Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2007.
Jegyzőkönyv

Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-én 14 órai
kezdettel megtartott testületi üléséről.

Jelen vannak:
Önkormányzat részéről:
Abonyi Henrik, Faludi Tamás, Farkas Zoltán, Fogl András, Dr. Kiss Tibor, Leiz Sándor,
Nagy Imréné, Nyerges Benjamin, Oláh Péterné, Szikora Lajosné képviselők, Terbe Zoltán
polgármester, Szabóné Csábrády Anikó és Dósai Imre alpolgármesterek /13 fő- 72,22%/
Csóti Péter képviselő később érkezeik, Farkas Mihály, Mózer Gyula Kolompár Orbán,
Szabó Lajos képviselők jelezték távolmaradásukat.
Jelen vannak továbbá:
Dr. Tóth Mária jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna, Gulyás Jánosné és Nyerges Éva
osztályvezetők, Béres László és dr. Égető Annamária bizottsági referensek,
intézményvezetők 3./ napirendi ponthoz Farkas István Halasvíz Kft. ügyvezető igazgatója,
Terbe Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket megállapította, hogy 13 képviselő jelen
van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőknek Dr. Kiss Tibor és Leiz Sándor képviselőket
javasolta.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett –
elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
Terbe Zoltán polgármester ismerteti a napirendi javaslatot, továbbá kéri, hogy a 12./ napirend b)
pontja Fejlesztési prioritások, c) pontja Javaslat a kiskunmajsai sport működési rendszerének és
szervezetének átalakítására, d) A kiskunmajsai kis- és középvállalkozások fejlesztési hitel
programjához kapcsolódó pályázat kiírása, e) A Művelődési Központ és a kulturális élet
átszervezése továbbá a 13. napirend a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról szóló
rendelet legyen levéve napirendről, mivel az új információk meghatározóak lehetnek a döntés
meghozatalában, ennek megfelelően a többi napirendi pont számozása értelemszerűen módosul. Az
eredetileg 17./ napirendi pontként szereplő Művelődési Központ vezetői pályázatának elbírálása
nyilvános ülésen kerül megtárgyalásra 15. napirendi pontként az Egyebek előtt, mivel az Ötv. 12. §
(4) bekezdés a) pontja szerint az érintettek hozzájárulásukat adták a nyilvános ülésen való
tárgyaláshoz.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a napirendi javaslatot az elhangzott
módosításokkal együtt.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a
módosított napirendi javaslatot.
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Napirend
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
2./ …./2007. (….) rendelet-tervezet a pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 28/2007.
(X.08.) számú rendelet módosításáról
Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
3./ …./2007. (….) rendelet-tervezet a víz- és szennyvíz díjtételeinek megállapításáról
Előadó: Béres László bizottsági referens
4./ …./2007. (….) rendelet-tervezet a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló
22/2001. (X.31.) Ktr. módosítása
Előadó: Béres László bizottsági referens
5./ …./2007. (….) rendelet-tervezet a helyi iparűzési adóról szóló 38/2004. (XII.22.) rendelet
módosításáról
Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
6./ Étkezési térítési díjak emelése
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
a) ..../2007. (….) rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 27/2007.
(X.08.) számú rendelet módosításáról
b) Alkalmazotti- és vendégétkeztetés ebéd nyersanyagnormájának emelése
c) Alkalmazotti- és vendégétkeztetés ebédtérítési díjának meghatározása
7./ Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens
a) Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2008. évi munkatervéről
b) A 2008. évi teljesítménykövetelmények alapját képező képviselő-testületi elvárások
8./ Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
a) Kiss Zoltán és Sándor Mónika területbérleti kérelme
b) Törteli Imre telek-kiegészítési kérelme
c) Kondákor Ferenc lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
d) Zöldfelületi koncepció megtárgyalása
e) Csordajárás megvásárlására ajánlat
f) 319/3. hrsz-ú terület bérbeadása
g) Malom utca és Vízmű közötti terület hasznosítása
9./ Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
a) A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Érseki Hivatalának közoktatási tárgyú nyilatkozata
b) A 2008. évi városi ünnepségek, rendezvények
c) Közoktatási szakértő megbízása
10./ Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztései
Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
a) Központi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárásáról
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- Pénzügyi fedezet biztosítása
- OEP szerződéshez szükséges döntés
- Bérleti szerződés
b) Kistérségi Szociális Intézmény tájékoztatója
11./ Pénzügyi Osztály előterjesztése
Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
a) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kiemelt munkavégzésért járó
kereset kiegészítés zárolása
b) Városgazdálkodási Intézmény pótelőirányzat kérelme 13. havi illetmény kifizetésére
c) Városgazdálkodási Intézmény technikusi álláshely betöltésével kapcsolatos előirányzat
rendezési kérelme
d) Városgazdálkodási Intézmény vizitdíj bevezetéssel kapcsolatos kérelme
e) Városgazdálkodási Intézmény közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos kérelme
f) Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde feladatelmaradás miatti zárolások illetve
pótelőirányzat kérelmek
g) Megbízási Szerződés megkötése könyvvizsgálati feladatokra
12./ ,,Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javítása – ivóvíz 3.1” tárgyú programhoz meghatalmazó
levél aláírása
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
13./ Önkormányzati létszámcsökkentés
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
14./ …./2007. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 4/2007.
(II.28.) számú rendelet módosításáról
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
15./ Művelődési Központ vezetői pályázatának elbírálása
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
16./ E g y e b e k
17./ Kolompár Etelka ápolási díj fellebbezési kérelme
Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens /Zárt ülés anyaga./

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.
Fogl András képviselő mondja:
Az INDUSTRIA MAJSA Kft. 2005. évi beszámolója kapcsán több határidő módosításra került sor,
amely azt bizonyítja, hogy egy kedvezőtlen feltételek között létrehozott közös vállalkozásból nem
tud kimenekülni a város. A 275/2007. számú határozattal kapcsolatos észrevételem a buszmegálló
és a Művelődési ház közötti aszfaltozott rész díszburkolattal való kiépítésére Polgármester úr
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határidő módosítást kér, amit én is támogatok, hiszen a buszmegálló rehabilitációjára pályázat
kerül kiírásra.
Terbe Zoltán polgármester válaszolja:
Teljesen egyetértek képviselőtársammal ez a közlekedésfejlesztési pályázat talán alkalmat ad arra,
hogy a buszmegálló résznek a felújítását ebből az alapból fedezzük.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs szavazásra bocsátom a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló előterjesztést a határidő módosításokkal együtt.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
369/2007. sz. határozat
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót a következőképpen fogadja el:
- 168/2007. sz. határozat
Engedélyezett létszámkeret meghatározása a Városgazdálkodási Intézménynél
- 222/2007. sz. határozat
Kígyósi Közösségi ház és orvosi rendelő felújítása
-223/2007. sz. határozat
Bodoglári óvodából közösségi ház kialakítása
-285/2007. sz. határozat
Javaslat a kiskunmajsai sport működési rendszerének és szervezetének átalakítására
- 310/2007. sz. határozat
Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítására létrehozandó menedzsment kiválasztására
közbeszerzési eljárás lebonyolítónak megbízása
- 359/2007. sz. határozat
Villamos energia beszerzésre megyei szintű önkormányzati összefogás
- 368/2007. sz. határozat
A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gazdasági ügyintézői álláshely
betöltése iránti kérelme
- A Képviselő-testület a 169/2006. számú határozat határidejét 2008. június 30-ra módosította.
- A Képviselő-testület 275/2007. számú határozat határidejét 2008. március 31-re módosította.
- A Képviselő-testület 281/2007. számú határozat határidejét 2008. január 30-ra módosította.
/Csóti Péter képviselő megérkezett, jelen van 14 fő./

2./ N a p i r e n d
…./2007. (….) rendelet-tervezet a pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló
28/2007. (X.08.) számú rendelet módosításáról
Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
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A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
rendeletet megalkotta.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2007. (XII.21.) számú rendelete
A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16. §-a /1./ bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
többször módosított 1993. évi III. tv. 25. §-a /3./ bekezdés, a 26. §, továbbá a 32. § /3./
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló
28/2007. (X.08.) rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja:
1. §.
A R. 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Rendszeres szociális segély
11. §
/1/ A rendszeres szociális segély feltételeit a többször módosított 1993. évi III. tv. 37/A. §-tól a
37/G. §-ig szabályozza.
/2/ A települési önkormányzat a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunmajsai
Kirendeltségével kötött megállapodásában rögzítette az aktív korú nem foglalkoztatott,
rendszeres szociális segélyben részesülő személy részére előírható együttműködési
kötelezettséget.
Ennek értelmében az aktív korú nem foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben részesülő
köteles együttműködni a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Kiskunmajsai
Kirendeltségével.
Az együttműködés hiánya maga után vonja a rendszeres szociális segély folyósításának
megszüntetését.
A rendszeres szociális segélyt megállapító határozat kézhezvételét követő 8 napon belül a
segélyezett az együttműködésre kijelölt intézménnyel köteles felvenni a kapcsolatot.
/3/ Az együttműködési kötelezettség magában foglalja a segélyezett szociális helyzetéhez és
mentális állapotához igazodó, a munkaügyi központ által szervezett programokon való
részvételt azon segélyezettek részére, akiknek a programokon való részvétel elősegíti a
munkában történő elhelyezkedést.
•
•
•
•

munkavállalási tanácsadás
rehabilitációs tanácsadás
pszichológiai szakszolgálat
álláskereső klubok szolgáltatásai
Amennyiben a /4/ bekezdésben foglalt kötelezettségeinek a segélyezett nem tesz eleget és ezt
önhibáján kívüli okként hitelt érdemlő módon nem tudja bizonyítani, akkor a részére
megállapított rendszeres szociális segély folyósítását az önkormányzat 6 hónap időtartamra
szünetelteti.

6
/4/ Az aktív korú nem foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben részesülő a részére felajánlott
munkát a felajánlástól számított 8 napon belül köteles megkezdeni. Akadályoztatása esetén a
nem neki felróható akadály igazolására idült betegség esetén a háziorvos, más esetben a
szakorvos igazolása az elfogadható.
/5/ Az Sztv. 37/D §. (5) bekezdése és a 37/B. §. (2) bekezdés a) pontja alapján az együttműködés
megszegésének minősül, amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult a Dél-alföldi
Regionális Munkaügyi Központ Kiskunmajsai Kirendeltségével nem működik együtt a
kirendeltség által szabályozottak szerint.
Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő együttműködési kötelezettségét
megszegi, abban az esetben 6 hónapig a részére megállapított támogatás 75 %-át kell
folyósítani.
Az együttműködés súlyos megszegésének minősül, amennyiben a rendszeres szociális
segélyben részesülő kétszeri felszólításra sem tesz eleget fenti együttműködési
kötelezettségének.
/6/ Az aktív korú nem foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyt kérelmező igényjogosult részére
a települési önkormányzat köteles foglalkoztatást biztosítani, legalább 30 napot, a
Városgazdálkodási Intézmény szervezésében, az alábbi szervezeti formában:
A foglalkoztatás területei:
• környezet gondozása / városrendezés, közterületek védelme, gondozása / környezetvédelem
/ környezeti károk helyreállítása, csatornahálózat rendben tartása, belvízvédelem,
hulladékgyűjtés, parlagfű irtása /
A Városgazdálkodási Intézmény havonta, tárgyhónapot követő hónap 05. napjáig lejelenti az
önkormányzat felé a munka teljesítését, időtartamát, valamint a segélyezettek részéről felmerült
problémákat, hiányosságokat.
/7/ A rendszeres szociális segély természetbeni szociális segély formájában, az intézményi térítési
díj és a térítési díj hátralék fedezeteként nyújtható, ha a családban az 1997. évi XXXI. tv. 68. §.a szerint védelembe vett gyermek él. A természetbeni támogatás havi összege védelembe vett
gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított összegének 15 %-a, de összesen
legfeljebb 50 %-a lehet.
2. §.
A R. 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Utazási támogatás a helyi menetrendszerinti közlekedéshez
14. §
/1/ Kiskunmajsa Város Önkormányzata a településen állandó bejelentett lakcímmel rendelkező 65
év alatti és a 85/2007. /IV.25./ számú Kormányrendelet alapján kedvezményes bérletjegy
megvásárlására egyébként jogosult szociálisan rászoruló személyek részére utazási támogatást
nyújt a helyi menetrendszerinti közlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy árának
erejéig.
/2/ A helyi utazási támogatásban azon személyek részesülhetnek, akik háztartásában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének háromszorosát.
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A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek részére a támogatás külön
jövedelemvizsgálat nélkül megállapítható.
/3/ Az /1/ és /2/ bekezdésben meghatározott személyek a támogatás iránti kérelmet minden év
január 20 napjáig nyújthatják be 8 hónapra szóló bérletjegy árának támogatására, február 20
napjáig 7 hónapra szóló bérletjegy árának támogatására, ezt követően minden év szeptember
20-ig benyújtott kérelemmel 4 hónapra szóló támogatást igényelhet.
/4/ Az igénylést határidőig benyújtó jogosultak részére átmeneti szociális segélyként biztosított
utazási támogatás határozattal kerül megállapításra.
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is
alkalmazni kell.

3./ N a p i r e n d
…./2007. (….) rendelet-tervezet a víz- és szennyvíz díjtételeinek megállapításáról
Előadó: Béres László bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Terbe Zoltán polgármester a következőket mondja el:
Köszöntjük testületi ülésünkön Farkas István Halasvíz Kft ügyvezető igazgatóját. Minden év végén
a képviselő-testületnek döntenie kell a következő évre vonatkozó víz- és csatornadíjakról. Annak
érdekében, hogy pontosabb információk álljanak rendelkezésünkre felkérem Igazgató urat, hogy
tájékoztassa a lakosságot.

