Egressy Béni Alapf. Műv.okt.Int.

11,40

11,40

11,40

11,40

Napsugár Óvoda

43,00

43,00

43,00

43,00

Városi Bölcsőde

12,00

12,00

12,00

12,00

319,70

-1,00

318,70

2007.05.31

-1,00

-5,25

Kezdete

Módos.

39,05

Összesen

44,30

2007.06.01

Közös
megegyezés,
feladat megsz.

Felmentési idő

39,05

Városi Könyvtár

-1,00

Vált.

Feladatátadás

-5,25

312,45

-1,00 2007.06.30

-1,00

-0,70

-4,50

76,30

306,95
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2.
3/a sz.melléklet
VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2007. ÉVI
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

Engedélyezett létszám (fő)
Felmentési idő

Módos.

Felmentési idő

Módos.

Közös megegyezés

Módos.

INTÉZMÉNYEK
Kezdete

Vége

Vált.

Széchenyi István Ált.Iskola

2007.07.16

Kezdete

Vége

Vált.

2007.08.29

Vége

Vált.

2007.09.01

36,20

36,20

36,20

69,00

69,00

69,00

Városgazdálkodási Intézmény

39,05

39,05

39,05

Művelődési Központ

13,00

13,00 2007.08.31.

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

2007.04.15. 2007.07.15.

-1,00

Városi Könyvtár

6,00

12,00

6,00

6,00

75,30

75,30

Arany János Általános Iskola

76,30 2007.06.29 2007.08.28

Egressy Béni Alapf. Műv.okt.Int.

11,40

11,40

11,40

Napsugár Óvoda

43,00

43,00

43,00

Városi Bölcsőde

12,00

12,00

12,00

Összesen

-1,00

305,95

-1,0

-1,00

-1,0

304,95

-1,00

303,95
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3.

Engedélyezett létszám (fő)
Felm entési idő

Módos.

Felm entési idő

Módos.

Felm entési idő

Módos.

Felm entési idő

Módos.

INTÉZM ÉNYEK
Kezdete

Vége

Vált.

Vált.

2007.10.29

36,20

36,20 2007.06.29 2007.10.28 -1,00

35,20

35,20

67,00

67,00

67,00

67,00

Városgazd.Int.

39,05

39,05

39,05

39,05

Művelődési Központ

12,00

12,00

12,00

12,00

6,00

6,00

6,00

6,00

73,30

73,30

73,30

11,40

11,40

-0,50

42,50

42,50

-1,50

298,45

Széchenyi I.Ált.Iskola
Dózsa Gy.Gim n.és Koll.

2007.04.15.

2007.10.15.

-2,00

Városi Könyvtár

2007.10.16

Kezdete

Vége

Vált.

Vége

Arany J.Ált.Iskola

75,30 2007.05.20. 2007.10.19.

Egressy B.Alapf.Műv.okt.Int.

11,40

11,40

Napsugár Óvoda

43,00

43,00 2007.06.29. 2007.10.28

Városi Bölcsöde

Összesen

-2,00

2007.10.20. Kezdete

12,00
-2,00

301,95

12,00
-2,00

299,95

Kezdete

Vége

12,00 2007.04.01 2007.11.30

Vált.

2007.12.01

-1,00

11,00

-1,00

297,45

45
4.

Engedélyezett létszám (fő)
Felmentési idő

Módos.

Felmentési idő

Módos.

Felmentési idő

Módos.

Mód.eir.

2007.12.29

2007.12.31

INTÉZMÉNYEK
Kezdete

Vége

Vált.

2007.12.10

Kezdete

Vége

Vált.

2007.12.20

Kezdete

Vége

Vált.

Széchenyi István Ált.Iskola

35,20

35,20

35,20

35,20

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

67,00

67,00

67,00

67,00

Városgazdálkodási Intézmény

39,05

39,05

39,05

39,05

Művelődési Központ

12,00

12,00

12,00

12,00

6,00

6,00

6,00

6,00

65,30

65,30

Városi Könyvtár
Arany János Általános Iskola

73,30

Egressy Béni Alapf. Műv.okt.Int.

11,40

11,40

11,40

11,40

41,50

41,50

41,50

41,50

11,00

11,00

11,00

11,00

288,45

288,45

Napsugár Óvoda

2007.07.10

2007.12.09

-1,00

Városi Bölcsőde

Összesen

-1,00

296,45

2007.04.20

2007.12.19

-6,0

-6,00

67,30

290,45

2007.06.29

2007.12.28.

-2,00

-2,00
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3/a.sz.melléklet
VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008. és 2009. évi
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

Engedélyezett létszám (fő)
INTÉZMÉNYEK

Eredeti
2007.XII.31.

Felmentési idő
Kezdete

Vége

Módos.
Vált.

2008.01.03

Felmentési idő
Kezdete

Vége

Módos.
Vált.

Kezdete

Vége

Széchenyi István Ált. Iskola

35,20

35,20 2007.05.12. 2008.01.11.

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

67,00 2007.05.02. 2008.01.02. -1,00

66,00

66,00 2007.06.29. 2008.01.28.

Városgazdálkodási Intézmény

39,05

39,05

Művelődési Központ

12,00

Módos.
Változás 2008.01.29

Kezdete

Vége

Módos.
Változás 2008.02.07.

34,20

65,00

65,00

39,05

39,05

39,05

12,00

12,00

12,00

12,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

Arany János Általános Iskola

65,30

65,30

65,30

64,30

64,30

Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.

11,40

11,40

11,40

11,40

11,40

Napsugár Óvoda

41,50

41,50

41,50

41,50

41,50

Városi Bölcsőde

11,00

11,00

11,00

11,00 2007.06.07 2008.02.06

Összesen

288,45

-1,00

287,45

-1,00

34,20

Felmentési idő

34,20

Városi Könyvtár

-1,00

2008.01.12.

Felmentési idő

286,45

2007.06.29 2008.01.28.

-1,00

-1,00

-2,00

284,45

-1,00

10,00

-1,00

283,45
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2.
3/a.sz.melléklet
VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008. és 2009 évi
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

Engedélyezett létszám (fő)
INTÉZMÉNYEK

Felmentési idő
Kezdete

Széchenyi István Ált. Iskola

2007.08.15

Vége
2008.02.14

Módos.
Vált.