Farkas István Halasvíz Kft. ügyvezető igazgatója ismerteti:
A víziközmű szolgáltatás nagyon energia igényes tevékenység, az állami beavatkozás révén
megemelkednek a mi szolgáltatási költségeink is. A szakma 30-50 százalék közötti emelkedést
számolt az energia költségekre, mi jelenleg 42 százaléknál tartunk, de nem ismerünk minden
tényezőt. Az anyagár emelkedésnél is kb. 10 százalék várható, ezek mindenféleképpen hatással
vannak a víziközmű szolgáltatásra. Továbbá vannak olyan jogi tényezők, amiket figyelembe kell
vennünk. A szakmai szövetségünk látva azt, hogy milyen hatások érik a víziközmű szolgáltatást, azt
javasolta, hogy 10-12 százalék közé emeljük a díjakat a mostani állapothoz képest. Önöknél az
ivóvíz esetében alig 8 % felett tettük meg, a szennyvíznél is alig 9 % felett, ezáltal a térségben a
díjaikkal a közép kategóriába tartoznak.
Oláh Péterné képviselő mondja:
Bodogláron a vízben az Arzén mennyisége 2,5-szerese a megengedettnek, a Mangán értéke 6szorosa az engedélyezettnek kérdezem, mikorra történik ebben változás, mivel nagyon sok ember
hal meg rákbetegségben.
Farkas István Halasvíz Kft. ügyvezető igazgatója válaszolja:
Az ivóvíz minőségjavító program egy unió által támogatott beruházás lesz, abban a konzorciumban
Önök is benne vannak. Előbb csak akkor tud lépni az önkormányzat, amennyiben saját forrással
rendelkezik.
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Jelenleg Bodogláron vastalanító működik, Mangánra és Arzénra alig észrevehető hatása van, mivel
a technológia nem erre készült. Én biztos vagyok abban, hogy a bodoglári lakosok elhalálozásában
nem a víz Arzén tartalma játszik nagy szerepet.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
A Dél-alföldön illetve Magyarországon sok helyen probléma a vizek vegyszertartalma, ezért indult
el az arzénmentesítési program uniós forrásból. Annak érdekében, hogy a várost ne terhelje több
tízmillió forintos beruházás, Kiskunmajsa már korábban belépett ebbe a konzorciumba. A
konzorcium magára vállalta az összes az általa képviselt települések beruházásának megvalósítását,
bízom benne, hogy egy-két éven belül jelentősebb eredményeket érünk el, és uniós forrásokból
tudjuk megvalósítani az arzénmentesítést.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett – nem
fogadta el a rendelet-tervezetet.
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
A múlt év végén jelentős vízdíj emeléséről döntött önkormányzatunk, annak érdekében, hogy az évi
17 millió forintos kiegészítést csökkentsük, ami a költségvetést terhelte. A mostani döntésünk
visszaállított bennünket arra a pályára, amelyről 2006. év végén letértünk. Ez a döntésünk kb. 20
millió forintos évi többletkiadást fog jelenteni a városnak, ami véleményem szerint felelőtlen, hibás
döntés volt.
Farkas Zoltán képviselő mondja:
A képviselők biztos tisztában vannak azzal, hogy a különbözetet hitelből kell az önkormányzatnak
kifizetnie. Ezáltal mindenkit támogat az önkormányzat.
Abonyi Henrik képviselő megjegyzi:
Kérdezem, hogy félreértés okán lehet-e új szavazást kérni?
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Kérem a képviselőket, aki egyetért az előterjesztéssel kapcsolatos vita további folytatásával,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett- az
előterjesztésről a vitát tovább folytatja.
Terbe Zoltán polgármester ismerteti:
Az a döntésünk, amellyel 2006. év végén, azt az állapotot megszüntettük miszerint Kiskunmajsa
költségvetéséből, hitelből finanszírozta a lakosság vízdíjának kiegészítését, ez helyes döntés volt a
testület részéről. Amennyiben nem fogadjuk el a Halasvíz Kft. Közgyűlése által elfogadott 8,7
illetve 9,5 %-os vízdíjemelést és csatornadíj emelést, akkor visszaállít bennünket arra a pályára,
hogy közel 20 millió forintos nagyságrendben szintén a költségvetésből kell kompenzálnunk
minden majsai polgár vízfogyasztását, csatornadíj használatát.
Ez véleményem szerint helytelen lenne, mivel mindenkinek a vízfogyasztás arányában kell
részesülnie a terhekből. Ismerve a költségvetési koncepcióban szereplő számokat, az önkormányzat
nem terhelheti meg magát azzal, hogy ilyen kompenzációt vállal magára.
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Farkas István Halasvíz Kft. ügyvezető igazgatója elmondja:
Önök most döntenek a díjak mértékéről, de jövő év első ciklusában fogja az Országgyűlés tárgyalni
a viziközmű törvényt, mely meg fogja határozni, hogy minek kell szerepelnie a viziközmű
szolgáltatás díjában, továbbá mekkora kört láthat el egy-egy viziközmű szolgáltató. A törvény csak
azt tudja elfogadni, amely tartalmazza a felmerült költségeket.
Farkas Zoltán képviselő megjegyzi:
Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy az elmúlt évben nagy felelősséggel döntöttünk olyan
intézkedésekről, amelyek érintették a város lakosságát és intézményeket, most egy olyan költségről
van szó, amely objektív – tőlünk független – és abszolút igazságtalan rendszert hozna létre, továbbá
az elmúlt évi intézkedéseinkkel szemben lépnénk fel. Kérem a képviselőket, hogy támogassák az
előterjesztésben szereplő áremelés mértékét.
Faludi Tamás képviselő mondja:
Valóban az előző évben nagyobb mértékben emelte az önkormányzat az árat, mint a KSH által
megadott inflációs mérték. A múlt évben nem csak arról volt a vita, hogy a lakosság fizesse teljes
egészében a vízfogyasztását, hanem beépítésre került a víztorony felújításának költsége is. Ezt nem
tudtuk elfogadni, hogy minden felújítási díjat a lakossággal fizettessünk meg. Voltak olyan
információk, hogy más üzemeltetésben esetleg ez nagyobb hasznot tudna hozni az
önkormányzatnak. Kérdésem, hogy a KSH által megadott infláció mértéke mennyi?
Terbe Zoltán polgármester válaszolja:
Az infláció mértéke utólag derül ki, amikor eltelik az esztendő.
Faludi Tamás képviselő közli:
Mind a két esetben egy 6 százalékos díjemelést el tudok fogadni, ez módosító indítványom is.
Dósai Imre alpolgármester mondja:
A költségvetési koncepció elfogadásra került, amiben ilyen jellegű kiadást nem fogalmazott meg a
testület.
Oláh Péterné képviselő megjegyzi:
A közeli településeken lényegesen alacsonyabb a vízdíj, egy inflációval arányos díjemelés lenne a
reális.
Farkas István Halasvíz Kft. ügyvezető igazgatója ismerteti:
A rendszert állandóan fel kell újítani, mivel az eleje 1960-as években került kiépítésre. Az inflációt
mi is úgy vettük figyelembe – tudomásom szerint 5,4 % - a fogyasztási eszközökre pedig 6,7 %. Azt
a részt, ami a tényleges ráfordítást adja, azt emeltük 10 %-kal és nem 12-vel, mint ahogyan a
szakmai szövetségünk javasolta. Nem kívánunk Önökön élősködni, de az Önök rendszere
folyamatos felújításra szorul. Ahol nincs technológia, ott sokkal kevesebbe kerül a ivóvíz előállítási
költsége.
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
Magam is azt szeretném kihangsúlyozni, hogy az elektronikus áram a liberalizált elektromos
törvény miatt nagyot fog emelkedni. Mostanában megjelenő kormányrendelet értelmében az
önkormányzatot 18 százalékos áramdíjemelés fogja terhelni 2008-ban az idei évhez képest. A
vállalkozói szféra pedig 40-50 százalékos villamos energia áremeléssel számolhat. Ez a vállalkozás
– Halasvíz Kft. – Kiskunmajsának szolgáltat, ezért kell sajnos többet emelni, mint az infláció.
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Faludi Tamás képviselő mondja:
Köszönöm Farkas úrnak, hogy ismertette a KSH-nak az adatait, így a módosító javaslatom 6,7
százalék, mind a két tétel esetében.
Farkas István Halasvíz Kft. ügyvezető igazgatója közli:
Amennyiben a rendelet-tervezet elfogadásra kerül, abban az esetben a bruttó növekmény egy
családnál havonta 144,- Ft.
Fogl András képviselő a következőket mondja:
Farkas úrnak igaza van abban, hogy a 144,- Ft nem nagy összeg, de nagyon sok egyéb összeget
terheltünk a lakosságra. Régebbi tárgyalások alkalmával elhangoztak, hogy korábbi döntések a
szennyvíztisztító kapacitásával, technológiájával kapcsolatosan, eléggé elhibázott döntések voltak.
Az alapvető problémánk abból adódik, hogy jóval nagyobb kapacitásra van tervezve ez a közmű,
mint amit jelenpillanatban kihasznál. Ez azt jelenti, hogy a fajlagos költség rendkívül nagy, plusz
ehhez még hozzájönnek azok az elkerülhetetlen kiadások, amelyeket Farkas úr az előbb már
megemlített. Az állattartási rendeletünkön órákat tudtunk vitázni, de nem tértünk ki a
szennyvíztisztítót érintő kérdésekre, hogy mennyire megterheljük a rendszerünket. Ezeket a
problémákat kellene alapvetően körbejárni.
A múlt évi drasztikus áremelésünk jelentős fejlesztési beruházásokat is tartalmazott. Ha jól tudom a
jövő évi fejlesztések, beruházások tekintetében még döntés nem született, tehát nem került a testület
elé. Annak tükrében tudnák dönteni, ha látjuk, hogy az emelés egy része milyen fejlesztésekre lesz
fordítva.
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
A kiskunmajsai ivóvízhálózatnak nem csak egy gyenge pontja volt a víztorony, hanem számos,
ezért én el tudom képzelni azt, hogy ezeket az összegeket sokkal nagyobb mértékben kellene
fejlesztésekre és állagmegóvásokra fordítani, mint ahogyan ebben az összegben benne van.
Kérdezem Igazgató úrtól, hogy milyen fejlesztési elképzelések valósíthatóak meg ebből a vízdíjból,
ami beérkezik Kiskunmajsáról?
Farkas István Halasvíz Kft. ügyvezető igazgatója ismerteti:
Ősszel mindegyik telephelyünket végig nézzük és döntünk arról, hogy mik azok, amikben sürgősen
lépnünk kell. Következő évre ebből állítjuk össze a teljes listát, amit benyújtunk az
önkormányzatnak, ebből válogatjuk ki azt a feladatsor, amit képes lefedni a vízdíjban,
szennyvízdíjban lévő felújítási forrás. Ezt minden évben a helyi műszaki osztállyal is átbeszéljük,
hogy mi a fontos, ebben az évben a vízhálózat bővítésére fordítottuk. A Műszaki Osztályon
megtekintendő, hogy ez évben milyen munkákat láttunk el. Ezt a jegyzéket, amit Önök kértek a
jövő hónap elején elküldöm, mit javasolunk elvégezni a képződő kb. 18 millió forintból.
Kiskunmajsa, amikor megkapta az engedélyt a szennyvíztelepre, akkor egy jogszabálycsoport volt
érvényben, mikorra a telep elkészült közben volt egy jogszabályváltás, a vízjogi, üzemelési
engedélyt arra adta ki a hatóság és annak kellett megfelelni. Egy pontjában a telep nem felelt meg
annak a jogszabálynak, ez pedig a szennyvíziszap elhelyezés volt. Önöknél nem tudtunk más
megoldást találni, mint azt, hogy naponta vagy két naponta átszállítjuk Kecskemétre az iszapot.
Ebben az évben elindult Kiskunmajsán egy beruházása egy komposztálótelep kiépítése, ez addig
fog működni, míg Kiskunhalason nem fog megvalósulni bioenergia üzem, ez olcsóbbá teszi a
rendszert.
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Terbe Zoltán polgármester elmondja:
Számtalan olyan probléma van, amely a szennyvíziszap kezelésekor jelentkezik, de azok a
technológiák, amelyek olcsóbbá tennék az iszapkezelést még nagyon kezdetlegesek
Magyarországon.
Kérdezem Faludi Tamás képviselő urat, hogy az általa javasolt 6,7 %-os emelés miatti többlet
önkormányzati kiadásra milyen forrást tudna javasolni?
Faludi Tamás képviselő válaszolja:
Nem gondolom, hogy nekem kellene erre javaslatot tenni. Nincs előttem a számítás, hogy valóban
többletforrást kell biztosítani, majd a költségvetés tárgyalásakor megbeszéljük. Továbbra is
fenntartom a 6,7 %-os módosító javaslatomat mind a két díjtételre.
Terbe Zoltán polgármester válaszolja:
Számítást könnyen le tudunk tenni, hiszen a 6,7 % a 8,7 %-hoz képest 2 % kiegészítést igényel. A
9,5 %-hoz képest 6,7 % pedig 2,8 %-os többletigényt jelent, tehet az önkormányzatnak ki kell
egészítenie a különbözetet. Amennyiben Képviselő úrnak nincs javaslata, abban az esetben a nélkül
teszem el szavazásra a módosító indítvány.
Kérem a képviselőket, aki egyetért Faludi Tamás képviselő javaslatával, hogy a vízdíjra illetve
csatornadíjra 2008. évben csak 6,7 %-os díjemelést alkalmazzunk, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett – a
módosító javaslatot nem fogadta el.
Ezek után Polgármester szavazásra bocsátja az eredeti előterjesztést, kéri a képviselőket, aki azzal
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi
rendeletét megalkotta.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2007. (XII.21.) számú rendelete
A víz és szennyvíz díjtételeinek megállapításáról

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 §-ában kapott felhatalmazás alapján
Kiskunmajsa város Önkormányzata a víz és szennyvíz díjtételek megállapítására az alábbi
rendeletet alkotja:
1.
§
Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvíz, valamint önkormányzati tulajdonú
szennyvíz elvezető és tisztítómű igénybevételének díjai köbméterenként az alábbiak:
- lakossági és költségvetési intézményi vízdíj:
200,- Ft/m3 + ÁFA
- vállalkozói fogyasztók vízdíja
243,- Ft/m3+ ÁFA
- lakossági és költségvetési intézményi szennyvízdíj 162,- Ft/m3+ ÁFA
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191,- Ft/m3+ ÁFA

- vállalkozói fogyasztók szennyvízdíja:
2.

§

Ezen rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a víz- és
szennyvíz díjtételeinek megállapításáról szóló 25/2006. (XII. 14.) Ktr..

4./ N a p i r e n d
…./2007. (….) rendelet-tervezet a menetrendszerinti helyi autóbusz- közlekedés
viteldíjáról szóló 22/2001. (X.31.) Ktr. módosítása
Előadó: Béres László bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs Polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az
alábbi rendeletét megalkotja.

Kiskunmajsa város Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2007. (XII.21.) rendelete
a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról
szóló 22/2001. (X.31.) rendeletének módosításáról

Kiskunmajsa Város Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §
(1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 22/2001.
(X.31.) rendeletét ( továbbiakban R )az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A helyi menetrend szerinti személyszállítás teljes hosszán érvényes viteldíjak 2008. január
1-től a következők:
a,
b,
c,
d,
e,
f,

Egy utazásra érvényes vonaljegy:
Egy havi teljesáru bérletjegy:
Kedvezményes egy havi bérletjegy:
Kedvezményes 4 havi bérletjegy:
Kedvezményes 7 havi bérletjegy:
Kedvezményes 8 havi bérletjegy:

90 Ft
2430 Ft
785 Ft
3140 Ft
5495 Ft
6280 Ft

(2) A havi és többhavi bérletjegyek a naptári hónap, illetve a kezdő hónap első napján 0,00 órájától
a bérletidőszakot követő hónap 5-én 24,00 óráig érvényesek.
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(3) Az árak bruttó árak, melyek tartalmazzák a szolgáltatás 20 %-os ÁFA tartalmát, valamint a
biztosítási díjakat.
(4) Az utazási kedvezmények körét a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló
139/2006. (VI.29.) Korm. rend. tartalmazza.
(5) Az autóbuszon szájkosárral és pórázzal ellátott kutyát érvényes vonaljeggyel lehet szállítani A
vakvezető és a rendőrségi kutya szállítása díjtalan.
2. §
E rendelet 2008. január. 1-én lép hatályba.

5./ N a p i r e n d
…./2008. (….) rendelet-tervezet a helyi iparűzési adóról szóló 38/2004. (XII.22.) rendelet
módosításáról
Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs Polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi
rendeletét megalkotja.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2007. (XII.21.) rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 38/2004. ( XII.22.) rendelet módosításáról

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a továbbiakban Htv.) 1. §. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 38/2004
(XII.22.) rendeletét ( továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja.
1.§
A R. 7.§ (2) bekezdése, valamint 8.§ ( 2) bekezdése hatályát veszti.
2.§
E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.
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6./ N a p i r e n d
Étkezési térítési díjak emelése
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./
a) …./2007. (….) rendelet-tervezet pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 27/2007.
(X.08.) számú rendelet módosításáról
dr. Tóth Mária jegyző a következőket mondja el:
Erre a nyersanyag normaemelésre akkor is sort kellene keríteni a képviselő-testületnek, ha nem
került volna kiszervezésre a közétkeztetési feladatellátás. Már októberben szembesültünk azzal a
problémával, hogy az általunk üzemeltetett konyhákra közbeszerzési eljárással kiválasztott
beszállítók vis maior helyzetre hivatkozva díjemeléseket kértek, ilyen mértékű élelmiszer-alapanyag
áremelkedésre nem számítottak. A SULI-HOST az árajánlatát a 2007-es nyersanyagnorma alapján
tette meg.
A rendelet-tervezet tartalmazza az általunk javasolt árakat a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A
határozat-tervezetek pedig az alkalmazotti és vendégétkeztetésre vonatkoznak.
Csóti Péter képviselő mondja:
A felnőtt étkezésre vonatkozó térítési díj megállapítást én csak egy esetben tudom támogatni, ha
valamilyen garanciát fogalmazunk meg, majd a költségvetésben helyet kap az a tétel is, hogy az
esztendő során elbocsátásra került közel 50 dolgozó révén felszabaduló élelmiszertámogatását
vissza tudjuk osztani a maradék 300 dolgozó számára.
Arányát tekintve dolgozónként 1.000,- Ft-ot jelent.
Terbe Zoltán polgármester válaszolja:
Csóti Péter képviselő úr javaslatát a költségvetés tárgyalásakor figyelembe fogjuk venni.
Kérem a képviselőket, aki a rendelet-tervezet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett –
megalkotja az alábbi rendeletét.

Kiskunmajsa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
39/2007. (XII.21) számú rendelete

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó
gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §-a, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 106. §-a alapján a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól
szóló 27/2007. (X.8.) számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
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1. §
A R. 12. §. helyébe a következő rendelkezés lép:
Térítési díj
12. §
(1) az intézményi térítési díj mértéke:
- Bölcsődében (négyszeri étkezés R,T,E,U)
261,-Ft
- Óvodában (3 étkezés T,E,U)
332,-Ft
- Óvodában (T)
56,- Ft
- Általános iskolában (3 étkezés T,E,U)
415,-Ft
- Általános iskolában (2 étkezés E,U)
337,-Ft
- Általános iskolában (1 étkezés, menza)
250,- Ft
- Gimnáziumban (menza)
242,-Ft
- Kollégiumban
597,-Ft
(általános iskolás 5 étkezés)
(középiskolás 15-18 éves korosztály 3 étkezés)
/R: reggeli, T: tízórai, E: ebéd, U: uzsonna/
(2) a személyi térítési díjat az intézményvezető a módosított 1997. évi XXXI. tv. 148. §. (5)
bekezdésében megjelölt normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg.
(3) A fizetendő személyi térítési díj az (1) bekezdés szerinti összegnek az általános forgalmi
adóval növelt összege.
(4) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni
ellátása személyi térítési díjának megfizetésére a szülő vagy más törvényes képviselő
köteles.
2. §.
3.
Záró rendelkezés
Ezen rendelet 2008. január 1. napjától lép hatályba.

b) Alkalmazotti- és vendégétkeztetés ebéd nyersanyagnormájának emelése
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett – az alábbi
határozatot hozza.
370/2007. sz. határozat
Alkalmazotti- és vendégétkeztetés ebéd
nyersanyagnormájának emelése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alkalmazottak, illetve vendégétkezők
ebédjének nyersanyagnormáját a gyermekekéhez hasonlóan 2008. január 1-jétől 15 %-kal megemeli
a szolgáltató ajánlati árkalkulációjában szereplő összeghez viszonyítva, melyet a kerekítés szabályai
szerint forintban kell meghatározni.
Felelős: dr. Tóth Mária jegyző az érintettek értesítésére
Határidő: azonnal
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c) Alkalmazotti- és vendégétkeztetés ebédtérítési díjának meghatározása
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett – az alábbi
határozatot hozza.
371/2007. sz. határozat
Alkalmazotti- és vendégétkeztetés ebédtérítési díjának meghatározása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alkalmazottak, illetve vendégétkezők
ebédjének térítési díját 2008. január 1-jétől bruttó 485.-Ft/napban határozza meg.
Felelős: dr. Tóth Mária jegyző az érintettek értesítésére
Határidő: azonnal

7./ N a p i r e n d
Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./

a) Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2008. évi munkatervéről
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Fogl András képviselő kérdezi:
A határozati javaslat Általános napirendjénél szerepel: fellebbezések, bejelentések, interpellációk. A
fellebbezések bírósági fellebbezéseket tartalmaz vagy pedig egyéb mást?
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens válaszolja:
Ez az SZMSZ-ből került átvételre, de ilyenre konkrét eset nem fordult elő.
Terbe Zoltán polgármester közli:
Szociális esetben találkozunk a fellebbezéssel, amiről a testületnek kell döntenie.
Fogl András képviselő mondja:
A jövő évi munkaterv 4 vagy 5 aktuális intézményvezetői pályázat kiírást tartalmaz, szerintem
összesen nincs is ennyi intézményünk. Erről esetleg kaphatnánk-e egy bővebb tájékoztatást?
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens ismerteti:
Intézményvezetői pályázat kiírás 2 szerepel és 2 elbírálás. Az első a könyvtár intézményvezetői
pályázata, melynek januárban történik a kiírása. A következő az összevont oktatási intézménynek az
Arany János Általános Iskolának intézményvezetői pályázata – hiszen ennek vezetője egy évre
került megbízásra – ezeknek a kiírt pályázatoknak a párjai az elbírálások, amelyek májusban és
júniusban történnek meg.
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Fogl András képviselő elmondja:
Április hónapban 6. pontként szerepel: Tájékoztató a civil szervezetek tevékenységéről, kérdezem,
ez mit takar?
Terbe Zoltán polgármester válaszolja:
Szakmai jellegű beszámolót jelent, a testület korábbi döntése alapján került a munkatervbe.
Szeretné a testület, ha az általa támogatott szervezetek nem csak a pénzügyi elszámolást tennék le,
hanem szakmai tájékoztatót is adnának az általuk folytatott tevékenységről.
Fogl András képviselő mondja:
Október hónapban 3. pont: Karácsonyi díszkivilágítás megtárgyalása, azt gondolom nem olyan
nagy horderejű, hogy egy munkatervben szerepeljen. Viszont a pályázatok előkészítéséről még csak
említést sem találok a munkatervben, kiemelve a testvérvárosi pályázatokat. Feltételezem, hogy
december hónapban egyéb más áremeléssel kapcsolatos döntést is kell hozni, ezért én
általánosságban fogalmaznám meg.
Terbe Zoltán polgármester közli:
A testület korábbi döntése szerint azon pályázatok benyújtását, nem kell testületi döntésnek
megelőznie, mely nem igényel saját erőt, az uniós pályázatok pedig mind ilyen jellegűek. Így a
pályázatok benyújtása folyamatosan történik.
Faludi Tamás képviselő mondja:
Kérdezem az Általános napirendek 2. pontja mit takar: Személyi ügyek?
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens válaszolja:
Ez megint csak egy általános felsorolás a napirendi pontok között a Szervezeti és Működési
Szabályzatban, mint személyi jellegű ügyek. Ezek nem kötelezőek, hogy a testület napirendjére
kerüljenek, hanem csak egy utalás, milyen fajta ügyek fordulhatnak elő.
Faludi Tamás képviselő elmondja:
Szeptember hónap 4. pontja: A 2008. évi költségvetés módosítása. Polgármester úrtól kérdezem,
hogy ilyenkor kötelező lesz módosítanunk vagy biztos addig nem kell módosítani?
Terbe Zoltán polgármester közli:
Ez minden hónapban általános jelleggel szerepel, mivel minden testületi ülésünkön módosítjuk a
költségvetési rendeletünket.
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozza.
372/2007. sz. határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2008. évi munkatervéről
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. évi munkatervét az alábbiak szerint
határozza meg:
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Általános napirendek
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Személyi ügyek
3. Fellebbezések, bejelentések, interpellációk
Január
1. A 2007. évi költségvetés módosítása
2. Aktuális intézményvezetői pályázatok kiírása
3. Szilárdhulladék gyűjtési rendszer változásához
megtárgyalása (rendelet, megállapodás)

1.
2.
3.
4.
5.

kapcsolódó

dokumentumok

Február
A 2008. évi költségvetési rendelet elfogadása
Aktuális intézményvezetői pályázatok kiírása
A 2008/2009-es tanév beiskolázási rendjének meghatározása /beiratkozások időpontja
Jegyzői beszámoló a lakás-takarékpénztári szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésről
Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde szakmai beszámolója az iskolaösszevonás tapasztalataival kapcsolatosan

Március
1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata hatályosulásának vizsgálata
2. Közbeszerzési terv elfogadása április 15.-ig
Április
1. Beszámoló Kiskunmajsa város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről
/ Zárszámadás /
2. A 2008. évi költségvetés módosítása
3. Összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2007. évi belső ellenőrzéséről és a felügyelt
költségvetési szervek pénzügyi és gazdasági ellenőrzéséről
4. Szervezeteknek, Társadalmi önszerveződéseknek és magánszemélyeknek 2007. évben
céljelleggel adott önkormányzati támogatások elszámolása
5. Intézményi pénzmaradványok jóváhagyása
6. Tájékoztató a civil szervezetek tevékenységéről
7. Beszámoló a Vakáció Kht. Munkájáról
8. A 2008/2009-es tanévben indítható osztályok, csoportok létszámának meghatározása
az önkormányzat által fenntartott nevelési, oktatási intézményekben, a Dózsa György
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kivételével.
9.
Május
1. Május 31.-ig a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló
2. Intézményi felújítások megtárgyalása
3. Beszámoló Kiskunmajsa Város Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma /KEF/
tevékenységéről
4. Járdaépítési program meghatározása
5. Jegyzői beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
6. A 2008. évi költségvetés módosítása
7. Beszámoló a közrend, a közbiztonság helyzetéről / Rendőrségi beszámoló /
8. Halasvíz Kft felújítási terve
9. Aktuális intézményvezetői pályázatok elbírálása
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Június
1.
2.
3.
4.

A 2008. évi költségvetés módosítása
Aktuális intézményvezetői pályázatok elbírálása
A vagyonrendelet hatályosulásának vizsgálata
Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde szakmai beszámolója az iskolaösszevonás tapasztalataival kapcsolatosan
Augusztus

1.
2.
3.
4.

A 2008. évi költségvetés módosítása
Beszámoló a költségvetés I. félévi teljesítéséről / szeptember 15.-ig /
A 2008/2009-es tanévben indítható osztályok, csoportok létszámának felülvizsgálata
A 2008/2009-es tanévben indítható osztályok, csoportok létszámának meghatározása
a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tekintetében.
5. Kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak végrehajtásának felülvizsgálata a
közoktatásban.
Szeptember

1.Tájékoztató a választókerület országgyűlési képviselőjének tevékenységéről
2.Térségfejlesztési tanácsnok beszámolója
3. Testvérvárosi és idegenforgalmi tanácsnok beszámolója
4.A 2008. évi költségvetés módosítása
5. Tájékoztató a város sportéletének helyzetéről
Október
1. A 2008. évi költségvetés módosítása
2. Beszámoló az önkormányzat 2008. évi testvérvárosi kapcsolatairól
3. Karácsonyi díszkivilágítás megtárgyalása
November
1.
2.
3.
4.
5.

2009. évi belső ellenőrzési terv elfogadása november 15.-ig
A 2008. évi költségvetés módosítása
A 2009. évi költségvetési koncepció elfogadása november 30.-ig
Tájékoztató a 2008. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről
KÖZMEGHALLGATÁS
December

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kiskunmajsa város Önkormányzat 2009. évi munkatervének elfogadása
A kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás díjának meghatározása
A víz és szennyvíz díjának meghatározása, módosítása
Adórendeletek módosítása
A 2009. évi városi ünnepségek, rendezvények tervezése
Előterjesztés Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott
köztisztviselők teljesítmény-követelményének alapját képező célokról

Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos
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b) A 2008. évi teljesítménykövetelmények alapját képező képviselő-testületi elvárások
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Abonyi Henrik képviselő kérdezi:
A határozati javaslat 7-es pontjával kapcsolatban kérdezem, hogy a kistérségi munkaszervezetet
mennyire érinti ez a határozati javaslati pont?
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens válaszolja:
Most még része a többcélú kistérségi társulás munkaszervezete a Polgármesteri Hivatalnak,
amennyiben ebben a jövőben változás történik, akkor érinteni fogja a 7-es pontot. Ez az alapja a
kötelezően előírandó teljesítmény követelményeknek, ami alapján meg kell határozni a
köztisztviselőknek teljesítménykövetelményét a hivatalban. A kistérségi munkaszervezet tagjainál a
7-es pont, ami nagyrészt bázisát képezi az ő teljesítményértékelésüknek.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozza.

373/2007. sz. határozat
A 2008. évi teljesítménykövetelmények alapját képező képviselő-testületi
elvárások
Határozat

Kiskunmajsa város Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
számára a 2008. évben előírandó teljesítménykövetelmények alapját képező célokat, az alábbiak
szerint határozza meg:

1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, és bizottságai
által végzett tevékenység segítése, döntés-előkészítő munkájukban aktív
közreműködés.
2. A Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének
végrehajtása során törekedni kell az adott feladat célszerű és gazdaságos
megoldására.
3. A humánus és jogszerű hivatali működéshez kapcsolódó elvárások teljesítése.
4. A közigazgatási tevékenység szolgáltató jellegének erősítése, különös
figyelmet fordítva az ügyfelekkel, társhatóságokkal, civil szervezetekkel történő
kommunikáció továbbfejlesztésére és a széleskörű tájékoztatásra.
5. A hatósági döntések jogi megalapozottságának kiemelt figyelemmel kísérése,
az eljárási határidők betartása, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény szerinti eljárási cselekmények ismerete és
alkalmazása, valamint a munkakörhöz tartozó ágazati jogszabályok változásaiból
adódó feladatokra történő felkészülés.
6. A hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggően az informatikai
eszközök felhasználói szintű ismerete, hatékony alkalmazása.
7. A többcélú kistérségi társulás működtetésével kapcsolatos feladatok, valamint
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a
kistérségi
ügyintézési
feladatok
jó
szakmai
színvonalon történő ellátása.
8. A 2008. évi költségvetési rendelet végrehajtása során a saját források
kímélése céljából pályázati források feltárása.
9. Az országos népszavazás sikeres és hatékony lebonyolítása.
Felelős: dr. Tóth Mária jegyző
Határidő: folyamatos

8./ N a p i r e n d
Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
a) Kiss Zoltán és Sándor Mónika területbérleti kérelme
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
/Faludi Tamás képviselő kiment, jelen van 13 fő./
Fogl András képviselő mondja:
Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy belterületen 13.000,- Ft/telek/év bérleti díjat kér az
önkormányzat, nem értem az árkülönbözetet.
Oláh Péterné képviselő hozzáfűzi:
A család el van szegényedve, eddig is ők művelték a területet, de nem megfelelően, ezért
javasolom, hogy 2 évre kössön az önkormányzat szerződést.
Több kérdés, hozzászólás nincs Polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozza.
374/2007. sz. határozat
Kiss Zoltán és Sándor Mónika területbérleti kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a tulajdonát képező Kiskunmajsa,
Bodoglár 4037. hrsz-ú 1238 m2 beépítetlen terület megjelölésű építési telket bérbe adja 2008. január
1-től 2 éves időtartalomra Kiss Zoltán és Sándor Mónika Kiskunmajsa Bodoglár Nyíl u. 13. sz.
alatti lakosok részére.
A 2008. évre vonatkozóan bérleti díj összege 5.000,-Ft/év , amely következő év január elsejétől az
infláció mértékével növekszik.
A szerződés aláírására a Képviselő-testület a Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2008. január 1.
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b) Törteli Imre telek-kiegészítési kérelme
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozza.
375/2007. sz. határozat
Törteli Imre telek-kiegészítési kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2007. (V.01.) rendeletének 19. §. (1) alapján a tulajdonát
képező Kiskunmajsa 1362/10. hrsz-ú ingatlanból kb. 370 m2-t értékesít a kiméretés után Törteli
Imre Kiskunmajsa, Csontos K. u. 79. sz. alatti lakos részére, 800,-Ft/m2+ÁFA áron.
A kiméretéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
A szerződés aláírására a Képviselő-testület a Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2008. április 30.

c) Kondákor Ferenc lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozza.

376/2007. sz. határozat
Kondákor Ferenc lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 14/2007. (V.04.) Kt. rendelet 3. § c)
szerint, pályázaton kívül, költségelven történő lakásbérlettel a Kiskunmajsa, Petőfi tér 1. 1/7. számú
önkormányzati tulajdonú lakást bérbe adja Kondákor Ferenc Kiskunmajsa, Petőfi tér 1. 1/7. szám
alatti lakosnak. Bérleti szerződés időtartama 2008. január 1. és 2010. december 31. között.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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d) Zöldfelületi koncepció megtárgyalása

Terbe Zoltán polgármester a következőket mondja el:
Módosító javaslatom – mely a bizottsági ülésen is elhangzott – hogy az üdülőfalu zöldterület
tervezése is kerüljön bele a koncepcióba, mely plusz költséget nem jelent.
Kérem a képviselőket, aki az elhangzottakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozza.

377/2007. sz. határozat
Zöldfelületi koncepció megtárgyalása
Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza a REDAND Mérnökiroda
BT-t a zöldfelületi – mely magában foglalja az üdülőfalu zöldövezetét is - koncepció elkészítésével.
A terv költsége 1.350.000,-Ft + ÁFA, melynek fedezete az általános tartalék.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2008. március 31.

e) Csordajárás megvásárlására ajánlat

Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.

378/2007. sz. határozat
Csordajárás megvásárlására ajánlat
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0299/6. hrsz-ú 29,3262 ha nagyságú,
gyep művelési ágú területet nem értékesíti.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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f) 319/3. hrsz-ú terület bérbeadása
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.

379/2007. sz. határozat
319/3. hrsz-ú terület bérbeadása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon GSM Távközlési Zrt.,
valamint a Magyar Telekom Nyrt Mobil Szolgáltatások Üzletág részére a 319/3. hrsz-ú területből
200 m2-t bérbe ad.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződéstervezetek aláírására.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

g) Malom utca és Vízmű közötti terület hasznosítása

Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.

380/2007. sz. határozat
Malom utca és Vízmű közötti terület hasznosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0299/6. hrsz-ú 29,3262 ha nagyságú,
gyep művelési ágú területet nem értékesíti.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Polgármester szünetet rendel el.
S z ü n e t u t á n.

25
9./ N a p i r e n d
Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

a) A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Érseki Hivatalának közoktatási tárgyú
nyilatkozata

Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.

381/2007. sz. határozat
A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Érseki Hivatalának
közoktatási tárgyú nyilatkozata
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
Érseki Hivatalának közoktatási tárgyú nyilatkozatát A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 82. § (6) bekezdése alapján tudomásul veszi.
Felelős: dr. Égető Annamária referens
Határidő: azonnal

b) A 2008. évi városi ünnepségek, rendezvények

dr. Égető Annamária bizottsági referens a következőket mondja el:
A felsorolt ünnepségeket a civil szervezetek január hónapban szeretnék kiegészíteni javaslataikkal.
Az ügyrendi álláspontra kívánom a figyelmet felhívni, hogy a második pont egy nemleges döntést
tartalmaz, így tehát a határozati javaslatok közül az Oktatási bizottság által nem támogatott
változatról kell szavaznia a képviselő-testületnek.
Fogl András képviselő mondja:
A városi ünnepségek, rendezvények felsorolásában több olyan nap is van, amely a keresztény
ünnepekhez kapcsolódik, nem tudom, hogy az előterjesztőnek ezzel kapcsolatosan van-e konkrét
elképzelése milyen módon kívánja a város megünnepelni?
/Faludi Tamás képviselő visszajött, jelen van 14 fő./
Abonyi Henrik képviselő elmondja:
Fogl képviselő úr felvetésére kívánok reagálni, a megjelölt napok Magyarországon munkaszüneti
napok is, így nem csak felekezeti és vallási ünnepről beszélhetünk. Képviselő úr felvetését nem
tudom elfogadni.
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Nyerges Benjamin képviselő közli:
Én is Abonyi képviselő úrral értek egyet, hiszen ezek nem csak városi rangra emelkedő ünnepek,
hanem állami ünnepek, legyünk büszkék, hogy Kiskunmajsán is megemlékezhetünk róluk.
Fogl András képviselő megjegyzi:
Azt hiszem képviselőtársaim félre értelmezték a szavaimat, én arra voltam kíváncsi mitől lesznek
városi ünnepségek, rendezvények? Mivel fogja ünnepelni Kiskunmajsa Város Önkormányzata és
minden polgára az új évet és a többi napokat?
Farkas Zoltán képviselő mondja:
Úgy értelmezem az előterjesztés azokat az alapvető lehetőségeket tartalmazza, amelyek
bekerülhetnek a városi rendezvények sorába. Kulturális szervezetek is részt vennének ezeken, nem
feltétlen a városnak kellene megszerveznie.
Faludi Tamás képviselő elmondja:
Egyetértek Fogl képviselőtársammal az előterjesztés címe 2008. évi városi ünnepségek,
rendezvények, amennyiben elfogadom a határozati javaslatot, abban az esetben az
önkormányzatnak városi szinten kellene megemlékeznie. Kérem, mondja el az előterjesztő, hogy
milyen ünnepségeket fogunk tartani képviselő-testületi szinten?
Terbe Zoltán polgármester következőket mondja:
Javasolom, hogy a címet módosítsuk: 2008. évi városban rendezendő ünnepségek listáját soroljuk
fel, hogy ki rendezi, ahhoz nincs közünk.
Dósai Imre képviselő hozzáfűzi:
Mint ahogyan Farkas Zoltán képviselő is megfogalmazta, úgy fogadjuk el ezeket a rendezvényeket,
hogy a civil szervezetek 2008 januárjában megfogalmazott programjaikkal kiegészítik.
Csóti Péter képviselő elmondja:
Az ünnepek megtartásához kapcsolódott azaz egyéni képviselői indítványom: mindaddig míg az
állami, nemzeti ünnepeken a közoktatási intézmények ifjúsága alkotja az ünnepelő tömeget, illetve
a műsort is az adott intézmény adja, én úgy gondolom egy felemelő gesztus lenne, ha azoknak a
maximális részvételét biztosítva a tanítás befejezése utáni időszakra időzítenénk ezek ünnepek
megtartását. Nem csorbulna az ünnep tekintélye azzal, ha azt megelőző utolsó tanítási napon,
munkanapon a gyermekek részvételi lehetőségét figyelembe véve, ehhez igazodóan tartanánk az
ünnepséget. A munkaszüneti napon délelőtt 10 órakor rendezendő ünnepségek alkalmával a diákok
10-15 %-a nem tud részt venni.
Fogl András képviselő elmondja:
Jól értem a Képviselő úr kérését, akkor két ünnep előtti utolsó tanítási nap utolsó két tanítási
órájáról van szó, ha ezt általánosságban elfogadjuk, akkor nem kedvező helyzetek is kialakulhatnak.
Akkor tudom ezt az előterjesztést elfogadni a városi ünnepségek tekintetében, ha a jeles napokhoz
hozzá lenne rendelve az intézmény, az éves tervükbe beépítésre kerülne, ehhez jönne hozzá a civil
szervezeteknek véleménye, mit tudnak ők vállalni. Utána pedig egységes szerkezetbe itt lesz az
összes ilyen jellegű ünnep, függetlenül attól, hogy kinek az ünnepe.
Faludi Tamás képviselő mondja:
Természetesen támogatom Csóti Péter képviselőtársam javaslatát, de amennyiben ez a javaslat nem
kapja meg a kellő számú szavazatot, abban az esetben a másik határozati javaslatban kerüljön
megfogalmazásra, hogy a városi ünnepségekre a gyermekeknek nem kötelező teljes létszámmal
kivonulni.
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Abonyi Henrik képviselő közli:
Nem értem Faludi Tamás képviselő úr felvetését, hogy választhatóvá tesszük a gyermekek részére
az ünnepen való részvételt. Eddig sem volt kötelező minden osztálynak teljes létszámmal kimenni.
Minden intézménynek a nemzeti kultúra és a haza szeretete erkölcsi kötelessége.
Farkas Zoltán képviselő megjegyzi:
Az intézmények önállóságához tartozik, hogy pedagógiai programjukat, tanévrendjüket
meghatározzák, tehát ők döntik el, hogyan vesznek részt az ünnepségeken, eddig sem volt kötelező.
Faludi Tamás képviselő következőket mondja:
Ha határozatban nem foglalhatjuk, akkor mondjuk ki, hogy eddig nem volt kötelező csak elvárt volt
a részvétel. Az előbb Csóti Péter igazgató úr elmondta, hogy ők megtartanák az iskolákban az
ünnepségeket, a városi ünnepségen való részvételt ne fogalmazzuk meg, hogy elvárjuk.
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
Javasolom, hogy továbbra is maradjunk a régi rendszer szerint.
Nyerges Benjamin képviselő ismerteti:
Nálunk Kiskunmajsán az a szokás, hogy egyetlen egy ünnepséget tartunk, nem a város szervezi,
hanem valamelyik iskola, ezt viszont a napján kellene tartani.
Terbe Zoltán polgármester a vitát lezárva szavazásra bocsátja a határozati javaslat l. pontját azzal
a módosítással, hogy a cím módosul 2008. évi városi ünnepségekről rendezhető ünnepségek,
rendezvényekre.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett – elfogadta.

Terbe Zoltán polgármester ezek után szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, aki
azzal egyetért azzal, hogy módosuljon az eddigi gyakorlat, és az ünnepnap előtti utolsó tanítási nap
utolsó tanítási óráiban 12-13 óra között kerüljön megtartásra az ünnepség, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett – nem
fogadta el a javaslatot, majd az előző szavazatok arányában az alábbi határozatot hozza.

382/2007. sz. határozat
2008. évben a városban rendezhető ünnepségek, rendezvények
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő 2008.
évben megrendezhető ünnepségeket, rendezvényeket elfogadja azzal, hogy azokat a civil
szervezetek 2008 januárjában programjaikkal kiegészítik.
Felelős: dr. Égető Annamária referens
Határidő: 2008. január 31.
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c) Közoktatási szakértő megbízása
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs Polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozza.
383/2007. sz. határozat
Közoktatási szakértő megbízása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fülöp István Béláné közoktatási
szakértőt bízza meg az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programja
szakértői véleményének elkészítésével. A szakértő díjazására 35.000,- Ft előirányzatot biztosít az
általános tartalék terhére és felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: dr. Égető Annamária előkészítésre
Határidő: 2007. december 31.