-1,00

2008.02.15

33,20

Felmentési idő
Kezdete
2007.06.29

Vége
2008.02.28

Módos.
Vált.

-1,00

2008.03.01

Felmentési idő
Kezdete

32,20 2007.08.01

Vége

Vált.

2008.03.31

-1,00

Módos.

Mód.eir.

2008.04.01

2008.12.31

31,20

31,20

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

65,00

65,00

65,00

65,00

Városgazdálkodási Intézmény

39,05

39,05

39,05

39,05

Művelődési Központ

12,00

12,00

12,00

12,00

6,00

6,00

6,00

6,00

Arany János Általános Iskola

64,30

64,30

64,30

64,30

Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.

11,40

11,40

11,40

11,40

Napsugár Óvoda

41,50

41,50

41,50

41,50

Városi Bölcsőde

10,00

10,00

10,00

10,00

280,45

280,45

Városi Könyvtár

Összesen

-1,00

282,45

-1,00

281,45

-1,00
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3.
3/a sz.melléklet
VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008. és 2009 évi
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

Engedélyezett létszám (fő)
INTÉZMÉNYEK

Prémium évek program
Kezdete

Vége

Változás

Módos.

Mód.ei.

2009.09.19

2009.12.31

Széchenyi István Ált. Iskola

31,20

31,20

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

65,00

65,00

Városgazdálkodási Intézmény

39,05

39,05

Művelődési Központ

12,00

12,00

6,00

6,00

63,30

63,30

Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.

11,40

11,40

Napsugár Óvoda

41,50

41,50

Városi Bölcsőde

10,00

10,00

279,45

279,45

Városi Könyvtár
Arany János Általános Iskola

Összesen

2007.06.30

2009.09.18

-1,00

-1,00

49
4.sz.melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2007.ÉVI
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI

1.000 Ft-ban
KIADÁSOK
ÖSSZESEN

FELADAT MEGNEVEZÉSE
eredeti
Helyi utak karbantartása,korszerűsítése
Polgármesteri Hivatal működési kiadása

előző mód. vált.+,-

3 931,0

4 331,0

0,0

200 637,0

205 263,1

1 495,0

KIADÁSOKBÓL
Személyi juttatás
módos.

Engedélyezett

Munkaad.terh.jár.

Dologi és egy.folyó kiadás

létszám/fő/

eredeti előző m. vált.+,- módos. eredeti előző m. vált.+,- módos. eredeti előző m. vált.+,- módos. ered. el.módvált.+,- mód.

4 331,0
206 758,1 133 873,0 135 879,3

135 879,3 40 005,0 40 573,9

40 573,9

3 931,0

4 331,0

26 759,0

28 809,9

1 282,0

1 282,0

4 331,0
1 495,0

30 304,9

48
7

5

5

1 282,0

1

1

1

56

52,5

52,5

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

12 388,0

12 388,0

0,0

12 388,0

9 454,0

9 454,0

9 454,0

2 934,0

2 934,0

2 934,0

Képviselő-testület működése

42 831,0

42 831,0

0,0

42 831,0

33 000,0

33 000,0

33 000,0

8 549,0

8 549,0

8 549,0

21,6

0,0

21,6

15,0

15,0

4,6

4,6

2,0

2,0

388,0

388,0

0,0

388,0

185,0

185,0

185,0

10,0

10,0

10,0

193,0

193,0

193,0

81 640,0

85 876,3

549,9

86 426,2

600,0

620,0

620,0

66,0

71,3

71,3

80 974,0

85 185,0

6 008,0

6 008,0

0,0

6 008,0

6 008,0

6 008,0

6 008,0

28 268,0

28 268,0

0,0

28 268,0

28 268,0

28 268,0

28 268,0

Területi kisebbségi választás
Polgári védelmi tevékenység
Város és községgazdálkodási tevékenység
Települési vízellátás
Közvilágítási szolgáltatás
Foglalkoztatás egészségügyi ellátás

549,9

440,0

440,0

0,0

440,0

12 077,0

12 077,0

0,0

12 077,0

Települési hulladék kezelés

18 234,0

18 234,0

0,0

281,0

281,0

0,0

Oktatási célok és egyéb feladatok

1 967,5

0,0

1 967,5

1 967,5

1 967,5

Előző évi befizetési kötelezettség

12 719,2

0,0

12 719,2

12 719,2

12 719,2

407 123,0

431 093,7

2 044,9

0,0 61 696,8 168 863,0 190 213,6

2 044,9 192 258,5

68 041,0

58 548,4

357,3

121 159,0

121 159,0

Tömegsport

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:
Működési célú pénzeszk.átadás

440,0

440,0

440,0

2 493,0

2 493,0

2 493,0

18 234,0

18 234,0

18 234,0

18 234,0

281,0

281,0

281,0

281,0

433 138,6 177 142,0 179 183,3
58 905,7

Finanszírozási kiadás
~működési hitel visszafizetés
Társadalmi önszerv.támogatása

30,0

121 159,0

8 810,0

8 700,0

Társadalom-és szoc.politikai juttatás

236 928,0

230 616,1

-114,3

230 501,8

8 700,0

MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS

842 061,0

850 117,2

2 287,9

852 405,1

INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA

901 362,0

914 766,7

4 257,2

919 023,9

30,0

9 554,0

9 554,0

0,0 179 183,3 61 118,0 61 696,8

9 554,0

46,5

85 734,9

Tüdőszűrő, ápolás TB-je

30,0

46,5
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MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
ÉS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA
2007. ÉVI
KIADÁSAI

1.000 Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT
FELADAT MEGNEVEZÉSE
Eredeti

Előző mód.

Változás
+.-

Módosított

Vállalkozó háziorvosok támogatása,vérvétel

1 899,0

1 899,0

1 899,0

Táborok fenntartási hozzájárulása

1 092,0

1 092,0

1 092,0

56.Alapítvány Múzeum mük.ktg.hjár.