10./ N a p i r e n d
Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztései
Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
/Írásos előterjesztést mellékelve./

a.) Központi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárásáról
- Pénzügyi fedezet biztosítása

Terbe Zoltán polgármester felkéri Nyerges Éva bizottsági referenst, ismertesse az előterjesztést.
Nyerges Éva bizottsági referens előadja:
Kiskunmajsa Város Önkormányzata döntött arról, hogy a központi orvosi ügyelet működtetését
átadja a Többcélú Kistérségi Társulásnak. A Többcélú Kistérségi Társulás a közbeszerzési eljárást
lebonyolította, a nyertes pályázó az Emergency Service Kft. A Kft ajánlati ára 33.588.000,- Ft a
feladat ellátására. Az OEP finanszírozás feletti összeg 12.415.128,- Ft. Ezt az összeget a
társtelepülések lakosságszám arányosan fizetik meg. Kiskunmajsa városára eső összeg 7.638.813,Ft. A szakbizottságok ezen összeg biztosítását javasolják.
Terbe Zoltán polgármester felteszi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, felteszem szavazásra,
aki a határozati javaslattal egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

14

igen

szavazattal

–
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384/2007. sz. határozat
Központi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárásáról
- Pénzügyi fedezet biztosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi
Társulás által kiírt közbeszerzési pályázaton nyertes pályázó által működtetendő központi orvosi
ügyelethez a lakosságszám arányos hozzájárulást költségvetésében biztosítja.
A hozzájárulás összege a 2008. évi költségvetésbe kerül beépítésre.
Felelős: Dr. Tóth Mária jegyző
Határidő: 2008. évi költségvetés készítése

Központi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárásáról
- OEP szerződéshez szükséges döntés

Nyerges Éva bizottsági referens előadja:
A nyertes szolgáltató Kft-nek az Egészségbiztosítási Pénztárral finanszírozási szerződést szükséges
kötnie. Ennek a finanszírozási szerződésnek kötelező melléklete egy nyilatkozat arról, hogy az
Önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy az OEP támogatást közvetlenül a szolgáltató kapja
meg. Ehhez szükséges az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadása.
Terbe Zoltán polgármester felteszi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazzunk róla, aki
az előterjesztéssel egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

14

igen

szavazattal

–

385/2007. sz. határozat
Központi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárásáról
- OEP szerződéshez szükséges döntés
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete teljes körűen megbízza az Emergency
Service Egészségügyi Szolgáltató Kft-t (1138 Budapest, Árva u. 22.) a központi orvosi ügyeleti
szolgáltatás ellátásával, egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a Bács-Kiskun Megyei Egészségbiztosítási
Pénztárral közvetlen finanszírozási szerződést kössön.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Központi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárásáról
- Bérleti szerződés
Nyerges Éva bizottsági referens kifejti:
A szolgáltató a továbbiakban is a központi orvosi ügyeletet a Petőfi utca 2/d. szám alatti épületben
kívánja nyújtani. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának tulajdonát képezi ez az épület, így
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szükséges egy bérleti szerződés megkötése a felek között. Javaslom az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását, mely így szól: „Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 14/2007. (V.I.) számú rendelete 2. szakasz 1. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a Kiskunmajsa, Petőfi u. 2./d szám alatti ingatlant bérbe adja az Emergency Service Egészségügyi
Szolgáltató Kft részére a bérleti szerződésben foglalt feltételekkel. Felhatalmazza a Polgármestert
az előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.”
Terbe Zoltán polgármester felteszi:
Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?
Fogl András képviselő kérdezi az előterjesztőtől:
A közbeszerzási eljárás során tett ajánlat a bérleti díjra módosítható-e, vagy pedig kötött ebből a
szempontból.
Dr. Tóth Mária jegyző válaszol:
A közbeszerzési ajánlati felhívás úgy szólt, hogy megadtuk a paramétereket, 10 és 30 eFt közötti
havi bruttó bérleti díjat kértünk. Bírálati szempont volt a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő
által megajánlott bérleti díj. A bérleti díj legmagasabb mértékére tett ajánlatot az Emergency
Service Kft, bevállalta a 30.000,- Ft-os, általunk legmagasabbnak megjelölt bérleti díj összegét. Ez
már nem módosítható. Egyébként, ha arra gondolunk, hogy picit nyomott ez a bérleti díj, az azért
van, mert minél magasabb bérleti díjat állapított volna meg a kiíró, annál inkább visszaterhelte
volna ennek a költségét a szolgáltatási árában. Tehát nekünk kellett volna megfizetni, az OEP
finanszírozás feletti részünk emelkedett volna ennyivel. Az ajánlati felhívás közzétételekor mi
határoztuk meg a bérleti díjat így, a legmagasabb összegre tett ajánlatot, már ez nem módosítható.
Terbe Zoltán polgármester felteszi:
Más kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, szavazzunk róla, aki az
előterjesztéssel egyetért kézfelnyújtással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen
ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

386/2007. sz. határozat
Központi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárásáról
- Bérleti szerződés
Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2007. (V.01.) számú rendelete 2.
§. (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kiskunmajsa, Petőfi u. 2./d szám alatti ingatlant
bérbe adja az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Árva u. 22.)
részére a bérleti szerződésben foglalt feltételekkel.
Felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester aláírásra
Határidő: azonnal

31

b.) Kistérségi Szociális Intézmény tájékoztatója
Nyerges Éva bizottsági referens előadja:
A takarékossági intézkedés keretében a szociális területért felelős alpolgármester részére az
intézmény elkészítette a tájékoztatóját. A tájékoztató az előterjesztés mellékletét képezi.
Alpolgármester úr erre a bizottsági ülésre javaslatokat és véleményeket fogalmazott meg. Ez az
előterjesztés szövegében 9 pontban szerepel. Ezt az Egészségügyi, Szociális Bizottság
megtárgyalta, javasolja elfogadni. Kiegészítést szeretnék tenni. Az előterjesztésben nem szerepel,
hogy az Egészségügyi és Szociális bizottság az 1 fő takarítónői létszám leépítését nem javasolta.
Dósai Imre alpolgármester szólal fel:
Az Önkormányzat ebben az évben intézményei átvilágítását fogadta el, javasolta és hajtotta végre.
Ennek során jutottunk el a Szociális Intézményhez is, ami Kistérségi Társulás fenntartása alatt
működik. A működéshez szükséges összeget, normatíván felüli támogatást az Önkormányzat
biztosítja. Ezért volt szükséges áttekinteni a működés hatékonyságát. Ezt az áttekintést az
Intézményvezető Asszonnyal közösen, valamint a Hivatal Referensével, Osztályvezetőjével
közösen végeztük el. A Bizottságot is megkértük véleményezésre. Ez az anyag van most a
Képviselő-testület előtt. Képviselői észrevételek alapján készítettem egy táblázatot, amit tegnap este
próbáltam mindenkinek eljuttatni. Az Intézményvezető Asszony még a mai napon is jelzett egy
lényeges változást, amelyet most a táblázatba próbálok illeszteni és összefoglalásszerűen, főleg a
létszámra vonatkozó változást ismertetni. A Szociális otthonban 2007. év folyamán már megtörtént
létszámcsökkenés, a konyhai létszámból 1 fő elbocsátásra került. A mosodai létszámból szintén 1
fő, és egy részmunkaidős foglalkoztatású ételkihordó 0.625 főt jelentő állás is megszűntetésre kerül.
Eddig az év során 2,625 fő álláshely szűnte meg. Határozott idejű létszámváltozásra is tettünk
javaslatot. A Bizottság is támogatta, hogy az 1 fő segédápolói létszám 2008. december 31-ig, mivel
határozott idejű kinevezése van, maradjon, utána pedig ne kerüljön meghosszabbításra. Az ápolónő
valamikor a leszázalékolását kezdeményezte, jövő év során fog kiderülni, hogy mikor. A technikai
jellegű létszámok körében van 1 fő takarítói létszám, amit a Bizottság nem támogatott. Továbbra is
javaslom ennek a leépítését. A technikai létszámban van még 1 fő gépkocsivezető, amely státusz
megszűntetését javaslom. A gazdasági létszám változása részletesebb ismertetést igényel. Ugyanis
korábban döntött az Önkormányzat, hogy a Városgazdálkodási Intézménytől feladatátadással
átkerül 1 fő dolgozó, aki a gazdasági részleghez kerül. Így egy fővel növekszik a létszám. Valamint
az élelmezési feladatokon is volt egy dolgozó, aki félállásban az élelmezési tevékenységet végezte,
félállásban a gazdasági csoport munkáját segítette. Ennek a dolgozónak a megtartását kérte az
Intézményvezető Asszony. Ezzel a két emelkedéssel szemben a jövő év során 2 fő nyugdíjas fog
távozni nyilatkozataik alapján az intézménytől. Így a gazdasági területen létszámváltozás nem fog
történni. Törvényi előírás változás miatt még van egy változás. Heti 4 órában kell egy dietetikus és
egy mozgásterapeuta nővért alkalmazni. Ez összesen 0,2 fő státusznövekedést jelent. Erre a
takarítói, technikai, gazdasági létszámváltozásra és a személyes gondoskodást biztosító új törvényi
változás szerinti létszámváltozásra a Kistérségi Társulásnak kell a döntést meghozni. Így
összességében leépítésre kerül 6,625 fő státusz. Többlet státusz igény fogalmazódott meg, 0,2 fő.
Ennek a számtani átlaga -6,425 fő, majdnem 6,5 státusszal csökkenne a jövő év során, illetve az idei
év létszámcsökkenését is beszámítva az intézmény állománya. Ennek a pénzügyi vonzata majd a
Kistérségi Társulási döntés, illetve az elfogadás után derül ki pontosan. Ez több milliós
nagyságrendet jelent. A javaslatokkal az Intézményvezető, és a takarítói állást kivéve a Bizottság is
egyetértett. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy fogadja el ezt az ajánlást a Kistérségi Társulás felé.
Terbe Zoltán polgármester szól:
Mielőtt vitára bocsátanám, azt javasolnám, hogy vegyük figyelembe, hogy a kiskunmajsai Szociális
Intézmény fenntartója a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás. Amint a határozati javaslatban
is szerepel, mi csak ajánlást fogadhatunk el arra, hogy a Társulás, mint fenntartó mekkora
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létszámmal működtesse intézményét. Kihatása a kiskunmajsai költségvetésre pedig az, hogy a
Kiskunmajsai Önkormányzat évente 41 MFt-al támogatja a normatíva felett a Szociális Otthon
működését, és ha megtakarítást ér el a Többcélú Kistérségi Társulás, akkor ennyivel kevesebb
támogatást kell nekünk átadni az intézmény működésére. Ez a javaslat azért született meg, mert
Kiskunmajsának jól felfogott érdeke, hogy takarékosan működjön az intézmény, hiszen a mi
kiadásaink csökkennek ezáltal.
Nagy Imréné képviselő kér szót:
Megköszönöm Halász Sándornénak, hogy ilyen tájékoztatót tett a Képviselő-testület asztalára, mert
szerintem maximálisan megfelel minden követelménynek, alapos munkát feltételez. Alpolgármester
Úrnak az előbbi ismertetésére reagálva az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tényleg
megtárgyalta ezt a tájékoztatót. Az 1 fő takarítói személy leépítésével nem értett egyet. Magam
részéről is kitartok az 1 fő takarító személy leépítése ellen. Azzal indokolom, hogy a Szociális
Intézmény olyan feladatokat lát el, és olyan betegekkel, emberanyaggal dolgozik, akiknek az
ellátása nagyon nagy feladatot ró minden egyes emberre, aki ott dolgozik. Még azok az emberek,
akik ott dolgoznak, az is kevés lenne e feladatok ellátására. Egy magatehetetlen beteg ellátása, arról
való gondoskodás emberfeletti erőt igényel. Ezért is nem értek egyet takarító leépítésével. A
takarítók nagyban hozzájárulnak ezeknek az embereknek az ellátásához.
Szikora Lajosné képviselő kérdezi:
Miért mindig a kisembert építjük le, ha spórolni szeretnénk. Majsán be lehetne vezetni, hogy a
vezetőségnél kezdenénk el. nem az 1 takarítónő tehet arról, hogy annyi kiadása van a Kistérségnek,
hogy a város ide jutott.
Fogl András képviselő mondja:
Egyetértek azzal az Egészségügyi Bizottsági határozattal, miszerint azt az 1 fő takarító személy
státuszát tartsa meg az Önkormányzat, és erre kérem Képviselőtársaimat is. Előterjesztőhöz
szeretnék fordulni egy kérdéssel. A 6. pontban szerepel 1 fő gépkocsivezető alkalmazása, amely
jogszabály alapján nem kötelező. Kérdezem Alpolgármester Úrtól, hogy a 6-7-es pontokra
vonatkozó javaslata esetén az 1 fő technikai dolgozó létszám leépítése az ő személyét érinti-e?
Faludi Tamás képviselő előadja:
Minden őszinte elismerésem az Intézményvezető Asszonyé, hogy egy ilyen anyagot le tudott tenni a
Szociális Intézmény vonatkozásában. Ha úgy jött volna ide, hogy kér 3 létszámot akkor is
felemelem a kezem. Magam részéről a Szociális Intézménynél egyetlen létszám leépítését sem
fogom támogatni, ezt módosító indítványként teszem Képviselőtársaimnak. Emlékezzünk vissza az
elmúlt évekre. Minden évben az Intézményvezető Asszony jött, hogy kevés a létszám. Tudjuk hogy
miért – ahogy Képviselő Asszony is elmondta az előbb – valóban ez az egyetlen olyan intézmény,
ami egyetlen másikhoz sem hasonlítható. Ez az az intézmény, ahol 100-108 olyan emberrel kell
foglalkozni, akik a hosszú életük munkája után oda jutottak. Minimum azt megérdemlik, hogy
kiemelten foglalkozzunk velük abban a lehetőségben, amit az az intézmény nyújtani tud. Igaza van
Polgármester Úrnak, hogy a Többcélú Társulás fog ebben dönteni, de egyet ne felejtsünk el.
Valamikor megegyeztek a Többcélú Társulás akkori szereplői, hogy olyan intézmény, melyhez az
összes többi szereplő nem ad támogatást - márpedig a kiskunmajsai Szociális Intézményhez csak
Kiskunmajsa Város Önkormányzata ad támogatást – abban vállalták az akkori szereplők, és
remélem a mostaniak is, hogy nem kívánnak beleszólni. Ha Kiskunmajsa Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván létszámot leépíteni a Szociális Intézménynél,
tudomásul véve azt, hogy a 41 MFt-ot továbbra is mellé kell tenni, akkor úgy gondolom, hogy a
Többcélú Társulás ezt el fogja fogadni. Hiszen Kiskunmajsa Város Polgármesterén kívül a többinek
nem nagyon van ebbe beleszólása, függetlenül attól, hogy a Társulás üzemelteti. A módosító
indítványom: nem javaslok létszám leépítést. Az év elején, mikor elindultak a létszámleépítések,
akkor is elmondtam, hogy nem fogunk tudni általánosítani, mert van olyan intézmény, ahol tudunk
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leépíteni, van olyan, ahol semmiképpen nem lehet. Ez az az intézmény, és ugyanezt mondom a
Polgármesteri Hivatalnál is. Maradjon a létszám, még az is, ami 2008.december 31-ig szól.
Terbe Zoltán polgármester reagál:
Akképpen fogalmaznám meg Képviselő Úr javaslatát, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzata
ajánlást tesz a Többcélú Kistérségi Társulás számára, hogy ne változtasson a Szociális Intézmény
létszámának tekintetében.
Dósai Imre alpolgármester mondja:
Valóban igaz az, hogy minden intézménynek meg van a sajátossága, minden intézmény a feladatait
a törvények előírta legnagyobb lelkiismeretességgel végzi. Így van ez a többi önkormányzati
intézménynél is. Mindenhol felmerülhetett volna, hogy kell-e a létszám leépítés? A létszám leépítés
nem azért van, hogy hozzuk nehezebb helyzetbe az intézményt, nehezítsük meg az ellátottak sorsát.
Az intézkedésekre azért van szükség, mert az Önkormányzat szinte lehetetlen anyagi helyzetben
van. Figyelembe véve a működési korlátokat, színvonalat amilyen mértékben lehetséges eddig is
megtettük minden intézménynél. Intézményvezető Asszony meg is értette, hogy a Szociális
Otthonnál is meg kell tenni. Hiszen ezekkel a változásokkal Ő is egyetértett. Még a takarítónői
állással is. Ehhez kapcsolódóan minden tevékenységre meg vannak szabva a normatívák,
irányszámok, javasolt létszámok, négyzetméterek. Itt más irányszámok vannak egy sportcsarnok
takarítására adva, és más egy Szociális Intézménynél. Itt a normatívák meghatározásánál
figyelembe van véve az a munka, minőségbeli, mennyiségbeli különbség, ami a két intézmény
jellegéből fakad. A finanszírozás tekintetében Kiskunmajsa legyen ilyen nagyvonalú a Kistérség
településeivel szemben, hogy mi finanszírozzuk az olyan feladatokat is, melyeket az ő területükön
végzünk el, ezt egyszer az Önkormányzat már kikérte magának. Hiszen az év első felében
döntöttünk az orvosi ügyelet hozzájárulásánál ne tekintsünk el Csólyos részétől sem. Testületi
határozat szólt arról, hogy Csólyospálos is fizesse meg a ráeső ügyeleti működési költséget. Itt
ugyanerről az esetről van szó. Hiszen a jövő évben átkerülő védőnői szolgálatnál igenis van
kistérségi társulásokra eső költség, amit nem állunk mi sem olyan jól anyagilag, hogy eltekintsünk a
település általi megfinanszírozásától. Ugyanilyen az idősek ápolása, amit szintén az intézmény
finanszíroz saját költségvetésében. Ennek a normatíva hiányát Kiskunmajsa Város teszi hozzá.
Olyan is előfordul, hogy a térségi település bérleti díjat szed saját gépkocsijának tárolása érdekében
a mi általunk többletfinanszírozott intézménytől. Azt szeretném ezekkel a példákkal is
alátámasztani, hogy muszáj a pénzügyi tisztánlátás. Innen tudunk esetlegesen engedményeket tenni,
mondhatja azt az Önkormányzat, hogy tudom, hogy ennyi járna, de lemondok róla. De ez
következményekkel járhat, és precedens értékű lehet.
Terbe Zoltán polgármester összegzi:
Jelenleg két módosító javaslat van a határozati javaslat mellé téve, ami mögött van egyik az, hogy 1
fő létszám maradjon meg a takarító személyzetben, illetve Faludi Képviselő Úr javaslata, hogy
változatlan létszámmal működjön az Intézmény. E szerinti sorrendben fogom majd feltenni
szavazásra.
Csóti Péter képviselő előadja:
A magam részéről mindenképpen támogatásra javaslom a Bizottság álláspontját. Ugyanis ajánlom
Képviselőtársaim szíves figyelmébe azt a tényt, hogy ez az Otthon több mint 50 éves múltra
tekinthet vissza. Az épületegyüttes ugyanazon, vagy nagyon kevés fejlesztésen ment keresztül az
elmúlt évtizedekben. Számos vonatkozásban nem felel meg a most építendő és működtetett
intézmények számára megfogalmazott előírásoknak. Ezek a nehézségek megítélésem szerint
mindenképpen indokolják azt, hogy ott segítsünk az ott lakókon, ahol tudunk. Ha másképpen
egyelőre nem, akkor az őket kiszolgáló személyi állomány valamilyen szintű megóvásával.
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Fogl András képviselő kérdezi:
Nem találtam az előterjesztésben, hogy az előterjesztő által javasolt leépítések milyen anyagi
megtakarítási vonzattal járnának, az kimutatásra kerület-e?
Dósai Imre alpolgármester válaszol:
Nem, mert több bizonytalansági tényező van benne. Például a leszázalékolás folyamatban van.
Gyakorlatilag ezt a Kistérségi Munkaszervezetnek kellene kiszámolni, mert ők finanszírozzák az
Intézmény működését. Akkor, ha a Kistérségi Társulás elfogadja, hogy milyen változásokat tart
jónak, akkor kerül majd kiszámításra.
Fogl András képviselő folytatja:
A finanszírozás kérdéses, a normatív igénylések kapcsán, mint kistérségi intézmény természetesen
ő finanszírozza, de a többlet kiegészítést, a 41 MFt-ot mi tesszük mellé, tehát nekünk kell majd
ennyivel kevesebbet hozzátenni, amennyiben ez kimutatásra kerül. A mi felelősségünk lenne az,
hogy tudjuk azt, hogy ezek a személyi döntések milyen anyagi vonzattal járnának. Jelen van a
testületi ülésen az intézmény vezetője, arra vagyok kíváncsi, hogy az általa készített előterjesztéshez
kapcsolódóan Dósai Alpolgármester Úr által javasolt létszámleépítést követően biztonsággal el
tudja-e látni az intézmény a rá rótt feladatokat?
Faludi Tamás képviselő elmondja:
Mit tud erre Intézményvezető Asszony mondani? Persze, hogy megpróbálja ellátni, de még
nehezebb lesz a szabadságolás, a betegségek kiküszöbölése. Mert ha ott valamelyik dolgozó
megbetegszik, bizony menjen haza, ne fertőzze meg az ott élőket. Elég nehéz, hiszen pont eddig is
ez volt a probléma, hogy gondot okozott az, hogyan látják el a feladatot. Alpolgármester Úr
nagyvonalúságról beszélt a részemről, egyszerűen csak emberséges vagyok velük szemben. Ezért
nem javaslok létszám leépítést, ezért kérem a Képviselő-testületet, hogy el kell fogadni, el kell jutni
addig, hogy ez az egyetlen intézménye Kiskunmajsának, amihez nem szabad hozzányúlni. Azt
szeretném, ha ugyanezen a színvonalon tudnák a feladatot ellátni. Nagyon nehezen lehetett eddig is.
Ez az egy intézmény az, ahonnan nem szabad létszámot elvenni.
Dósai Imre alpolgármester reagál:
Nagyvonalúság alatt azt értettem, hogy az előző vezetés megegyezett a Társulással, hogy cserébe,
hogy nem szólnak bele a kistérség által fenntartott működésbe, ezért mi esetlegesen finanszírozzuk
a többlet kiadásokat. Erre a nagyvonalúságra utaltam. Például a védőnői szolgáltatáshoz nem járult
hozzá Csólyos és Kömpöc település, a házi segítségnyújtáshoz nem járult hozzá szintén Csólyos, de
az saját általuk üzemeltetett gépjármű után bérleti díjat fizettet az intézménnyel. Ezekre a
visszásságokra gondoltam, Csólyos itt is ki kell, hogy fizesse a részét.
Dr. Kiss Tibor képviselő szólal fel:
Továbbra is fenntartom a Bizottság javaslatát, illetve döntését, hogy az 1 fő takarítónőt hagyjuk
meg. Nagyon sok mozgássérült, fekvő beteg van. Ezeknek a gondozása olyan komoly igénybevételt
jelent, hogy ezt nem tudja ellátni 5 fővel a Szociális Intézmény.
Nagy Imréné képviselő hozzáteszi:
Csóti Péter Képviselő Úr előbbi felszólalásához teszem hozzá, hogy nagyon örülök annak, hogy
ragaszkodunk az 1 fő takarító álláshely megtartásához. Azért megy most a vita, és tisztában vagyok
vele, hogy nem könnyű feladat létszámot leépíteni. De egy valamire szeretnék koncentrálni, az
Egészségügyi, Sport és Szociális Bizottság az 1 fő takarító személy leépítését nem javasolta, tehát
maradjunk a tárgynál.
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Faludi Tamás képviselő mondja:
Módosító javaslatom: A 2008. január 1. napjától 1 fővel csökken az ápolói létszám, ezt kivéve az
összes többit nem javaslom elfogadni. Ezt kérem módosító indítványnak feltenni.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Valakinek észrevétele, hozzászólása van-e még? Feltenném az utolsó módosító javaslatot, Faludi
Tamás Képviselő Úr javaslatát, aki azzal egyetért kézfelnyújtással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 4
ellenszavazattal 5 tartózkodás mellett – nem fogadta el a módosító javaslatot.
Terbe Zoltán polgármester folytatja:
Feltenném a Bizottság által támogatott javaslatot, hogy az előterjesztésben szereplő
létszámcsökkentést támogatja a Testület, kivétel az 1 fő takarító státuszt, akit szeretne az Intézmény
megtartani, aki azzal egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

387/2007. sz. határozat
Kistérségi Szociális Intézmény tájékoztatója
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az
előterjesztésben szereplő javaslatokat terjessze elő a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
soron következő ülésén, és tájékoztassa a Képviselő-testületet annak döntéséről.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás ülése

11./ N a p i r e n d
Pénzügyi Osztály előterjesztése
Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
/Írásos előterjesztést mellékelve./

a.) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kiemelt munkavégzésért járó
kereset kiegészítés zárolása

Terbe Zoltán polgármester kéri Gulyás Jánosné bizottsági referenset az előterjesztés
ismertetésére.
Gulyás Jánosné bizottsági referens elmondja:
Az Intézménynél szeptember 1-től létszámcsökkenés következett be a pedagógus létszámnál, emiatt
vált szükségessé az előirányzat zárolása az előterjesztésben szereplők szerint. A Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság ezen összeggel az általános tartalékot javasolta megemelni.
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Terbe Zoltán polgármester felteszi:
Kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, aki az előterjesztéssel egyetért kézfelnyújtással
szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – hozzájárul az előterjesztésben foglaltak költségvetési
rendeleten történő átvezetéséhez.
/Dósai Imre alpolgármester bejött, jelen van 12 képviselő./

b.)Városgazdálkodási Intézmény pótelőirányzat kérelme 13. havi illetmény kifizetésére

Gulyás Jánosné bizottsági referens elmondja:
Az Intézménynél év közben 3 fő jogviszonya szűnt meg. A januártól májusig terjedő időszakra,
illetve a munkavégzés alóli mentesítés időszakára járó 13. havi illetményt kéri az Intézmény
pótelőirányzatként biztosítani. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javasolta az általános tartalék
terhére.
Terbe Zoltán polgármester felteszi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk
róla, aki az előterjesztéssel egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – hozzájárul az előterjesztésben foglaltak költségvetési
rendeleten történő átvezetéséhez.

c.)Városgazdálkodási Intézmény technikusi álláshely betöltésével kapcsolatos előirányzat
rendezési kérelme

Gulyás Jánosné bizottsági referens előadja:
Az intézménynél szeptember 1-től betöltésre került a technikusi álláshely. Bérkülönbözet merült fel,
amelyet az Intézmény kért zárolni. Ezen kívül a felmentési időre járó átlagbér pedig plusz
kiadásként jelentkezett. Ennek különbségeként 71.000,- forint zárolandó az Intézménytől, melyet
szintén az általános tartalék emelésére kíván fordítani a Pénzügyi Bizottság.
Terbe Zoltán polgármester felteszi:
Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk róla, aki az
előterjesztéssel egyetért kézfelnyújtással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – hozzájárul az előterjesztésben foglaltak költségvetési
rendeleten történő átvezetéséhez.
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d.)Városgazdálkodási Intézmény vizitdíj bevezetéssel kapcsolatos kérelme

Gulyás Jánosné bizottsági referens előadja:
Az Intézmény jelezte, hogy vizitdíjból év végéig körülbelül 965.000,- forintos többlet bevétele
várható. Ezzel kapcsolatosan igazolt többlet költsége merült fel 282.100,- forint összegben, melyet
kért az Intézménynél hagyni. A maradék összeggel szintén az általános tartalék összegét javasolta
emelni a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság. Ezeket a költségvetési rendeleten kellene átvezetni.
Ezen kívül az Intézménynek van egy kérelme, ugyanis az ügyeleti program bevezetése többlet
kötelezettséggel jár, minden évben jelentkezik. Kéri, hogy a 2008-as költségvetési évtől kezdve ezt
az Intézmény tervezhesse a költségvetésében.
Terbe Zoltán polgármester felteszi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk
róla, aki az előterjesztéssel egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

12

igen

szavazattal

–

388/2007. sz. határozat
Városgazdálkodási Intézmény vizitdíj bevezetéssel kapcsolatos kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a 2008-as évtől a
Városgazdálkodási Intézmény részére évi 76.200,- Ft tervezését a vizitdíj bevezetéssel kapcsolatos
ügyeleti program használati díjára.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2008. évi költségvetés elfogadása

e.)Városgazdálkodási Intézmény közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos kérelme
Gulyás Jánosné bizottsági referens előadja:
Az Intézmény minden évben 10 fő közhasznú foglalkoztatását tervezi a költségvetésben az akkori
érvényes minimálbérrel. Ez január 1-től emelkedett, amely az Intézménynek többlet költséget
jelentett. A Munkaügyi Központ év közben támogatását emelte, ebből viszont többletbevétele
keletkezett az Intézménynek. Az előterjesztésben szereplők szerint kéri az Intézmény az átvett
pénzeszközének, illetve a kiadási előirányzatainak rendezését. A többletbevétel maradék összegével
pedig szintén az általános tartalék összegét javasolja a Bizottság emelni.
Terbe Zoltán polgármester felteszi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk
róla, aki az előterjesztéssel egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – hozzájárul az előterjesztésben foglaltak költségvetési
rendeleten történő átvezetéséhez.
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f.)Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde feladatelmaradás miatti zárolások
illetve pótelőirányzat kérelmek

Gulyás Jánosné bizottsági referens előadja:
Az eddigi előirányzat rendezések az Intézménynél azon dolgozók esetében történtek meg, akik a
létszámcsökkentési pályázatban érintettek voltak. Azok, akiknek a munkaviszonya közös
megegyezéssel szűnt meg, ezek előirányzat maradványának zárolása történik most meg az
Intézménynél. Két esetben tartalmaz pótelőirányzat kérelmet. Az egyik az angol oktatással
kapcsolatos megbízási díj, de ennek fedezetéül szolgál a létszámcsökkentéssel kapcsolatos személyi
juttatás maradványa. Illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma az Óvodánál emelkedett,
ami többletkiadást jelent az Intézménynél. Viszont az Arany János Általános Iskola szeptember 1től saját pedagógusaival oldja meg ezt a feladatot, ez pedig fedezetül szolgál az Óvoda
pótelőirányzat kérelmére.
Terbe Zoltán polgármester felteszi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk
róla, aki az előterjesztéssel egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – hozzájárul az előterjesztésben foglaltak költségvetési
rendeleten történő átvezetéséhez.

g) Megbízási Szerződés megkötése könyvvizsgálati feladatokra

Gulyás Jánosné bizottsági referens előadja:
Kiskunmajsa Város Önkormányzata a koncepcióról szóló határozatának elfogadásakor támogatta
2008. január 1-től állandó könyvvizsgálat bevezetését. A zárszámadásról, illetve a költségvetésről
eddig is volt megbízása a könyvvizsgálónak. A határozati javaslat a megbízás tervezet elfogadását
tartalmazza a 2008-as költségvetési évre.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester szólal fel:
Maximálisan egyetértek azzal a kezdeményezéssel, hogy ne csak évente egy alkalommal tekintse át
Kiskunmajsa gazdasági helyzetét a könyvvizsgáló, hanem folyamatos kapcsolattartást kezdeményez
így Osztályvezető Asszonnyal. A Képviselő-testület ez a kezdeményezést úgy gondolom, hogy el
tudja fogadni. Viszont fontosnak találom azt, hogy a jövőben a Szalontai Könyvvizsgáló Bt
árajánlata mellett legyen ott két árajánlat. Évente van szerződésünk a Szalontai Bt-vel. Tehát ha
legközelebb 2009-ben is szeretnénk vele munkát végeztetni, akkor jó lenne, ha látnánk mellette
másik két könyvvizsgáló ajánlatát is, és ezek tükrében tudjuk azt mondani, hogy ez a jelenleg
velünk dolgozó cég az, aki a legjobb árajánlatot adta felénk. Most tisztában vagyok azzal, hogy
késésben lennénk, ha árajánlatokat kérnénk be, január 1-től végezze el Könyvvizsgáló Asszony ezt
a feladatot. De a következő évtől 3 ajánlatot szeretnénk a Képviselő-testület előtt látni.

/Fogl András és Faludi Tamás képviselők bejöttek, jelen van 14 képviselő./
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Terbe Zoltán polgármester felteszi:
Más kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk róla, aki
az előterjesztéssel egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen
ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

szavazattal

–

389/2007. sz. határozat
Megbízási szerződés megkötése könyvvizsgálati feladatokra
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést kíván kötni a Szalontai
Könyvvizsgáló Bt-vel a 2008. évi költségvetési rendelet-tervezet, valamint a 2007. évi zárszámadási
rendelet-tervezet felülvizsgálatára, valamint 2008. január 1-jétől a költségvetési gazdálkodás
folyamatos könyvvizsgálatára az előterjesztés melléklete szerinti megbízási szerződés szerinti
tartalommal, melynek aláírásával a Polgármestert felhatalmazza.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. december 31.

12./ N a p i r e n d
Polgármester előterjesztése
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
/Írásos előterjesztést mellékelve./
a) ,,Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javítása – ivóvíz 3.1” tárgyú programhoz
meghatalmazó levél aláírása
Terbe Zoltán polgármester ismerteti:
A Dél-alföldi ivóvízminőség javító konzorcium által közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott
konzorcium kiválasztásának elfogadásáról szól. Egy megbízási felhatalmazást kell kapni a
Képviselő-testülettől arra, hogy ezt a megbízást a nyertes konzorcium elvégezhesse. Ezzel
kapcsolatban kérdés van-e? Amennyiben nincs, szavazzunk róla, aki az előterjesztéssel egyetért
kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

14

igen

szavazattal

–

390/2007. sz. határozat
,,Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javítása – ivóvíz 3.1” tárgyú
programhoz meghatalmazó levél aláírása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Dél-Alföldi
Ivóvízminőség- javító Konzorcium által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében nyertesként
kihirdetett és megbízott AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. által vezetett
tervezői munkának elvégzésére irányuló „Meghatalmazás és megbízólevél” aláírására. A
meghatalmazott a „Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javítása - Ivóvíz 3.1” tárgyú program keretén
belül végzi feladatát.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2008. január 31.
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13./ N a p i r e n d
Önkormányzati létszámcsökkentés
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

Terbe Zoltán polgármester kéri dr. Tóth Mária jegyzőt, ismertesse az előterjesztést.