8 501,0

8 501,0

56.Alapítvány Múzeum
Majsai Nyári Fesztivál rendezvény támogatása

357,3

8 858,3

150,0

150,0
600,0

ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hjár

600,0

600,0

Többcélú Kistérségi Társulás támogatás

55 949,0

46 188,0

~2006.évi kiutalatlan

15 721,0

0,0

0,0

~2007.évi támogatás

39 384,0

37 997,6

37 997,6

844,0

844,0

844,0

~Szoc.Int.részére keresetkiegészítés

3 152,0

3 152,0

~Szoc.Int.részére jelzőrendsz.házi segíts.nyújt.keretjell.

4 194,4

4 194,4

BKMÖ Móra Ferenc Ált.Iskola jubileumi ünnepségre

30,0

30,0

Szank község közmunka pr.tárgyi eszk.Áfa-ja

88,4

88,4

~2007.évi tagdíj 12051főx70Ft

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

68 041,0

0,0

46 188,0

58 548,4

357,3

58 905,7

INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA

901 362,0 914 766,7

4 257,2

919 023,9

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK,TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

969 403,0 973 315,1

4 614,5

977 929,6
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MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK
2007. ÉVI
TÁMOGATÁSA
1.000 Ft-ban
MEGNEVEZÉS

Tradícionális sportegyesületek tám.keretjell.

Eredeti

4 100,0

ELŐIRÁNYZAT
Előző mód.
Vált.+,-

Módosított

1 670,0

1 670,0

Férfi kézilabda I. félév

715,0

715,0

Női kézilabda I. félév

400,0

400,0

Football Klub I. félév

1 215,0

1 215,0

100,0

100,0

150,0

150,0

150,0

4 560,0

0,0

0,0

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

400,0

400,0

Polgárőr Egyesület

400,0

400,0

Kiskunmajsa Város Polgárőrsége

400,0

400,0

Közműv.megállapodás keretjell.

400,0

Asztalitenisz éves
Külföldi tanulmányok tám. keretjell.
Egyéb társad.szervek, önszerv. tám.keretjell.

-400,0

0,0

Mayossa Hagyományőrző Egyesület

200,0

200,0

Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület

200,0

200,0

Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület

130,0

130,0

Kiss András Balázs egyéni sportoló

200,0

200,0

Kiskunmajsai Lovas Klub
Kkmajsai Mozgáskorlátozottak és
Egészségkárosodottak Egyesülete
Bartalos Tamás egyéni sportoló

250,0

250,0

100,0

100,0

50,0

50,0

Természetbarát Klub

150,0

Harcsa Halász Csaba sportvállalkozó

100,0

100,0

50,0

200,0

Egyetértés Nyugdíjas Klub
Hunor Bérkilövő és Tömegsport Szervező
Közhasznú Vadásztársaság
Kkmajsai Shitó-Ryu Karate Sport Egyesület

50,0

50,0

120,0

120,0

200,0

200,0

Városszépítő Egyesület Kiskunmajsa

160,0

160,0

Fészek Színjátszó Egyesület

200,0

Vöröskereszt BKM-i Szervezete

100,0

40,0

Egyedi kulturális rendezvény tám. keretjell.

1 100,0

300,0
40,0

-760,0

340,0

60,0

60,0

Mayossa Hagyományőrző Egyesület

250,0

250,0

Ifjúsági Fúvószenekari Egyesület

130,0

130,0

50,0

50,0

120,0

120,0

0,0

8 700,0

Kiskunmajsa Városért Szövetség Egyesület

Hagyományőrző Huszárbandérium
Kézműves Egyesület
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

4 250,0

8 700,0
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MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK
2007. ÉVI
KIADÁSAI
1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE
Rendszeres szociális segély

ELŐIRÁNYZAT
Eredeti

Előző mód. Vált.+,- Módosított

9 907,0

9 907,0

9 907,0

Időskorúak járadéka

15 627,0

15 627,0

15 627,0

Lakásfenntartási hozzájárulás ( normatív )

33 097,0

33 097,0

33 097,0

3 870,0

3 870,0

3 870,0

Ápolási díj ( normatív )

31 384,0

31 384,0

31 384,0

Ápolási díj ( méltányossági )

14 065,0

14 065,0

14 065,0

800,0

800,0

800,0

9 500,0

9 500,0

9 500,0

Tartósan munkanélküliek rendszeres segélye

69 740,0

69 740,0

69 740,0

Közcélú foglalkoztatás

18 502,0

10 819,5 -1 772,5

Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
Egyszeri egyösszegű támogatás

Átmeneti szociális segély

2 000,0

2 000,0

Temetési segély

1 500,0

1 500,0

1 500,0

Idősek karácsonyi csomagja

5 750,0

5 750,0

5 750,0

956,0

956,0

956,0

5 500,0

5 500,0

5 500,0

540,0

540,0

540,0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Utazási támogatás (helyi buszbérlet)

6 206,0

6 206,0

6 206,0

Beiskolázási támogatás

5 000,0

5 000,0

5 000,0

Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj

284,0

284,0

284,0

BURSA-HUNGARICA felsőokt.ösztöndíj

700,0

700,0

700,0

Köztemetés
Közgyógyellátás
Szociálisan rászorultak eü.hjár.

-407,0

9 047,0
1 593,0

Tartásdíj megelőlegezés

632,1

154,2

786,3

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

738,5

756,0

1 494,5

1 155,0

1 155,0

Nyári étkeztetés
TÁRSADALOM ÉS SZOC.POL.JUTTATÁSOK

236 928,0 230 616,1

-114,3 230 501,8
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5.sz.melléklet
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2007.ÉVI
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000 Ft-ban
MEGNEVEZÉS

Önkormányzati támogatás

ELŐIRÁNYZAT
eredeti

előző mód.

vált.+,-

módosított

1 747,0

1 747,0

1 747,0

Egyéb állami támogatás

640,0

640,0

640,0

2006.évi maradvány

808,0

808,0

808,0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 195,0

3 195,0

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás
Műk.célú pénzeszk.végl.átadás

1 408,0
362,0
725,0
700,0

1 408,0
362,0
725,0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 195,0

0,0

3 195,0

700,0

700,0
-700,0

1 408,0
362,0
1 425,0
0,0

3 195,0

0,0

3 195,0
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6.sz.melléklet
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2007. ÉVI
FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

1.000 Ft-ban
FELADAT MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT
Eredeti

Előző mód. Vált.+,-

Módosított

Víz,szennyvíz felújítás 2006.

2 040,0

2 040,0

2 040,0

Víz,szennyvíz felújítás 2007.

10 560,0

10 560,0

10 560,0

643,0

823,0

823,0

5 000,0

5 000,0
11 920,0

5 000,0
11 920,0

Dózsa György Gimnázium felújítási terve

6 000,0

6 000,0

Sportcsarnok felújítási terve lelátó lefedéssel

2 520,0

2 520,0

Piac csarnok tervezés

3 600,0

3 600,0

Kígyósi közösségi ház, orvosi rendelő felújítása

1 363,6

1 363,6

Bodoglári Óvodából közösségi ház kialakítás

1 300,0

1 300,0

Polgármesteri Hivatal homlokzat helyreállítás

1 364,1

1 364,1

Intézményi felújítási keret gázmérők cseréjére
Arany J.utcai csapadékvíz csatorna építés
Intézményi felújításokra

16 460,0

180,0
410,5
1 174,4
19 040,4 1 773,2

46 490,7
3 858,0
1 308,3
1 328,4
5 840,0
1 410,0
1 460,0
217,0
537,0
0,0
590,0
2 500,0
180,0
410,5
1 174,4
20 813,6

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

49 603,0

52 931,0 1 254,9

54 185,9

Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.hitel visszafiz.

13 875,0

13 875,0

13 875,0

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

98 181,0 132 337,1 3 028,1 135 365,2

FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:

Informatikai rendszer fejlesztése 2006.
Telefonalközpont kialakítása
Laptopok beszerzése
Belterületi útépítés
Járda, díszburkolat (Rossman üzletház) (2006)
Ipari park műv.ág alóli kivonás 2006.
Malom utcai telek kialakítás 2006.
Erdőtelepítés 2006.
Kiskunmajsa és Térsége marketing eszköz fejlesztés
Területvásárlás hulladéklerakó (2006)
TEKI pályázat önerejéhez keretösszeg
Fehértó-Majsai csatorna átkelő létesítése
Üdülőfalu úthálózat terv készítés, engedély eljárási díj
Üdülőtelek visszavásárlás
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:

18 243,0
4 906,0

5 840,0
1 410,0
1 460,0
217,0
537,0
1 500,0
590,0

46 490,7
3 858,0
1 300,0
1 328,4
5 840,0
1 410,0
1 460,0
217,0
537,0
0,0
590,0
2 500,0

0,0
8,3
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FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
2007. ÉVI
KIADÁSAI

1.000 Ft -ban
ELŐIRÁNYZAT
FELADAT MEGNEVEZÉSE
Tiszta Kiskunmajsáért Alapítványi támogatás
Garancia és kezességvállalás: LTP lakossági átvállalás

eredeti előző mód. vált.+,-

módos.

36 209,0

36 209,0

36 209,0

6 396,0

5 982,3

5 982,3

413,7

413,7
2 340,0

Lakossági túlfizetés visszafizetése
Ivóvízminőség javító program

2 340,0

2 340,0

Belvízkárok enyhítése lakosság részére (2006)

4 658,0

4 658,0

407,0

5 065,0

1 328,0

847,9

2 175,9

Ipari park eladás kedvezménye
Lakossági járdaépítési támogatás
Szökőkút létesítéséhez támogatás (Catel Kft. szolg.)
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ:

49 603,0

800,0

800,0

1 200,0

1 200,0

52 931,0 1 254,9

54 185,9
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KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2007. ÉVI
CÉLTARTALÉKA

1.000 Ft-ban
ELŐIRÁNYZAT
FELADAT
Eredeti

Önkormányzati lakások értékesítése
Lakástámogatási (szoc.) alap
Kiemelt munkavégzés (132,7főx5.250x3hóx32%)
Pedagógus szakkönyv ( 135,16főx14.000)
Pedagógus szakvizsga ( 132főx11.700 )
Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1415főx720 ) (8hó)
Minőségfejlesztési,min.ir.feladatok (131,7főx2500)
Szakmai- és inform.eszk.hardver bérlet maradv. (2006)
Szociális továbbképzés ( 6főx9400 )
Diáksport feladatok ( 1056főx1.300 )
Tanulók ingyenes ell. (422főx10.000)
Tanulók ált.tk.támog.(1032főx1.000)
Nem magyar nyelvű okt.(Óvoda 41fő x 45.000 )
Kultur.és egyéb szabadidős tev.tám.(1056főx1.000 )
Bejáró tanulók ( 86fő x15.000 )
Keresetkiegészítés közalkalm.( nem közoktatási)
Adóerőképesség, normatív áll.,norm.kötött tám.m.vfiz.köt.
Felhalmozási, felújítási alap
Közművelődési szakképzés (Széchenyi Könyvtár)(2006)
Gyermek és ifjúsági pályázat önerő (2006)
Majsai Nyári fesztivál keretösszege
Létszámcsökkentési pályázat I. ütem
Céltartalék
Általános tartalék
TARTALÉK ÖSSZESEN:

52 458,0
1 300,0
2 758,8
1 892,2
1 544,4
679,2
329,3
1 943,0
56,4
1 372,8
4 220,0
1 032,0
1 845,0
1 056,0
1 290,0
4 977,0
14 820,5
38 000,0
237,4
36,0

Előző mód.

52 458,0
1 300,0
2 758,8
0,0
517,1
1,0
109,7
0,0
18,8
447,2
4 450,0
1 032,0
615,1
344,0
435,0
0,0
2 162,3
4 706,3
237,4
36,0
3 700,0

Vált.+,-

Módosított

-3 700,0
15 472,1

52 458,0
1 300,0
2 758,8
0,0
513,2
0,0
109,7
0,0
18,8
447,2
4 450,0
1 017,0
615,1
344,0
435,0
0,0
2 162,3
3 082,6
0,0
36,0
0,0
15 472,1

-3,9
-1,0

-15,0

-1 623,7
-237,4

131 848,0

75 328,7

9 891,1

85 219,8

11 000,0

35 542,2

-2 691,8

32 850,4

142 848,0 110 870,9

7 199,3 118 070,2
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BEVÉTELI
előirányzat módosítás

Intézmény megnevezése

Összeg

16 631,3

Polgármesteri Hivatal összesen:
8,3

Egyéb sajátos bevétel
~Felesleges készlet értékesítés

8,3
847,9

Felhalmozási, tőkejellegű bevétel
~Ipari Park rész eladás (kedv.)