Dr. Tóth Mária jegyző magyarázza:
Az 1. pillér ebben az előterjesztésben a közétkeztetési feladat kiszervezésével kapcsolatos
létszámcsökkentési döntés. Az eredeti összlétszám 40,25 fő volt, amikor a közétkeztetés
kiszervezéséről határozott a Képviselő-testület. Ebből 29,25 fő volt önkormányzati fenntartású
intézményben. A különbözet a Kistérségi Szociális Intézményben foglalkoztatott közétkeztetési
dolgozók létszáma. A következő táblázat azt mutatja, hogy a közbeszerzési eljárás során a nyertes
vállalkozó 25 fő foglalkoztatását vállalta. Ez a 25 fő intézményenkénti lebontásban szerepel. A 25
fő kiválasztása során önkormányzati fenntartású intézményből 18,5 fő került a Suli-Host-hoz. A
fennmaradó létszám a Kistérségi Szociális Intézményből került ki. Azon dolgozók, akiknek
felmentés végkielégítéssel, vagy csak végkielégítéssel a közalkalmazotti jogviszonya megszűnik
összesen 8 fő van. 25 + 8 az 33. És a 33 és a 40,25 között van 7,75 fő, akiknek az indoklását
tartalmazza az előterjesztés további része. Visszakapcsolódok oda, hogy az a 8 fő, aki
végkielégítéssel, vagy felmentés végkielégítéssel távozik, azoknak a felmentési idő kezdetét és
végét személyekre lebontva tartalmazza az előterjesztés intézményenként. Tehát az Arany János
Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Intézményből 2 fő, aki felmentés végkielégítéssel távozik, 2
fő, aki a további foglalkoztatást nem vállalta a Suli-Host-nál, ezért ők csak végkielégítésre lesznek
jogosultak. A Gimnáziumban 2 fő, aki nem vállalta a továbbfoglalkoztatást, csak végkielégítéssel
távoznak. Itt az előterjesztés tartalmazza, hogy a végkielégítéseknél összesen 2 fő van, aki emelt
összegű végkielégítésre lesz jogosult a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor. Tájékoztató
jelleggel tartalmazza az előterjesztést, hogy a Kistérségi Szociális Intézményből 1 fő felmentés
végkielégítéssel, egy fő viszont csak végkielégítéssel távozik december 31-én. Ez eddig 33 fő, a
fennmaradó 7,75 főnek az indoklását levezettük szöveges indoklásban, intézményenként
indokoltuk, hogy mi lesz a sorsuk, illetve mi az álláshely megtartására, megszűntetésére a javaslat.
2 fő van a Dózsa György Gimnáziumban, akiknek a felmentés végkielégítésére szintén pályázatot
fogunk tudni benyújtani. Létszámcsökkentési döntés még azért nem került átvezetésre a
költségvetési rendeleten, mert akkor, amikor ők megkezdték, tekintettel arra, hogy nyugdíjasok
voltak, az esetükben csak felmentésről beszélünk, végkielégítésről nem. Szeptember 1-jén, amikor
megkezdték a felmentésüket még nem volt biztos, hogy ki fogjuk szervezni a közétkeztetési
feladatot. Ezért ha nem szerveződött volna ki a közétkeztetés, akkor a visszamaradó létszámmal
nem lehetett volna ellátni a feladatot. Az álláshely végleges megszűntetéséről nem lehetett még
akkor dönteni. Viszont a létszámcsökkentési pályázaton tudjuk szerepeltetni az ő költségüket. Ez a
közétkeztetési része az előterjesztésnek. A 2. pillére a Polgármesteri Hivatalnál 1 fő álláshely
végleges megszűntetését elképzelhetőnek tartom. De erre a döntésre, ha ezt a Képviselő-testület
most el fogja fogadni, majd javaslatot fogok tenni, amikor a Kistérségi Munkaszervezet
kiszervezése kapcsán a létszámcsökkentésről kell döntenünk. Ugyanis ennek az a szakmai indoka,
hogy a Kistérségi Munkaszervezetből a kiszervezett intézményhez át nem kerülő dolgozó
foglalkoztatására szeretnék majd ott és akkor javaslatot tenni. Aki belülről más munkakörbe kerül
át, arra létszámcsökkentési pályázat nem érvényesíthető. Viszont erre az egy dolgozóra az ő
paraméterei alapján a létszámcsökkentésre sor kerülhet pályázat benyújtására. Ennek is
takarékossági célzata van. Nem az a lényege ennek az általam tett javaslatnak, hogy ez a létszám
kispórolható lenne, viszont takarékossági szempontok alapján így célszerű. És kérem, hogy
szíveskedjenek erre majd emlékezni, amikor a Kistérségi Munkaszervezetes létszámok miatti
álláshely megszűntetésekről lesz szó tavasz folyamán. A 3. pillér a közművelődés átszervezéséhez
kapcsolódik. A Képviselő-testület mai ülésének napirendjén szerepelt a közművelődés átszervezése.
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Szintén két részre bontható ez a része az előterjesztésnek. Egyik 1 fő munkavállaló
korengedményes nyugdíjazás miatt közös megegyezéssel kérte 2007. december 29-től
közalkalmazotti jogviszonyának megszűntetését. Javaslom, hogy az ő esetében, amennyiben a
Képviselő-testület véglegesen 1-el csökkentett álláshellyel el tudja képzelni a közművelődési
intézmény működését, ennek a kérésnek adjon helyt a testület, és döntsön az álláshely végleges
megszűntetésről. És döntsön arról, hogy ez a dolgozó szándékai szerint korengedményes nyugdíjba
tudjon menni. Korengedményes nyugdíjnak az a lényege egyébként, hogy a munkáltató a
korengedményes nyugdíjasnak nyugdíját vállalja magára. A dolgozó esetében ez 5 havi nyugdíjat
jelent. Költségében az Önkormányzat érdekeit nem sérti, ha az 5 havi nyugdíjat felvállaljuk, mert
létszámcsökkentés esetén a felmentési időre járó összegnek csak a felére lennénk jogosultak. Tehát
az Önkormányzatnak anyagi többletterhet ez nem jelent és a dolgozó szándékaival is egybe esik. Az
előterjesztés másik része az a 3,5 fős létszám leépítés, amelyből a fél fő álláshely betöltetlen, azt
javaslom, hogy rendezze a Képviselő-testület a rendeletben. Viszont fél fő betöltetlen álláshely
megszűntetése nem lehet ok létszámcsökkentési pályázat benyújtására. Ez egy technikai dolog,
hogy ezt az álláshelyet a Testület megszűnteti-e? A másik pedig a 3 fő sorsa. Amíg nem döntött a
Testület a közművelődés átszervezéséről, ezért nem aktuális ez a döntés most, hogy hány főben
határozza meg a Testület véglegesen a közművelődési intézmény közalkalmazotti létszámát.
Mindezek után a határozati javaslat következik, amely a közétkeztetés jogcímen összesen 8 fő
közalkalmazotti jogviszonyának megszűntetést tartalmazza. A Polgármesteri Hivatalnál 1 fő
megszűntetést tartalmazza, illetve a Művelődési Központnál az 1 fő korengedményes nyugdíjasra
is. Tehát erre a 10 főre létszámcsökkentési pályázatot fogunk tudni benyújtani, reményeink szerint a
2008-as pályázat első fordulójában. Itt a Művelődési Központ adatszolgáltatásának hiányában még
nincs információnk –3 főre, kérem, hogy szíveskedjenek kihúzni. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat kiegészülhetne azzal, amit az utolsó oldalon látnak, az 1 fő takarítói álláshely
végleges megszűntetése prémiumévek programba való átlépéssel. Ez egy új információ a Pénzügyi
Bizottság ülése után. Ez szintén az Arany János Iskola létszámkeretét csökkentené. Ezzel a plussz
1-el 11 fős létszámcsökkentés végrehajtását javaslom, hogy fogadja el a Képviselő-testület.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Köszönöm az alapos előterjesztést. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?
Faludi Tamás képviselő felveti:
Értem, mégis lenne egy-két kérdésem. Az a két fő, ha jól értettem, akik nem vállalták, hogy
átmennek a Suli-Host Kft-hez, milyen megoldást tudnánk találni annak érdekében, hogy mégis
megkaphassák a végkielégítést is és a felmentést is? Mert ha úgyis itt van most előttünk a lehetőség,
hogy a pályázatot beadjuk, nagy valószínűséggel a költséget erre megkapnánk. Akkor miért ne
tudnánk ennyit segíteni a két dolgozón, függetlenül attól, hogy vállalta vagy nem vállalta. A
létszámleépítésben benne vannak, akkor oldjuk meg ezt, ha lehet. Lehet?
Dr. Tóth Mária jegyző megválaszolja:
Nem. A válasz egyszerű és a válasz lényege, hogy a két dolgozónak is lehetősége lett volna úgy
nyilatkozni, hogy vállalja a továbbfoglalkoztatását a Suli-Host-nál. Kéthete pénteken, december 8án volt a határidő, ameddig a nyilatkozatokat megtehették, hogy vállalják a munkáltatóhoz való
átkerülést, a további foglalkoztatásukat. Két dolgozó úgy nyilatkozott, hogy semmilyen szín alatt
nem kíván a továbbiakban dolgozni a Suli-Host-nál. Ez a nyilatkozat végleges nyilatkozat a
részükről, jogilag nem tudunk ettől a nyilatkozattól eltekinteni. Tehát nincs lehetőség arra, hogy a
nemleges nyilatkozatuk ellenére a felmentést is megkapják, ugyanolyan jogi helyzetbe kerüljenek,
mint azok, akik vállalták, hogy létszám fölöttiek lesznek. Jogi lehetőség erre nincsen. Méltánytalan
is lenne, mert a kellő tájékoztatást megkapták a dolgozók, a Kistérségi Szociális Intézményben volt
egy tájékoztató, írásban is ezek a paraméterek szerepeltek. Én sajnálom, hogy nemleges
nyilatkozatot tettek, és ezzel hátrányba kerülnek. De nincs rá mód. Pályázaton a végkielégítés teljes
összegét megnyerhetjük, viszont ha felmentés végkielégítéssel mennek, akkor a felmentési időnek
csak a felére vagyunk jogosultak támogatásra.
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Faludi Tamás képviselő folytatja:
Valóban a tájékoztatáson voltak, gondolom, hogy korrekt és kielégítő tájékoztatások voltak, mégis
ez egy olyan jogi kérdés volt, amit nem biztos, hogy mindenki egyformán tudott megérteni. Mert
aki azt mondta, hogy nem kíván átmenni a Kft-hez, és ki is nyilatkozta, ettől függetlenül ő is
elbocsátásra fog kerülni. Tehát az Önkormányzat elbocsátja. Az Önkormányzat elbocsátja,
függetlenül attól, hogy ő most átmegy a Kft-hoz, vagy nem? Ezért mondom azt, hogy az én
döntésembe minden további nélkül belefér, hogy függetlenül attól, hogy ezt nyilatkozta,
elbocsátásra fog kerülni, tehát nem alkalmazzuk tovább, és mivel elbocsátjuk, minimum
megtehetnénk azt, hogy őket belevennénk ebbe, végkielégítéssel és felmentéssel elküldeni.
Dr. Tóth Mária jegyző reagál:
Nem tudok mást képviselni, mint a jogszabályt, a törvényességet. Az pedig egyértelműen így szól,
hogy aki a továbbfoglalkoztatásához nem járul hozzá, közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
25/A §. (6) bekezdése alapján csak végkielégítésre jogosult. Ez az álláspont a perben is védhető. Új
információ nem merült fel ahhoz képest, amit a tájékoztatón elmondtunk. A dolgozók ennek a
tudatában tettek nyilatkozatot. Úgy tudom, hogy jogi képviselővel is tárgyaltak előtte. Hogy
jogászuktól milyen felvilágosítást kaptak, nem tudom. Azt viszont tudom, hogy a munkáltatójukhoz
fordultak ezzel a kéréssel, amit Ön is felvetett. A munkáltatók egységes álláspontra helyezkedtek
abban a kérdésben, hogy csak a végkielégítés illeti meg ezt a két dolgozót, a felmentés nem.
Faludi Tamás képviselő kérdezi:
Ha holnap reggel visszavonják ezt a döntésüket?
Dr. Tóth Mária jegyző reagál:
Nem vonhatják vissza, mert 15 napjuk volt arra, hogy nyilatkozzanak. Jogvesztő határidejű
nyilatkozatuk volt, sem tévedésben nem álltak, semmiféle olyan körülmény nem áll fenn, ami miatt
megmásíthatják most a nyilatkozatukat.
Faludi Tamás képviselő kérdezi:
Még egy kérdésem van. A Művelődési Központban az egy álláshely előnyugdíjazás miatti
megszűntetésénél van-e lehetőség arra, hogy végkielégítést és felmentést kapjon a dolgozó?
Dr. Tóth Mária jegyző feleli:
Nincs lehetőség, mert a dolgozó a rá irányadó öregségi nyugdíjra még nem jogosult, viszont
korengedményes nyugdíjba tud menni. Az érintett dolgozó 2008. májusában lesz 60 éves. Ezért ha a
munkáltató az ő nyugdíját átvállalja erre az 5 hónapra, akkor korengedményes nyugdíjba az idei
feltételekkel el tud menni. Neki ez volt a kérése, a dolgozó határozott kérésének megfelelően
készült ez az előterjesztés. Ő szeretne menni az idei nyugdíj megállapítási szabályokkal.
Faludi Tamás képviselő mondja:
Értem én, csak pluszt szerettem volna ezzel adni, ha lett volna erre lehetőség, mivel itt is kimondjuk
azt, hogy az álláshelyet végleg megszűntetjük.
Dr. Tóth Mária jegyző feleli:
De még nem minősül nyugdíjasnak, nem tud felmutatni egy nyugdíjas határozatot, hogy
felmentéssel szűntethető lenne meg a jogviszonya.
Faludi Tamás képviselő kérdezi:
Tehát ez a maximum, amit ki lehet hozni?
Dr. Tóth Mária jegyző válaszolja:
Most, 2007. december 31-ig igen.

43

Nagy Imréné képviselő előadja:
Én nem értek a joghoz, de Jegyző Asszonynak az előbb elmondott ismertetőjéhez szeretnék
csatlakozni. A Semmelweis Kórházból szeretnék példát venni, ott is ugyanez állt fenn. Felajánlott a
munkáltató a dolgozó részére más munkalehetőség, nem fogadta el, ott is ugyanez történt, a törvény
mindenhol ugyanez.
Csóti Péter képviselő mondja:
Mint az átszervezett konyhákat működtető új intézmény vezetője bátran beszélhetek a többi érintett
vezetőtársam nevében is, hogy mi valamennyi dolgozónak azt próbáltuk javasolni, hogy vállalják a
munkát az új körülmények között. Természetesen voltak egyéni elképzelések, a többség egyébként
vállalta. A megfelelő tájékoztatás több soron megtörtént. És most, amikor már bekövetkeztek azok a
további lépések, végkielégítés, felmentés megállapítása, amelyeknek összehasonlítási
eredményeképpen egyikük-másikuk rájött arra, hogy nem biztos, hogy a legjobb megoldást
választotta. Ennek eredményeként történnek ezek a kétségbeesettnek is mondható lépések, amelyek
megnyilvánulnak. Sajnos itt valóban a jog szava a döntő. Annak idején minden intézményünkben
alkalmazott személynek megvolt a lehetősége, hogy azt válasszák, ami az előnyösebben elbocsátott
dolgozónak jut.
Farkas Zoltán képviselő szól hozzá:
Lassan lezárul ez az egyébként mindannyiunk számára nagyon kellemetlen és hálátlan feladatsor,
ami a konyha kiszervezését jelenti. Nagyon sok emberi érzékenységgel kellett szembesülnünk e
kérdést illetően. Megpróbáltunk a legteljesebb körültekintéssel, a dolgozók érdekeit képviselve
eljárni. Külön szeretném megköszönni Jegyző Asszonynak az emberileg és szakmailag is rendkívül
igényes segítő munkáját, amit a feladat ellátása közben végzett, és rendelkezésre állt, amikor mi,
vagy a dolgozók kértük. Teljesen korrekt módon többször elmondta írásban és szóban is, a
találkozókon, hogy milyen jogi helyzet van. Nem festettünk hiú ábrándokat a dolgozók elé, mert
jobb volt, ha korrekt módon látják a lehetőségeket. Jó, hogy most itt elhangzottak még egyszer ezek
a jogi alapkérdések. Most már nem lehet ezen a helyzeten módosítani. Amikor beszélgettünk a
dolgozókkal ők is hallottak ilyen utólagos variációkról. Azt mondták, hogy ha lehetett volna, akkor
ők is meglépték volna. Velük szemben is nagyon inkorrekt volna, ha most módosítanánk az eljárást.
Szomorú, hogy ez a helyzet, de a 15 napos határidők előre tudottak voltak, tájékoztatva voltak arról
is, hogy ha nem nyilatkoznak, annak milyen hatása van. Most már ezt el kell fogadniuk.
Terbe Zoltán polgármester felteszi:
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? A magam részéről is csak a köszönet
hangján tudok szólni az érintettek munkájáért, amit ezen a területen kifejtettek. Bízom benne, hogy
az itt szerzett tapasztalatok később is gyümölcsöztethetők lesznek. Felteszem szavazásra a
határozati javaslatot, aki azzal egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

14

igen

szavazattal

–

391/2007. sz .határozat
Önkormányzati létszámcsökkentés
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi nyilatkozatot teszi: az
Önkormányzat, mint pályázó fenntartói körén belül a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag
megüresedő álláshelyeken, a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatellátás
következtében az Önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel
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érintett – az alábbiakban felsorolt - álláshelyen foglalkoztatottnak munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség:
Közétkeztetés feladatátadása kapcsán végleges álláshely megszüntetéssel érintett intézmények
engedélyezett álláshelyeinek csökkentése végkielégítéssel, illetve felmentés, végkielégítéssel
Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

- 5,00 fő

Az alábbiakban felsorolt 2 fő hozzájárult a további foglalkoztatáshoz, de az átvevő vállalkozó nem
tudja őket alkalmazni, ezért közalkalmazotti jogviszonyuk felmentés, végkielégítéssel kerül
megszüntetésre.
~ Felmentés kezdete: 2008.01.01.
- 1 fő
Felmentés vége: 2008.04.30.
~ Felmentés kezdete: 2008.01.01.
- 1 fő
Felmentés vége: 2008.06.30.
Az alábbiakban felsorolt további két fő a további foglalkoztatást nem vállalta, ezért közalkalmazotti
jogviszonyuk végkielégítéssel szűnik meg.
~ Közalkalmazotti jogviszonyban töltött utolsó napjuk: 2007. 12. 31.

- 2 fő

1 fő takarítói álláshely végleges megszüntetése, prémiumévek programba való belépéssel
~ Prémiumévek kezdete: 2008. 01. 01.
Prémiumévek vége: 2010. 09. 25.

- 1 fő

Dózsa György Gimnázium - 4 fő
Az alábbiakban felsorolt 2 fő a további foglalkoztatást nem vállalta, ezért közalkalmazotti
jogviszonyuk végkielégítéssel szűnik meg.
~ Közalkalmazotti jogviszonyban töltött utolsó napjuk: 2007. 12. 31.

- 2 fő

Az alábbi két fő bejelentette nyugdíjaztatását, s így felmentésre kerültek:
~ Felmentés kezdete: 2007. 09. 01.
Felmentés vége: 2008. 04. 30.
Polgármesteri Hivatal

- 2 fő

- 1 fő

Egy fő felmentése a Gazdálkodási Osztályon
~ Felmentési idő kezdete: 2007. december 31.
~ Felmentési idő vége: 2008. június 29.
Művelődési Központ
•

- 1 fő

Korengedményes nyugdíjazás miatt 2007. december 29-től

- 1 fő

A fentiekben felsorolt engedélyezett végleges álláshely megszüntetéssel járó
létszámcsökkentésekre az önkormányzat létszámcsökkentési pályázatot kíván benyújtani
2008. évben az I. ütemben.

45
Az előterjesztésben részletezettek szerint szükséges még az alábbi engedélyezett álláshelyek
átvezetése, melyekre nem lehet pályázatot benyújtani:
Közétkeztetés feladatátadása kapcsán végleges álláshely megszüntetéssel érintett intézmények
engedélyezett álláshelyeinek csökkentése 2008. január 1-jétől feladatátadás miatt a vállalkozónak:
Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
- 10,00 fő
Dózsa György Gimnázium
- 8,00 fő
Városgazdálkodási Intézmény
-0,50 fő
Összesen:
-18,50 fő
Polgármesteri Hivatalnál

+ 4 fő

~ Feladat átvétel miatt 2008. 01. 01-től
Városgazdálkodási Intézmény - 5 fő
~ Feladat átadás miatt 2008. 01. 01-től

Arany János Általános Iskola, Óvoda- és Bölcsőde
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő Testülete engedélyezi, hogy 1 fő az Arany János
Általános Iskola, Óvoda és Bölcsődénél visszamaradjon a gazdasági feladatok ellátásra, mivel
eredetileg a dupla foglalkoztatás miatt került kimutatásra a konyhai létszámban is.
Engedélyezi továbbá, hogy a két fő, aki korábban napi 3-3 órában melegítő konyhai feladatokat is
ellátott az Iskola utcai telephelyen az intézménynél maradhasson, mivel ezen munkaidő terhére
ellátott feladatoknak csak egy részét végzi a vállalkozó, a többi továbbra is ezen dolgozók feladata
marad, valamint a nyári leépítés miatt is igen jelentős többletteher hárul a meglévő takarítói
állományra.
A határozati javaslatban szereplő létszámváltozásokat a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
Felelős: Dr. Tóth Mária jegyző kiértesítésre, Gulyás Jánosné o.v. rendeleten átvezetésre
Határidő: azonnal

14./ 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

Terbe Zoltán polgármester felteszi:
A testületi ülésen elfogadott pénzügyi mozgásokat a költségvetési rendeletbe be szeretnénk emelni.
Aki ezzel egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét.

igen

szavazattal

–
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KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
40/2007.(XII. 21.) 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.
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

2.338.570,0 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

862.760,8 ezer Ft-ban,
279.452,3 ezer Ft-ban,
504.684,8 ezer Ft-ban,
2.900,0 ezer Ft-ban,
227.658,5 ezer Ft-ban,
73.100,8 ezer Ft-ban,
121.159,0 ezer Ft-ban,
165.287,5 ezer Ft-ban,
52.916,8 ezer Ft-ban,
38.734,4 ezer Ft-ban,
59.761,3 ezer Ft-ban,
13.875,0 ezer Ft-ban,
101.566,3 ezer Ft-ban,
32.773,0 ezer Ft-ban,
68.793,3 ezer Ft-ban,

állapítja meg.
Az Önkormányzat eredeti éves engedélyezett létszámkerete 375,7 fő, a 2007. XII.31-ki tervezett
339,95 fő, a 2008. XII.31-ki várható 303,45 fő, és a 2009. XII. 31-ki várható 302,45 fő,
2010.XII.31-ki várható 301,45 fő.
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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.

4.§.
A R. 3.számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

5.§.
A R. 3/a.számú melléklete helyébe e rendelet 3/a.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/a/a. számú melléklete helyébe e rendelet 4/a/a. számú melléklete lép.

9.§.
A R.4/c számú melléklete helyébe e rendelet 4/c számú melléklete lép.

10.§.
A R.6.számú melléklete helyébe e rendelet 6.számú melléklete lép.

11.§.
A R. 6/a.számú melléklete helyébe e rendelet 6/a. számú melléklete lép.
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12.§.
A R. 7.számú melléklete helyébe e rendelet 7.számú melléklete lép.
13.§.
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kiskunmajsa, 2007. december 21.

Terbe Zoltán
polgármester

dr. Tóth Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Kiskunmajsa, 2007. december 21.
dr. Tóth Mária
jegyző

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE
1.000 Ft-ban
Előirányzat

BEVÉTELEK
Eredeti
Saját bevételek

Előző mód. Változás+,-

630 631,0

630 180,1

455 485,0

459 901,3

intézmény

175 146,0

170 278,8

Átengedett központi adók

565 445,0

683 666,4

Támogatásértékű bevétel

64 892,0

81 771,9

708,6

20 814,0

35 795,5

44 078,0

Végl.átv.pénzeszk.,kölcsön vtér.
ebből: önkormányzat

ebből: önkormányzat

Előirányzat

KIADÁSOK

2 262,4

Eredeti

Módosított

632 442,5 Működési kiadás

18 068,2 1 950 557,2

733 475,8

3 180,0

736 655,8

1 121 844,0

1 199 013,2

14 888,2

1 213 901,4

683 666,4 Rövid lejáratú hitel visszafiz.

121 159,0

121 159,0

121 159,0

82 480,5 Hosszú lejár.hitel visszafiz.

13 875,0

13 875,0

13 875,0

405,2

36 200,7 Felújítási kiadás

20 982,0

54 257,9

-1 341,1

52 916,8

45 976,4

303,4

46 279,8

2 739,0

8 564,5

234,0

8 798,5

7 401,0

9 854,3

2 194,0

16 644,0

38 734,4

38 734,4

3 220,0

4 631,3

184,0

7 203,0

7 203,0

4 181,0

5 223,0

49 603,0

58 301,2

1 460,1

59 761,3

Önkormányzat költségvetési tám.