847,9
1 316,3

Támogatásértékű működési bevétel
~Testvérvárosi kapcsolat pályázat (2006.)

111,3

~Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

756,0

~Tartásdíj megelőlegezés

154,2

~Érettségi lebonyolítás
~Okmányiroda ügyfélkapu létesítés

50,0
244,8
16 869,1

Központosított előirányzat
~Városi Könyvtári érdekeltségnöv.
~Nyári étkeztetés
~Létszámcsökkentési pályázat I. ütem

242,0
1 155,0
15 472,1
-2 406,4

Normatív állami hozzájárulás
Normatív kötött felhasználású támogatás
~Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:

-3,9
-3,9
16 631,3
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KIADÁSI
előirányzat módosítás
Intézmény megnevezése

Összeg

1 772,5

Városgazdálkodási Intézmény összesen:
Személyi juttatás
~ Közcélú foglalkoztatás

1 321,2
1321,2
451,3

Munkaadót terhelő járulék
~Közcélú foglalkoztatás

451,3

Művelődési Központ összesen:

2 242,7

Személyi juttatás
~1 fő áthelyezése az '56-os Történelmi Alapítványhoz (szept.1-től)

-272,1
-272,1

Munkaadót terhelő járulékok
~1 fő áthelyezése az '56-os Történelmi Alapítványhoz (szept.1-től)

-85,2
-85,2
2 600,0

Céltartalék
~Majsai Nyári Fesztivál költségére keretösszeg

2 600,0

Városi Könyvtár összesen:

242,0

Dologi kiadás
~Érdekeltségnöv.
Polgármesteri Hivatal összesen:
Személyi juttatás
~Képviselői tiszteletdíj
Munkaadót terhelő járulék
~Képviselői tiszteletdíj járuléka
Dologi kiadás
~Kisebbség "roma napi" költségére
~Kisebbség Móra Ferenc Iskola évzáró ünnepségére
~Kisebbség karácsonyi csomagra
~Fel nem használt Széchenyi közokt.tov.keret visszautalás
~Majsai Nyári Fesztivál vendéglátás költségére
~Testvérvárosi pályázat: üzemanyag ktgtér, szla kez.ktg.
~Érettségi lebonyolítás, okmányiroda ügyfélkapu létesítés
~Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj
~Közétkeztetés közzétételi díj
~Riasztórendszer kiépítése
Működési célú pénzeszköz átadás
~Kisebbség táborozási költség zárolás
~'56-os Történelmi Alapítvány
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
~Belvízkárok enyhítésére vissza nem térítendő támogatás
~Ipari park eladás kedvezménye
Társadalom és szociálpolitikai juttatás
~Rendkívüli átmeneti szoc.segély
~ Belvízkárok enyhítésére vissza nem térítendő támogatás
~Közcélú foglalkoztatás

242,0
242,0
12 374,1
-109,5
-109,5
-31,7
-31,7
2 744,9
450,0
50,0
200,0
237,4
1 100,0
111,3
294,8
40,2
130,0
131,2
-342,7
-700,0
357,3
1 254,9
407,0
847,9
-114,3
-407,0
-1 772,5
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2.
~Nyári étkeztetés
~Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás
~Tartásdíj megelőlegezés
Felhalmozási kiadás
~Telefonközpont létesítése
~Fehértó-Majsai csatorna átkelő kiépítése
~Üdülőfalu III. ütem úthálózat tervkészítés
~Üdülőfalu III. ütem úthálózat engedélyezési eljárása
~Üdülőtelek visszavásárlás
Céltartalék
~Közművelődési szakképzés visszatérítés (Széchenyi, Könyvtár)
~Majsai Nyári Fesztivál előirányzat lebontás
~Létszámcsökkentési pályázat I. ütem
~Felhalmozási, felújítási alap
~ Fehértó-Majsai csatorna átkelő létesítése
~Üdülőfalu III. ütem úthálózat tervkészítés
~Üdülőfalu III. ütem úthálózat engedélyezési eljárása
~Üdülőtelek visszavásárlás
~Pedagógus szakvizsga
~Tanulók általános tankönyv támogatása
~Pedagógiai szakmai szolgálat
Általános tartalék
~Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj
~Közétkeztetés közzétételi díj
~Riasztórendszer kiépítése
~Április havi normatív támogatás lemondás
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:

1 155,0
756,0
154,2
1 773,2
8,3
180,0
212,0
198,5
1 174,4
9 891,1
-237,4
-3 700,0
15 472,1
-38,8
-212,0
-198,5
-1 174,4
-3,9
-15,0
-1,0
-2 691,8
-40,2
-130,0
-131,2
-2 390,4
16 631,3