424 780,0

420 554,7

142 848,0

99 310,2

2 256,1

101 566,3

Normatív,kötött felhaszn.támog.

180 114,0

57 792,7

131 848,0

70 667,8

-1 874,5

68 793,3

Központosított tám.TEKI, CÉDE

10 833,0

54 572,0

11 000,0

28 642,4

4 130,6

32 773,0

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

86 265,6

86 265,6

intézmény

intézmény

MINDÖSSZESEN:

2 211 052,0 2 318 126,7

2 262,4

172 541,2

intézmény

ebből : intézmény

12 048,3 Felhalmozási kiadás
4 631,3

2 194,0

ebből : önkormányzat

1 845 941,0 1 932 489,0

Módosított

724 097,0

ebből: önkormányzat

459 901,3

Előző mód. Változás+,-

ebből: intézmény

7 417,0 Felhalmozásra átadás
420 554,7 Tartalék
57 792,7 Céltartalék

15 278,3

69 850,3 Általános tartalék

20 443,3 2 338 570,0 MINDÖSSZESEN:

2 211 052,0 2 318 126,7

20 443,3 2 338 570,0

2.sz. melléklet

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 1 216 756,6
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

199 248,2
4 223,8
138 557,2
72 994,0
61 888,7
3 674,5
55 396,2
1 071,0
1 017 508,4
331 082,0
683 666,4
2 760,0

615 727,0
615 727,0

532 919,4
532 919,4

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

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

420 554,7
44 013,0
57 792,7
10 559,0

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

97 089,9
57 975,9
39 114,0
81 771,9
80 571,9

~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:

Változás+,-

Módosított

2 262,4 1 219 019,0
2 262,4
2 122,4
989,0
1 133,4
22,0
118,0

15 278,3
15 278,3
15 278,3

708,6
708,6

201 510,6
4 223,8
140 679,6
73 983,0
63 022,1
3 674,5
55 418,2
1 189,0
1 017 508,4
331 082,0
683 666,4
2 760,0

548 197,7
548 197,7
420 554,7
59 291,3
57 792,7
10 559,0

97 089,9
57 975,9
39 114,0
82 480,5
81 280,5

36 984,0

36 984,0

36 984,0

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

1 200,0
9 048,3
6 506,3
2 542,0
806,0
293 469,0
288 469,0
5 000,0
86 265,6
86 265,6

1 200,0
11 242,3
6 825,3
4 417,0
806,0
293 469,0
288 469,0
5 000,0
86 265,6
86 265,6

2 211 052,0 2 318 126,7

2 194,0
319,0
1 875,0

20 443,3 2 338 570,0

2/a sz.melléklet

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
28 969,4
0,0
28 969,4
3 450,0
3 450,0
3 450,0
3 050,0
400,0

3 050,0
400,0

500,0

902,3

500,0

894,0
8,3

Továbbszámlázott felhalmozási bevétel

1 307,0

~Képviselők laptop vásárlása
~Rendezési terv módosítás

ÁFA bevételek, visszatérülések

3 050,0
400,0

0,0

902,3
894,0
8,3

0,0

1 107,0
200,0

1 307,0
1 107,0
200,0

21 879,0

22 410,1

~Kiszámlázott ÁFA
~Értékesített tárgyieszk. ÁFA
~ÁFA visszaigénylés

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

2 288,3
16 931,4
3 190,4

2 288,3
16 931,4
3 190,4

Hozam és kamatbevétel

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

899 287,0 1 017 508,4
331 082,0 331 082,0

0,0 1 017 508,4
331 082,0

~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

0,0

22 410,1

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

683 666,4

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

70 625,0
217 325,0
316 216,4
79 500,0

70 625,0
217 325,0
316 216,4
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

250,0

Támogatások
Normatív állami hozzájárulás
Központosított támogatás

615 727,0
424 780,0
640,0

532 919,4
420 554,7
44 013,0

640,0

640,0
242,0
1 078,0
21 893,8
15,3
3 967,7
15 336,6
833,0
6,6

Átengedett központi adók összesen:
~SZJA helyben maradó része ( 8% )
~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérsékl.
~SZJA normatív módon elosztott része
~Gépjárműadó

Pótlék, bírság
Egyéb sajátos bevétel

~Kisebbség támogatása
~Városi Könyvtár érdekeltségnöv.
~Nyári étkeztetés
~Létszámcsökkentési pályázat I. ütem, II. ütem, prém.év.pr.
~Lakossági közműfejl.támogatása
~Közoktatás, fejlesztési célok támogatása
~13. havi illetményre 3 hó
~Alapfokú művészeti oktatás
~Vizitdíj támogatás

Normatív, kötött felhasználású támogatások
~Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladat ellátásához
~Kieg.támogatás szociális feladatokhoz
~Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása
~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%
~Egyszeri egyösszegű támogatás
~Rendszeres szociális segély 90 %

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

57 792,7
1 532,7
56 260,0
2 993,1

800,0
9 500,0
8 916,0

252,0
0,0
2 809,1

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

0,0

15 278,3
15 278,3

657,0

14 610,2
11,1

0,0
0,0

683 666,4

548 197,7
420 554,7
59 291,3
640,0
242,0
1 078,0
22 550,8
15,3
3 967,7
29 946,8
833,0
17,7

57 792,7
1 532,7
56 260,0
2 993,1
252,0
0,0
2 809,1

2.
~Tartósan munkanélküliek rendsz.szoc.seg.90%
~Időskorúak járadéka 90 %
~Ápolási díj norm.+ TB 90%
~Lakásfenntartási támogatás norm.90%
~Közcélú foglalkoztatás
~Szociális továbbképzés, szakvizsga

Területi kiegyenlítő támogatás
~Útfelújítás belterületi
~Csapadékvíz elvezetés
~Köztéri padok, szeméttároló kihelyezés

CÉDE
~Szoc.Otthon tető felújítás
~Gimnázium elektromos felújítása

Célelőirányzat
~Kiskunmajsa és Térsége marketing eszközök fejl.

62 766,0
14 064,0
34 178,0
29 787,0
18 502,0
57,0

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

6 866,0

8 432,0

4 656,0
2 210,0

4 656,0
2 210,0
1 566,0

2 127,0

2 127,0

882,0
1 245,0

882,0
1 245,0

882,0
1 245,0

1 200,0

0,0

0,0

1 200,0

0,0

94 914,0
55 800,0

97 089,9
57 975,9

45 000,0
10 800,0

47 175,9
10 800,0

39 114,0

39 114,0

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

27 750,0
11 364,0

27 750,0
11 364,0

Támogatásértékű bevétel
Támogatásértékű működési bevétel

20 814,0
20 814,0

35 795,5
34 595,5

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.

~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

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

0,0

0,0

2 127,0

0,0

0,0
0,0

97 089,9
57 975,9
47 175,9
10 800,0

0,0

39 114,0
27 750,0
11 364,0

405,2
405,2

180,0

225,2

36 200,7
35 000,7
50,0
244,8
3 000,0
3 030,0
1 444,0
750,0
12 327,1
11 359,0
21,6
1 223,7
0,0
1 550,5

1 200,0

1 200,0

2 414,0

8 432,0
4 656,0
2 210,0
1 566,0

1 200,0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel
~Kiskunmajsa és Térsége marketing eszközök fejlesztése

Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel

50,0
244,8
3 000,0
2 850,0
1 444,0
750,0
12 327,1
11 359,0
21,6
998,5
0,0
1 550,5

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

1 200,0

2 414,0

3 825,3
1 411,3
1 411,3
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

0,0

0,0

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

288 469,0
5 000,0

Pénzforgalom nélküli bevétel

33 487,0

54 270,6

54 270,6

33 487,0

54 270,6

54 270,6

1 987 647,0 2 064 653,5

15 683,5 2 080 337,0

~Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2/b.sz.melléklet

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2007. ÉVI
BEVÉTELEI

1.000 Ft-ban
BEVÉTELEKBŐL
INTÉZMÉNYEK
Eredeti
Arany J.Ált.Iskola,Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK

Hatósági jogkörhöz

ÖSSZESEN

köthető működési bevétel

Előző mód.

Vált.+, -

Módosított eredeti előző m. vált.+,- módos.

289 492,7

2 231,4

291 724,1

280 077,2

5 725,0

285 802,2

15 730,8

833,3

16 564,1

139 185,0

150 585,0

3 127,2

153 712,2

Művelődési Központ

48 972,0

55 464,6

419,6

Városi Könyvtár

18 950,0

21 030,8

Széchenyi I.Általános Iskola

148 869,0

Arany J.Általános Iskola

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

257 061,0

Egressy Béni Alapf. Műv.Int.
Városgazdálkodási Intézmény

Egyéb saját bevétel
Int.mük.kap.egy.b.
eredeti

előző m.

vált.+,-

12644,7
35 524,0

35 524,0

Int.egyéb saj.b.
módos.

eredeti

12 644,7

24,0 35 548,0 12 578,0 12 592,0

857,0 13 449,0

55 884,2

2 467,0

3 162,8

3 162,8

4 000,0

254,2

21 285,0

805,0

805,0

805,0

96 447,0

0,0

96 447,0

339,0

189,0

189,0

296 793,0

186 195,9

0,0

186 195,9

26 536,0

14 060,5

34 611,0

21 902,2

0,0

21 902,2

Napsugár Óvoda

152 281,0

93 547,0

0,0

93 547,0

Városi Bölcsőde

28 045,0

17 043,1

0,0

17 043,1

1 124 767,0 1 227 516,3

12 590,7 1 240 107,0

46,0

78,0

78,0

0,0

78,0 72 994,0

26,8

73 689,8

965,0

794,3

7 277,0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

78,0

módos.
14 746,1

7 277,0

Egressy Béni Alapf. Műv.Int.

78,0

vált.+,-

14 746,1

0,0
78,0

előző m.

Tov.száml.szolg.

8 242,0 16 425,0 12 209,8

230,8

eredeti

előző m. vált.+,-

módos

1 025,1

45,6 12 255,4

1 829,0

1 829,0

1 829,0

4 115,8

4 115,8

487,0

538,5

538,5

35,0

35,0

35,0

7 327,0

4 019,0

4 019,0

14 060,5 12 319,0

6 193,6

6 193,6

1 809,0

1 014,7

1 014,7

9 634,0

4 632,3

4 632,3

1 088,0

633,8

633,8

989,0 74 678,8 65 215,0 60 986,4

1 133,4 62 119,8

2 316,0

2 367,5

26,8

0,0

2 367,5

2

1.000 Ft-ban
BEVÉTELEKBŐL
INTÉZMÉNYEK

ÁFA bevétel
eredeti

Arany J.Ált.Isk.Óvoda,Bölcs.
Dózsa Gy.Gimn.Szk.és Koll.

előző mód.

Kamat bevétel

vált.+,-

5 926,9
8 880,0

Egressy Béni Alapf. Műv.Int.

8 882,0

módos.

22,0

8 904,0

0,0

0,0

7 874,0

5 846,8

5 846,8

Művelődési Központ

3 210,0

3 832,1

3 832,1

0,0

0,0

Széchenyi I.Általános Iskola

3 301,0

2 270,0

2 270,0

Arany J.Általános Iskola

8 014,0

4 076,5

4 076,5

0,0

0,0

2 151,8

2 151,8

0,0

0,0

Egressy Béni Alapf. Műv.Int.
Napsugár Óvoda

3 156,0

Városi Bölcsőde
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

34 435,0

32 986,1

el.mód. vált.+,- módos.

eredeti

el.mód.

vált.+,-

módos.

Felhalmozási célú pée.átvét.
eredeti

el.mód.

vált.+,-

5 926,9

Városgazdálkodási Intézm.

Városi Könyvtár

eredeti

Működési célú pée.átvétel

22,0

33 008,1

63,0

108,0

118,0

108,0

181,0

504,0

319,0

823,0

128,0

1 875,0

Tám.értékű mük.bev.

módos.

4 181,0

el.mód.

vált.+,-

módos.

0,0

1 696,4

1 696,4

2 003,0

0,0

0,0

0,0

134,0

-134,0

0,0

44 078,0 44 078,0

437,4

44 515,4

108,0
4 181,0

eredeti

4 181,0

0,0

410,0

108,0

171,0

118,0

289,0

4 181,0

5 095,0

410,0

319,0

5 414,0

0,0

128,0

1 875,0

2 003,0

68,0

68,0

0,0

0,0

44 078,0 45 976,4

303,4

46 279,8

3

1000 Ft-ban
BEVÉTELEKBŐL
INTÉZMÉNYEK

Intézményfinanszírozás
eredeti

Arany J.Ált.Isk.Óvoda,Bölcs.
Dózsa Gy.Gimn.Szk.és Koll.

200 079,0

Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.

előző mód

vált.+,-

Pénzmaradvány
módos.

254 478,6

2 231,4

256 710,0

210 433,2

2 510,0

212 943,2

14 802,5

736,5

15 539,0

eredeti előző mód.vált.+,- módos.

11 951,0

11 951,0

Városgazdálkodási Intézm.

61 516,0

72 672,4

1 679,2

74 351,6

6 486,0

6 486,0

Művelődési Központ

34 627,0

37 956,4

419,6

38 376,0

1 678,0

1 678,0

Városi Könyvtár

18 110,0

19 428,8

254,2

19 683,0

762,0

762,0

Széchenyi I.Általános Iskola

137 902,0

87 502,0

87 502,0

2 467,0

2 467,0

Arany J.Általános Iskola

249 924,0

157 144,3

157 144,3

4 721,0

4 721,0

32 802,0

20 085,5

20 085,5

734,0

734,0

Napsugár Óvoda

139 445,0

83 491,1

83 491,1

2 835,0

2 835,0

Városi Bölcsőde

26 957,0

16 048,3

16 048,3

361,0

361,0

901 362,0

974 043,1

31 995,0

0,0 31 995,0

Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

7 830,9

981 874,0

0,0

3.sz.melléklet

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2007. ÉVI
KIADÁSAI

1.000 Ft-ban
KIADÁSOK
ÖSSZESEN

INTÉZMÉNYEK
eredeti
Arany J.Ált.Isk.Óvoda,Bölcs.

KIADÁSOKBÓL
Személyi juttatás

előző mód. vált.+,-

módos.

eredeti

előző mód. vált.+,-

Munkaad.terh.jár.
módos.

0,0

289 492,7

2 231,4

291 724,1

164 831,2

1 584,2 166 415,4

257 061,0

280 077,2

5 725,0

285 802,2 140 363,0 144 534,6

1 077,2 145 611,8

0,0

15 730,8

833,3

16 564,1

139 185,0

150 585,0

3 127,2

153 712,2

Művelődési Központ

48 972,0

55 464,6

419,6

Városi Könyvtár

18 950,0

21 030,8

Széchenyi István Ált.Isk.

148 869,0

Arany János Ált. Isk.

Dózsa György Gimnázium
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.

eredeti

44 921,0

előző mód. vált.+,-

Dologi és folyó kiadás
módos.

52 383,0

510,6

52 893,6

45 913,6

65,6

45 979,2

3 266,0

179,2

3 445,2

eredeti

71 777,0

előző mód. vált.+,-

Ellátottak pb.jutt.

módos.

ered.

el.m.

vált.+,-

mód.

62 363,1

-97,4

62 265,7

216,0

216,0

75 021,7

5 375,4

80 397,1

963,0 1 485,0 2 448,0

1 745,5

232,8

1 978,3

259,2

46 553,3

9 969,7

604,6

10 574,3

63 192,0

72 364,7

2 022,5

74 387,2

20 125,0

23 396,2

665,5

24 061,7

52 945,0

46 294,1

55 884,2

22 303,0

23 283,3

317,8

23 601,1

6 889,0

7 203,9

101,8

7 305,7

19 780,0

23 299,4

254,2

21 285,0

11 268,0

11 640,9

192,6

11 833,5

3 545,0

3 664,1

61,6

3 725,7

4 137,0

4 463,0

96 447,0

0,0

96 447,0

88 955,0

56 378,0

56 378,0

28 555,0

17 921,0

17 921,0

31 058,0

20 526,0

20 526,0

301,0

85,0

85,0

296 793,0

186 195,9

0,0

186 195,9 168 581,0 105 146,1

105 146,1

54 123,0

33 634,5

33 634,5

73 938,0

41 991,7

41 991,7

151,0

151,0

151,0

34 611,0

21 902,2

0,0

21 902,2

24 422,0

15 044,1

15 044,1

7 902,0

4 776,2

4 776,2

2 287,0

1 213,9

1 213,9

Napsugár Óvoda

152 281,0

93 547,0

0,0

93 547,0

91 569,0

55 078,2

55 078,2

29 274,0

17 775,1

17 775,1

31 438,0

18 007,8

18 007,8

Városi Bölcsőde

28 045,0

17 043,1

0,0

17 043,1

18 186,0

10 560,3

10 560,3

5 852,0

3 458,6

3 458,6

4 007,0

2 385,3

2 385,3

1 124 767,0 1 227 516,3

12 590,7

1 584,3 214 976,5 291 367,0 297 311,5

6 020,0 303 331,5

Városgazdálkodási Intézmény

Egressy Béni Alapf. Műv.Int.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 240 107,0 628 839,0 668 831,1

5 798,9 674 630,0 201 186,0 213 392,2

23 299,4
250,0

4 713,0

452,0

1 415,0 1 485,0 2 900,0

3.sz.melléklet

2

1.000 Ft-ban
KIADÁSOKBÓL
INTÉZMÉNYEK

Előző évi műk.c.pmar.átadás
eredeti

előző mód.

vált.+,-

Felújítás

módos.

eredeti

Arany J.Ált.Isk.Óvoda,Bölcs.
Dózsa György Gimnázium

4 673,0

4 673,0

Egressy Béni Alapf. Műv.Int.
Városgazdálkodási Intézmény

234,0

módos.

eredeti

Céltartalék

előző mód. vált.+,-

módos.

eredeti

előző mód. vált.+,-

létszám /fő/ 2007.12.31.
módos.

1 991,7

125,0

125,0

7 816,7

0,0

0,0

6 250,0

6 250,0

2 721,3

-2 278,2

443,1

0,0

0,0

749,6

-183,3

566,3

6 306,0

6 306,0

500,0

180,0

680,0

mód.

153,00

153,00

67,00

67,00

11,40

11,40

45,30

39,05

39,05

698,0

13,00

12,00

0,0

6,00

6,00

6,00

72,00

980,0

980,0

Városi Könyvtár

512,0

512,0

Széchenyi István Ált. Isk

1 433,0

1 433,0

104,0

104,0

0,0

0,0

39,00

0,00

0,00

Arany János Ált. Isk.

5 272,6

5 272,6

0,0

0,0

0,0

0,0

78,00

0,00

0,00

868,0

868,0

0,0

0,0

11,40

0,00

0,00

2 685,9

2 685,9

0,0

0,0

43,00

0,00

0,00

638,9

638,9

12,00

0,00

0,00

10 204,1 319,70

288,45

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0,0

18 063,4

0,0

18 063,4

724,0

vált+ -

Művelődési Központ

Városi Bölcsőde

724,0

7 816,7

el.mód

1 000,0

Napsugár Óvoda

184,0

ered.

1 000,0

Egressy Béni Alapf. Műv.Int.