12./ N a p i r e n d
Egyebek
Helyi fejlesztési stratégia kidolgozása
Előadó: Fogl András területfejlesztési tanácsnok
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Fogl András képviselő a következőket mondja el:
A javaslatom utolsó bekezdését tekintem határozati javaslatnak, amennyiben
képviselőtársaim támogatják indítványomat, akkor szeptember 30-ig a képviselő-testület
alakítsa meg a következő uniós pénzügyi időszakra – 2007 – 2013 – vonatkozó fejlesztési
stratégiáját, bevonva a helyi társadalom szélesebb rétegeit, majd ezen döntés mentén a
prioritási sorrendet követően, haladéktalanul kezdje el a projekt előkészítését.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Ebben a témakörben már többször váltottunk szót a mai ülésen, és mindannyian
egyetértettünk azzal, hogy a megváltozott pályázati környezethez illeszkedő prioritási
sorrendet célszerű kidolgoznunk, én egyetértek képviselőtársam javaslatával. Annyit
szeretnék a határozati javaslat mellé tenni, hogy felelősként Terbe Zoltán polgármestert és
Fogl András területfejlesztési tanácsnok urat kérjük fel a feladat elvégzésére.
Kérem a képviselőket, aki az elhangzottakkal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozza.
269/2007. sz. határozat
Helyi fejlesztési stratégia kidolgozása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a következő időszakra
(2007-2013) vonatkozó fejlesztési stratégiát, bevonva a helyi társadalom minél szélesebb
rétegeit, (vállalkozók, civil szervezetek, intézmények) majd ezen döntés mentén a prioritási
sorrend megállapítását követően, haladéktalanul megkezdi a projektek előkészítését.
Felelős : Terbe Zoltán polgármester
Fogl András területfejlesztési tanácsnok
Határidő: 2007. szeptember 30.
Terbe Zoltán polgármester a következőket mondja el:
Az elmúlt időszakban a képviselő-testület működését az új Szervezeti és Működési Szabályzat
szerint határoztuk meg, mely szerint frakciók alakultak a képviselő-testületben, és ezek
együttműködésével kívántuk továbbra is hatékonyabbá tenni a testület működését. Akkor a
FIDESZ Kiskunmajsai Szervezete vagyis képviselő csoportja külön frakció megalakítását
jelentette be, illetve a Polgári Kiskunmajsai Frakció megalakulását is bejelentették az érintett
képviselők.
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A nyári szünet folyamán többször egyeztettünk a FIDESZ helyi vezetésével és a legutóbbi
megbeszélésünk után az a közös álláspontunk alakult ki, hogy szorosabbra kívánjuk fogni a
működést a két polgári értékeket magában hordó frakció között. Ezért frakció szövetségre
léptünk, közösen fogunk véleményt és programot alkotni a későbbiek során. A frakció
közösség összefogásával és vezetésével Nagy Imréné képviselő asszonyt bíztuk meg, és jó
munkát kívánunk neki. Továbbra is két frakció van, csak szorosabb együttműködésben. A
frakció esetleges változásáról év végén döntenek még.
Fogl András képviselő elmondja:
Több alkalommal szóba került az OMSZ által nem teljesített, szerződésben vállalt
kötelezettség teljesítése. Továbbra sem biztosított a majsai mentőállomáson a mentőtiszt,
mentőorvos személye. Ezzel kapcsolatban Szikora Lajosné képviselő asszony konzultált Dr.
Garai István országgyűlési képviselő úrral, aki megpróbált ennek utána járni – ezzel
kapcsolatos levelezését a napokban Polgármester úr is megkapta – ennek eredményeképpen
Dr. Zentai Attila orvos-igazgató úrnak írt levelére kapott válasz azt a felvetést tartalmazza,
hogy a Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet fontosnak tartja, hogy itt helyben is mentőtiszt
vagy mentőorvos álljon rendelkezésre a mentőállomáson.
Azonban nagyban megkönnyítené az álláshely betöltését, amennyiben az önkormányzat
szolgálati lakást tudna biztosítani. Arra kérem a képviselőtársaimat, a levelezés során
kialakult helyzetet támogatva, minél rövidebb határidőn belül pozitívirányú döntés szülessen.
Dósai Imre alpolgármester mondja:
Dr. Garai István országgyűlési képviselő úrral személyesen beszélgettünk erről a problémáról,
és jelezte Zentai orvos-igazgató úr kilátásba helyezte ennek a problémának a megoldását, aki
arról panaszkodott, hogy meghirdetésre kerülnek ezek a mentőtiszti állások, de ilyen kisebb
helyekre nincs kellő számú jelentkező. A lakáslehetőség felajánlásával talán lehetne nagyobb
vonzáserőt biztosítani a majsai mentőállomásnak. Ez ügyben egy személyes egyeztetést
kértem polgármester úrral, pénteken fogunk Zentai főorvos úrral találkozni. Szerettem volna
hozni erre a testületi ülésre az OMSZ ajánlatát, csak azaz önkormányzati felajánlás hiányzik,
hogy lakást biztosítunk számukra. Amennyiben ilyen jellegű dokumentumot eljuttattunk
volna a tegnapi nap folyamán, akkor ma már erről dönthetne a képviselő-testület. Így kis
türelmet kérek, megvárva azt, hogy mi lesz a pénteki megbeszélés eredménye.
Szikora Lajosné képviselő kéri:
A Zrínyi utca és a Fő utca kereszteződésében zebra felfestését kérnék a lakók, mivel nagy a
balesetveszély. A Jegyző Asszonytól kérdezem, hogy az állattartással kapcsolatban mik a
helyi rendeletben az előírások?
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
A zebra felfestésével kapcsolatban a közeljövőben tervezünk több helyszíni bejárást a
hatóságokkal közösen. A szeptemberi bejáráskor erre is teszünk javaslatot.
Dr. Tóth Mária jegyző válaszolja:
Az állatok tartásának szabályait a 31/2005. számú önkormányzati rendelet szabályozza
Kiskunmajsán. E rendelet alapján a képviselő-testület úgy határozott, hogy a város központi
belterületén egyáltalán nem lehet kis és nagyállatot tartani, ez a legszigorúbb fokozat. A
következő fokozat, a nyári időszakban nem lehet egyes területeken tartani nagyállatot, a
peremkerületi részeken lehet nagy és kisállatot is tartani.
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Ezenkívül tartalmaz a rendelet arra vonatkozó szabályozást, ha bizonyos intézmények
védőtávolságán – 50 méteres körzeten belül – nem lehet állatot tartani. Érzékeltem, hogy a
polgármesteri hivatalban is megszaporodtak az állattartással kapcsolatos bejelentések. A nyár
folyamán ellenőrzést tartottunk több állattartótelepen, illetve belterületeken is hatósági
ellenőrzéseket végeztünk. Az ellenőrzések tapasztalata alapján elmondhatom, két szempont
ütközik, egyrészt az emberek megélhetési problémája, a másik pedig jogos és méltányolható
szempont, ha az állattartás a környéken lakóknak kellemetlen, esetleg egészségét veszélyezteti
vagy zavarja. Mindig egyedi mérlegelés alapján próbálunk megoldást találni a problémára. A
rendeletünkben foglalt szabályokat megszegők szabálysértést követnek el, és 30.000,- Ft
bírsággal sújthatók. Kül- és belterületen az ellenőrzések alkalmával úgy jártunk el, hogy első
alkalommal a helyszíni szemle során az ügyintéző kolléga megegyezett az állattartóval, hogy
miket kell megcsinálnia. Utóellenőrzés kapcsán visszatérünk arra, hogy elvégezte-e azokat a
teendőket, amiben megegyeztek. Amennyiben rendeződni látszott a probléma, akkor
határozattal nem éltünk, ha nem, abban az esetben eljárási határozattal köteleztük bizonyos
cselekmények elvégzésére. Adott esetben végrehajtási bírsággal is kikényszeríthető a
határozat végrehajtása. Azt hiszem, mindenki számára elfogadható megoldás nem születhet.
Szikora Lajosné képviselő kérdezi:
Kutyatartásra a helyi rendelet vonatkozik-e? Én kevesellem a 30.000 forintos büntetés
kirovását.
Dr. Tóth Mária jegyző válaszolja:
Házőrző eb esetében, ahol megfelelő udvar áll rendelkezésre, háztartásonként legfeljebb két
darab tartható. Dr. Fülöp Gábor hatósági állatorvossal felvettem a kapcsolatot és kértem
segítsenek felszámolni a gócpontokat, illetve legyenek segítségünkre adatszolgáltatással,
ezáltal is tudomást szerezhetünk a nem megfelelő állattartási körülményekről, a lakosságot
zavaró állattartókról. Fülöp doktor úr megígérte, hogy segítségünkre lesz ebben az ügyben.
Nagy Imréné képviselő ismerteti:
Vannak olyan magántelkek, amiket a tulajdonos nem gondoz, kérdezem az önkormányzat
rendelkezik-e olyan rendelettel, amely alapján az érintetteket fel lehetne szólítani?
Dr. Tóth Mária jegyző válaszában ismerteti:
Igen, van ilyen rendelet a közterületekről, a közterület-felügyelőinknek ezt a feladatot
rendszeresen el kellene látniuk vagy el is látják. Ezeknek a területeknek a tulajdonosait
felszólítják, kiemelten a parlagfű elleni védelemre.
Csóti Péter képviselő mondja:
A fejlesztési csomagokat áttanulmányozva az Arany János Általános Iskola, Óvoda és
Bölcsőde épületét szívesen láttam volna benne. Kérdezem van-e esély arra, hogy ez esetleg
bele kerüljön?
Fogl András képviselő elmondja:
A 21. század iskolája program keretében ilyen téren próbáltam előbbre jutni. Ott az volt a
javaslatom, hogy egy szakmai bizottság álljon fel, és kezdje el az előkészítését a pályázatnak,
amely vélhetően a nyár végén, kora ősszel fog megjelenni.
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Ezzel kapcsolatosan sokkal részletesebb kimutatások állnak rendelkezésre, amely tartalmazza
a támogatási intenzitást, a pályázatban történő feltétel lehetőségeket, határidőket stb. A
cselekvési terv, amit elküldtem a képviselőtársaimnak és egy májusi határidővel készült I.
ütemű anyagot. Ez kiegészítésre kerül, ami azt a célt szolgálja, hogy a következő időszakra
vonatkozó tervek is ilyen programba bele kerüljenek. Újabb folyamatos felkeresésekre kerül
sor, a cselekvési tervben szereplő projektekre lehet pályázni, ezért nyilvánvalóan az a
célszerű, hogy ezek az elképzelések minél hamarább bekerüljenek. Semmiből nem maradt ki
az Arany János Általános Iskola, ebben a cselekvési tervben még természetesen nem szerepel,
a következőben már szerepelhet.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
A mai napi megbeszélésünk során már többször felmerült: a pályázati kiírások, akciótervek az
elmúlt hónapok során sokszor változtak. Ezért is fontos, hogy a projekt tervek, illetve
prioritások kidolgozása során minél több kész információ álljon rendelkezésünkre, ezért
kérem Fogl András képviselő urat is, és a szakembereket is, akik Kiskunmajsán ezen a
területen dolgoznak, mindenféle információt gyűjtsenek be, az alapján hozzuk meg a
döntésünket a fejlesztési források lehívása érdekében.
Oláh Péterné képviselő kérdezi:
Lakott területen mennyi állat tartása az engedélyezett?
Dr. Tóth Mária jegyző közli:
Az Új Kun-Majsa újság következő számában közreadjuk ezeket az övezeteket, pontosan
leírva hol milyen állat és milyen létszámban tartható.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Természetesen minden képviselőtársunk rendelkezésére áll a rendelet, ha kell kinyomtatott
formában oda fogjuk adni. Amennyiben szakmai kérdés merül fel, a hivatalban tájékoztatást
tudnak adni.
Farkas Zoltán képviselő kéri:
A múlt évben kitakarították a kanálisokat, de akkor pénzszűke miatt a kiszedett anyagot a
partra rakták ki, így ebben az évben fokozottan növekedett a zöldnövényzet a parton. Az ott
lakók gondoznák a partot, de a kanális partja miatt elszaporodott a növényzet, siklók és más
kisállatok jelentek meg. Kérdezem, van-e lehetőség a kanálisok kitisztítására?
Terbe Zoltán polgármester válaszolja:
A csapadékvíz elvezető csatornák kezelője a Kiskunmajsa és Környéke Vízgazdálkodási
Társulat, velük kell felvenni a kapcsolatot. A takarítást is ők végezték el, megbeszéljük a
társulattal milyen módon, forrásból lehet ezt a feladatot elvégezni.
Nagy Imréné képviselő elmondja:
A körzetemben van olyan ingatlan, ahonnan kihaltak az idős emberek és gondozatlanná vált a
környéke. Kérdezem hogyan lehet a hozzátartozókat felkutatni.
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Dr. Tóth Mária jegyző válaszolja:
Attól, hogy az ingatlanban nem laknak, annak van tulajdonosa, aki köteles rendben tartani.
Természetesen akkor tudjuk felszólítani az ingatlan tulajdonosát, ha belátunk a kertjébe és
látjuk ott parlagfű van. Az utcáról ezt a közterület-felügyelők nem tudják megtenni. Kérésem,
akinek a szomszédjában látható helyen parlagfű vagy egyéb a környezetében szennyező anyag
található, az jelentse be, szóljon a közterület-felügyelőknek, akik az ingatlan nyilvántartási
bázisból meg tudják keresni ki az ingatlan jelenlegi tulajdonosa, aki részére kimegy a
felszólítás.
Nyerges Benjámin képviselő elmondja:
Viharnak esett áldozatul egy Árpád utcai platán fának az ága, amely Bitó József házát sújtotta.
Másnap a veszélyt elhárította a Városgazdálkodási Intézmény közbenjárásával Tóth Zoltán
vállalkozó, akinek ezúton is köszönetet mondok. Az eseménynél Dósai Imre alpolgármester,
Fogl András képviselő úr és én is jelen voltam, és arra a megállapításra jutottunk, hogy nem
ez az egyetlen veszélyforrás a platánfák között. Néhány évvel ezelőtt ezeket a fákat
felnyesték, de az végleges megoldást nem jelentett. Kiskunmajsa egyik legszebb fás övezetű
utcája, ugyanakkor veszélyforrás is, mivel a gyökerük tette tönkre a járdát és egyesek
lakásába is behatolt, másrészt az ágak felülről jelentenek veszélyt. Erre kellene megoldást
találni, szeretném, ha a legnagyobb veszélyt jelentő fákat alacsonyabban levágnánk, és újra
kihajtanának.
A másik, köszönetet szeretnék mondani a képviselő-testületnek, hogy zöldutat adott a
lakossági kezdeményezéssel megépülő Fehértó-Kiskunmajsa csatorna építéséhez. Ezt az
átereszt a Majsa Napokra a vállalkozók elkészítik és szeptember 9-én 16 órakor kívánjuk a
nyilvánosságnak átadni, amire természetesen szeretettel várunk mindenkit.
Dósai Imre alpolgármester mondja:
A fákkal kapcsolatos észrevételeket köszönöm a képviselőtársamnak, most is folyamatban
van a veszélyes fák felmérése, illetve kivágása a Csontos Károly és Nagy Lajos utcákban. Az
említett platánfákat a műszaki csoporttal együtt megpróbáljuk felmérni, milyen veszélyt
jelentenek.
Terbe Zoltán polgármester a következőket mondja:
Köszönetemet szeretném kifejezni azoknak a lakosoknak, akik a csatornaáteresz
megépítésében nyújtottak segítséget. Dósai alpolgármester úrral közösen egy hordó sört
ajánlottunk fel az avató ünnepségre.
Abonyi Henrik képviselő elmondja:
Köszönetet mondok annak, aki a Dózsa György Gimnázium mellett található idősek klubja
előtt az aszfaltozást elvégeztette.
Augusztus 20-án baleset történt itt a Fő utca és a Félegyházi utca kereszteződésében.
Felvettem a kapcsolatot a műszaki osztály vezetőjével, hogy a szeptember hónapban lévő
bejárás során ezt a kereszteződést vizsgáljuk meg. Városunk felelőssége az, hogy minél
szélesebb lehetőséget biztosítsunk az átutazóknak, a város lakosainak életük megóvásában.
Azoknak a képviselőknek, akik a testületi és bizottsági anyagot elektronikus formában kérték,
a hivatal legyen szíves megküldeni az osztályoknak, osztályvezetőknek és bizottsági
referenseknek az elektronikus elérhetőségét, a könnyebb kommunikáció érdekében.
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Terbe Zoltán polgármester válaszolja:
Természetesen minden képviselőnek elküldjük a kért információt.
A végéhez közeledik a Nyári Fesztivál, az a kezdeményezésünk, amit a tavasszal határoztunk
el. Köszönet a civil és nem civil szervezőknek azért, hogy egy ilyen sokszínű program alakult
ki. Köszönjük azoknak is, akik szervezték és lebonyolították a programokat, azoknak is akik
ott szerepeltek. Bízom benne, hogy a Nyári Fesztivál eddig eltelt idejében olyan hasznos és
tanulságos programokkal találkozhattunk, amelyek mindenki számára örömet jelentettek.
Abban is bízom, hogy a Nyári Fesztivál eddigi munkájából, eredményéből le tudjuk szűrni a
tanulságokat, jövőre szebben és jobban tudjuk megrendezni azokat.
Köszönetet szeretnék mondani Abonyi Henrik képviselő úrnak és a Kistérségi KHT.
dolgozóinak azért, mert sikeresen készítettek egy pályázatot, amellyel a brüsszeli forrásokból
támogatást tudtunk elnyerni a Kiskunmajsai Főtéri Sokadalom, illetve a Nyári Fesztivel
megrendezéséhez. A 4,2 millió forint összeg lehetővé tette azt, hogy minden eddiginél
olcsóbban valósítsuk meg a Nyári Fesztivált és a Majsa Napokat. A pályázat lényege az volt,
hogy a Majsa Napok keretében egy testvérvárosi konferenciát kell tartanunk. Erre szeptember
6-7-8-án kerül sor a Jonathermál Zrt. konferencia termében, ahol Kiskunmajsa testvérváros
delegációi és szakemberek fogak eszmét cserélni arról, hogy milyen lehetőségek rejlenek a
testvérvárosi kapcsolatokban, hogyan lehet azt elérne, ne csak a városok vezetői, hanem a
városok lakosai is minél többet találkozhassanak egymással. Az elnyert támogatás lehetővé
teszi, hogy a delegációkat szívesen láthassuk, forrást találtunk rá. Azt is lehetővé teszi
továbbá, hogy a jövőre elnyerhető forrásokról időben kapjunk információt, és bízom benne
olyan pénzügyi konstrukciót tudunk kialakítani, hogy még színesebb programmal tudunk
előállni. A hagyományos Majsa Napok keretében szeptember 7-8-9-én nagyon sok gazdag
program vár mindenkit. Én megalapozottnak tartom azt a döntésünket, hogy Nyári Fesztivált
hoztunk létre, hiszen az eddigi program sűrűségéhez képest még újabb eseményeket,
rendezvényeket tudtunk megszervezni.
Bízom benne, híre megy a világban, és jövőre a kiskunmajsai Nyári Fesztivál még színesebb
lesz, és meg lesz a turisztikai hatása is. Mindenkit szeretettel várunk családjával, barátaival és
nem Kiskunmajsán élő ismerőseivel, rokonaival a Majsa Napokon.
Ezennel megköszönöm a megjelenést és az ülést 19 órakor bezárom, találkozunk a Majsa napi
ünnepi testületi ülésünkön.

K. m f.

Terbe Zoltán

Dr. Tóth Mária

polgármester

jegyző

Farkas Mihály
jkv.hitelesítő

Nyerges Benjamin
jkv.hitelesítő