2 739,0

Felhalmozás

előző mód. vált.+,1 757,7

Engedélyezett

698,0
500,8

2 739,0

8 564,5

500,8

234,0

8 798,5

250,0

184,0

7 203,0

0,0

7 203,0

0,0

12 735,6

-250,0

-2 531,5

-1,00

-1,00

11,00

287,45

3/a sz.melléklet
VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2007. ÉVI
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése
2007.07.31-ig

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 György Gimnázium

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.Intézmény

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

-1,00

2007.06.30

-0,70

-4,50

76,30

306,95

2.
3/a sz.melléklet
VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2007. ÉVI
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése
2007.07.31-ig

Engedélyezett létszám (fő)
INTÉZMÉNYEK

Felmentési idő

Kezdete

Vége

Vált.

Széchenyi István Ált.Iskola

Módos.

Módos.

2007.07.16

2007.07.31

36,20

36,20

69,00

69,00

Városgazdálkodási Intézmény

39,05

39,05

Művelődési Központ

13,00

13,00

6,00

6,00

Arany János Általános Iskola

76,30

76,30

Egressy Béni Alapf. Műv.okt.Intézmény

11,40

11,40

Napsugár Óvoda

43,00

43,00

Városi Bölcsőde

12,00

12,00

305,95

305,95

Dózsa György Gimnázium

2007.04.15. 2007.07.15.

-1,00

Városi Könyvtár

Összesen

-1,00

3.
3/a sz.melléklet
VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2007. ÉVI
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése
2007.08.01-től

INTÉZMÉNYEK

Módos.

2007.08.01
Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Felmentési idő

Kezdete

Vége

167,50 2007.06.29 2007.08.28

Módos.

Vált.
-1,00

2007.08.29

Közös megegyezés

Vége

Vált.

166,50

Módos.

2007.09.01

Felmentési idő

Kezdete

Vége

Módos.

Vált.

166,50

2007.10.16
166,50

Dózsa György Gimnázium

69,00

69,00

69,00 2007.04.15.

Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Intézmény

11,40

11,40

11,40

11,40

Városgazdálkodási Intézmény

39,05

39,05

39,05

39,05

Művelődési Központ

13,00

13,00 2007.08.31

12,00

12,00

6,00

6,00

Városi Könyvtár

6,00

-1,00

6,00

2007.10.15.

-2,00

67,00

Széchenyi István Általános Iskola
Arany János Általános Iskola
Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Intézmény
Napsugár Óvoda
Városi Bölcsőde

Összesen

305,95

-1,00

304,95

-1,00

303,95

-2,00

301,95

4.
3/a sz.melléklet
VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2007. ÉVI
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése
2007.08.01-től

Engedélyezett létszám (fő)
INTÉZMÉNYEK

Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Felmentési idő

Módos.

Kezdete

Vége

Vált.

2007.05.20

2007.10.19

-2,00

2007.10.20.

Felmentési idő

Kezdete

164,50 2007.06.29

Módos.

Vége

Vált.

2007.10.28

-1,50

2007.10.29
163,00

Felmentési idő

Módos.

Kezdete

Vége

Vált.

2007.04.01

2007.11.30

-1,00

2007.12.01
162,00

Dózsa György Gimnázium

67,00

67,00

67,00

Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Intézmény

11,40

11,40

11,40

Városgazdálkodási Intézmény

39,05

39,05

39,05

Művelődési Központ

12,00

12,00

12,00

6,00

6,00

6,00

Városi Könyvtár
Széchenyi István Általános Iskola
Arany János Általános Iskola
Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Intézmény
Napsugár Óvoda
Városi Bölcsőde

Összesen

-2,00

299,95

-1,50

298,45

-1,00

297,45

62
5.
3/a. sz. melléklet
VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2007 .ÉVI
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése
2007.08.01-től

Engedélyezett létszám (fő)
INTÉZMÉNYEK

Felmentési idő

Kezdete
Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és Bölcsőde

2007.07.10

Vége
2007.12.09

Módos.

Vált.
-1,00

2007.12.10

Felmentési idő

Kezdete

Vége

161,00 2007.04.20. 2007.12.19.

Módos.

Korengedm.
nyugdíjazás

Vált.

2007.12.29

Vége

155,00 2007.06.29. 2007.12.28. -2,00

153,00

153,0

153,00

Módos.

Vált.
-6,00

2007.12.20

Felmentési idő

Kezdete

Vége

Vált.

Módos

Módos.

2007.12.30

2007.12.31

Dózsa György Gimnázium

67,00

67,00

67,00

67,00

67,00

Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Intézmény

11,40

11,40

11,40

11,40

11,40

Városgazdálkodási Intézmény

39,05

39,05

39,05

39,05

39,05

Művelődési Központ

12,00

12,00

12,00 2007.12.29 -1,00

11,00

11,00

6,00

6,00

6,00

6,00

287,45

287,45

Városi Könyvtár

6,00

Széchenyi István Általános Iskola
Arany János Általános Iskola
Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Intézmény
Napsugár Óvoda
Városi Bölcsőde

Összesen

-1,00

296,45

-6,00

290,45

-2,00

288,45

-1,00

3/a.sz.melléklet
VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008., 2009. és 2010. évi
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

Engedélyezett létszám (fő)
INTÉZMÉNYEK
Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Eredeti

Végkielégítés

2007.12.31

Vége

Feladatátadás
Vált.

Vége

Módos.
Vált.

153,00

2007.12.31

-2,00

2007.12.31

-10,00

Dózsa György Gimnázium

67,00

2007.12.31

-2,00

2007.12.31

-8,00

Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Intézmény

11,40

Városgazdálkodási Intézmény

39,05

Művelődési Központ
Városi Könyvtár

2008.01.01

Felmentési idő
Kezdete

Vége

Módos.
Vált.

141,00

2008.01.03

Felmentési idő
Kezdete

Vége

141,00 2007.05.12. 2008.01.11.

Módos.
Vált.

-1,00

2008.01.12.

140,00

57,00 2007.05.02. 2008.01.02. -1,00

56,00

56,00

11,40

11,40

11,40

33,55

33,55

33,55

11,00

11,00

11,00

11,00

6,00

6,00

6,00

6,00

2007.12.31

-5,50

Széchenyi István Általános Iskola
Arany János Általános Iskola
Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Intézmény
Napsugár Óvoda
Városi Bölcsőde

Összesen

287,45

-4,00

-23,50

259,95

-1,00

258,95

-1,00

257,95

2.

3/a.sz.melléklet

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008., 2009. és 2010. évi
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

Engedélyezett létszám (fő)
INTÉZMÉNYEK

Felmentési idő

Módos.

Kezdete

Vége

Vált.

Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és Bölcsőde

2007.06.29

2008.01.28

-1,00

Dózsa György Gimnázium

2007.06.29. 2008.01.28.

-1,00

2008.01.29

Felmentési idő
Kezdete

Vége

139,00 2007.06.07 2008.02.06

Módos.
Vált.

-1,00

2008.02.07.

Felmentési idő
Kezdete

Vége

138,00 2007.08.15 2008.02.14

Módos.
Vált.

-1,00

2008.02.15

137,00

Felmentési idő
Kezdete
2007.06.29

Vége
2008.02.28

Módos.
Vált.

-1,00

2008.03.01

136,00

55,00

55,00

55,00

55,00

Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Intézmény

11,40

11,40

11,40

11,40

Városgazdálkodási Intézmény

33,55

33,55

33,55

33,55

Művelődési Központ

11,00

11,00

11,00

11,00

6,00

6,00

6,00

6,00

Városi Könyvtár
Széchenyi István Általános Iskola
Arany János Általános Iskola
Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Intézmény
Napsugár Óvoda
Városi Bölcsőde

Összesen

-2,00

255,95

-1,00

254,95

-1,00

253,95

-1,00

252,95

3.

3/a.sz.melléklet

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008., 2009. és 2010. évi
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

INTÉZMÉNYEK
Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Felmentési idő

Módos.

Kezdete

Vége

Vált.

2007.08.01

2008.03.31

-1,00

2008.04.01

Felmentési idő
Kezdete

Vége

Módos.
Vált.

2008.05.01

135,00

2008.01.01

2008.04.30

-1,00

134,00

Dózsa György Gimnázium

55,00

2007.09.01

2008.04.30

-2,00

Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Intézmény

Felmentési idő
Kezdete

Vége

Vált.

Módos.
2008.12.31

133,00

133,00

53,00

53,00

53,00

11,40

11,40

11,40

11,40

Városgazdálkodási Intézmény

33,55

33,55

33,55

33,55

Művelődési Központ

11,00

11,00

11,00

11,00

6,00

6,00

6,00

6,00

247,95

247,95

Városi Könyvtár

2008.01.01

2008.06.30

-1,00

Módos.
2008.07.01

Széchenyi István Általános Iskola
Arany János Általános Iskola
Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Intézmény
Napsugár Óvoda
Városi Bölcsőde

Összesen

-1,00

251,95

-3,00

248,95

-1,00

4.
3/a sz.melléklet
VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008., 2009. és 2010. évi
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

Engedélyezett létszám (fő)
INTÉZMÉNYEK
Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Prémium évek program
Kezdete

Vége

2007.06.30

2009.09.18

Változás

-1,00

Módos.

Módos.

2009.09.19

2009.12.31

132,00

Prémium évek program
Kezdete

132,00 2008.01.01

Vége

Változás

2010.09.25

-1,00

Módos.

Módos.

2010.09.26

2010.12.31

131,00

131,00

Dózsa György Gimnázium

53,00

53,00

53,00

53,00

Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Intézmény

11,40

11,40

11,40

11,40

Városgazdálkodási Intézmény

33,55

33,55

33,55

33,55

Művelődési Központ

11,00

11,00

11,00

11,00

6,00

6,00

6,00

6,00

246,95

246,95

245,95

245,95

Városi Könyvtár
Széchenyi István Általános Iskola
Arany János Általános Iskola
Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Intézmény
Napsugár Óvoda
Városi Bölcsőde

Összesen

-1,00

-1,00

4.sz.melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2007.ÉVI
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI

1.000 Ft-ban
KIADÁSOK
ÖSSZESEN

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

előző mód. vált.+,-

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.

90,6

0,0

90,6

0,0

0,0

90,6

90,6

3 931,0

4 771,7

0,0

4 771,7

0,0

0,0

3 931,0

4 771,7

4 771,7

200 637,0

215 155,1

2 472,0

599,7 42 839,0

26 759,0

31 833,4

31 833,4

48,0
7,0

5

5

1 282,0

1 282,0

1 282,0

1,0

1

1

56,0

52,5

52,5

217 627,1 133 873,0 141 082,4

1 872,3 142 954,7 40 005,0 42 239,3

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

12 388,0

12 532,7

144,7

12 677,4

9 454,0

9 563,6

109,6

9 673,2

2 934,0

2 969,1

35,1

3 004,2

Képviselő-testület működése

42 831,0

42 845,7

311,9

43 157,6

33 000,0

33 008,6

236,3

33 244,9

8 549,0

8 555,1

75,6

8 630,7

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

88 559,8

1 620,0

90 179,8

600,0

620,0

620,0

66,0

71,3

71,3

80 974,0

87 868,5

6 008,0

6 008,0

0,0

6 008,0

6 008,0

6 008,0

6 008,0

28 268,0

27 590,6

0,0

27 590,6

28 268,0

27 590,6

27 590,6

440,0

440,0

0,0

440,0

440,0

440,0

440,0

Tüdőszűrő, ápolás TB-je

12 077,0

12 077,0

0,0

12 077,0

2 493,0

2 493,0

2 493,0

Települési hulladék kezelés

18 234,0

18 609,8

0,0

18 609,8

18 234,0

18 609,8

18 609,8

281,0

281,0

0,0

281,0

281,0

281,0

281,0

Oktatási célok és egyéb feladatok

4 090,5

35,0

4 125,5

4 090,5

Előző évi befizetési kötelezettség

12 719,2

0,0

12 719,2

12 719,2

12 719,2

407 123,0

446 181,3

4 583,6

710,4 64 113,8 168 863,0 198 273,3

1 655,0 199 928,3

68 041,0

55 026,3

11,1

121 159,0

121 159,0

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

Tömegsport

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:
Működési célú pénzeszk.átadás

Társadalmi önszerv.támogatása

8 810,0

55 037,4

121 159,0

9 079,0

30,0

450 764,9 177 142,0 184 504,6

Finanszírozási kiadás
~működési hitel visszafizetés

30,0

9 079,0

Társadalom-és szoc.politikai juttatás

236 928,0

219 994,2 -1 414,7

218 579,5

MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS

842 061,0

851 439,8

3 180,0

854 619,8

INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA

901 362,0

974 043,1

7 830,9

981 874,0

30,0

9 554,0

9 554,0

2 218,2 186 722,8 61 118,0 63 403,4

9 554,0

1 620,0

35,0

46,5

46,5

89 488,5

4 125,5

4/a.sz.melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
ÉS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA
2007. ÉVI
KIADÁSAI

1.000 Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT
FELADAT MEGNEVEZÉSE
Eredeti
Vállalkozó háziorvosok támogatása,vérvétel

1 899,0

Lakossági vizitdíj térítés

Előző mód.

Változás
+.-

1 899,0
6,6

Módosított
1 899,0

11,1

17,7

Táborok fenntartási hozzájárulása

1 092,0

1 673,0

1 673,0

56.Alapítvány Múzeum mük.ktg.hjár.

8 501,0

8 858,3

8 858,3

150,0

150,0

50,0

50,0

56.Alapítvány Múzeum
Majsai Nyári Fesztivál rendezvény támogatása
Kisebbségekért-Pro Minoritáte Alapítvány támogatása
ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hjár

600,0

600,0

600,0

Többcélú Kistérségi Társulás támogatás

55 949,0

41 671,0

41 671,0

~2006.évi kiutalatlan

15 721,0

0,0

0,0

~2007.évi támogatás

39 384,0

37 477,0

37 477,0

844,0

844,0

844,0

3 152,0

3 152,0

0,0

0,0

~Szoc.Int.részére villámelhárítás

198,0

198,0

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

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

68 041,0

55 026,3

11,1

55 037,4

INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA

901 362,0

974 043,1

7 830,9

981 874,0

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK,TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

969 403,0 1 029 069,4

7 842,0 1 036 911,4

4/a/a.sz.melléklet
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2007.ÉVI
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

Engedélyezett létszám (fő)

FELADAT
MEGNEVEZÉSE

Kistérs.munkasz.bőv.
Eredeti
Kezdete

Polgármesteri Hivatal kiadása

48,0 2007.04.01

Vált.
+1,5

Módos.
2007.04.01.

Határozott idejű kinev.
Vége

49,5 2007.08.31

Vált.
-1,0

Módos.
2007.09.01

Felmentési idő
Kezdete

Vége

48,5 2007.04.01 2007.09.30

Módos.
Vált.
-2,0

2007.10.01

Határozott idejű kinev.
Vége

Vált.

46,5

Módos.

Mód.eir.

2007.11.13 2007.12.31
46,5

46,5

5,0

5,0

Polgárm. Hivatal Mt.sz.fogl.

7,0

7,0

7,0

7,0 2007.11.12

Képviselőtestület müködése

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

54,5

52,5

52,5

Összesen

56,0

+1,5

57,5

-1,0

56,5

-2,0

-2,0

2.
4/a/a.sz.melléklet
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2008., 2009. és 2010. évi
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

Engedélyezett létszám (fő)

FELADAT
MEGNEVEZÉSE

Eredeti
2007.12.31

Polgármesteri Hivatal kiadása

46,5

Feladatátvétel
Vége
2007.12.31

Felmentési idő

Módos.

Vált.

4,0

2008.01.01

Kezdete

50,5 2007.12.31.

Vége

Vált.

2008.06.29.

-1,0

Módos.

Mód.eir.

Mód.eir.

Mód.eir.

2008.06.30

2008.12.31

2009.12.31

2010.12.31

49,5

49,5

49,5

49,5

Polgárm. Hivatal Mt.sz.fogl.

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Képviselőtestület müködése

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

55,5

55,5

55,5

55,5

Összesen

52,5

4,0

56,5

0,0

0,0

-1,0

4/c.sz.melléklet
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

Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
Egyszeri egyösszegű támogatás

3 692,2 -1 232,9

2 459,3
1 592,0

Átmeneti szociális segély

2 000,0

1 999,0

Temetési segély

1 500,0

1 500,0

1 500,0

Idősek karácsonyi csomagja

5 750,0

0,0

0,0

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.

Tartásdíj megelőlegezés

998,5

-407,0

225,2

1 223,7

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

1 550,5

1 550,5

Nyári étkeztetés

1 078,0

1 078,0

TÁRSADALOM ÉS SZOC.POL.JUTTATÁSOK

236 928,0 219 994,2 -1 414,7 218 579,5

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

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

5 000,0

5 000,0
8 382,7 -1 575,1

5 000,0
6 807,6

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

Szökőkút felújítás

2 740,0

2 740,0

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
FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:

Informatikai rendszer fejlesztése 2006.
Közoktatási szoftver felhasználási joga
Telefonalközpont kialakítása
Dohányzó, kerékpártároló kialakítás
Laptopok beszerzése
Belterületi útépítés
Járda, díszburkolat (Rossman üzletház) (2006)
Rendezési terv módosítás
Ipari park műv.ág alóli kivonás 2006.
Ipari park infrastruktúra kiépítéséről pályázat készítési díja
Ipari park közművesítés tervei
Alapfokú nev.okt.infrastruktúrális fejl.tám.pályázat készít.díj
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,pály.készítés
Üdülőtelek visszavásárlás
Köztéri padok, szeméttároló kihelyezés
Járóbeteg szakellátó megvalósítása
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

1 364,1
45 693,4 -1 575,1
3 858,0
569,0
1 308,3
285,0
1 328,4
5 819,3
1 410,0
240,0
1 460,0
360,0
6 729,1
360,0
217,0
446,4
0,0
590,0
2 500,0
180,0

1 364,1
44 118,3
3 858,0
569,0
1 308,3
285,0
1 328,4
5 819,3
1 410,0
240,0
1 460,0
360,0
6 729,1
360,0
217,0
446,4
0,0
590,0
2 500,0
180,0

770,5

770,5

16 460,0

1 174,4
1 566,0
360,0
31 531,4

0,0

1 174,4
1 566,0
360,0
31 531,4

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

49 603,0

58 301,2

1 053,1

59 354,3

Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.hitel visszafiz.

13 875,0

13 875,0

13 875,0

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

98 181,0 149 401,0

-522,0 148 879,0

6/a.melléklet
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

Lakossági túlfizetés visszafizetése
Ivóvízminőség javító program

2 340,0

2 340,0

2 340,0

Belvízkárok enyhítése lakosság részére (2006)

4 658,0

5 065,0

5 065,0

2 175,9

2 175,9

800,0

800,0

0,0

0,0

Ipari park eladás kedvezménye
Lakossági járdaépítési támogatás
Szökőkút létesítéséhez támogatás (Catel Kft. szolg.)
TKT Szoc.Int.részére kapaszkodó korlát,garázs kialakítás

300,0 1 053,1

Lakossági közműfejlesztési támogatás
"Kiút a reménytelenségből" pályázat önerő
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ:

49 603,0

1 353,1

15,3

15,3

5 000,0

5 000,0

58 301,2 1 053,1

59 354,3

7.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2007. ÉVI
CÉLTARTALÉKA

1.000 Ft-ban
ELŐIRÁNYZAT
FELADAT MEGNEVEZÉSE
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)
Létszámcsökkentési pályázat prémium évek program
Bodoglári Óvoda megszűntetés maradványa
Bajcsy Zs.u.10. energiaköltség maradvány
Alapfokú művészeti oktatás pályázati pénzeszköz
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
0,0
0,0
3,5
0,0
0,8
0,0
0,0
6,5
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
0,0
1 662,3
1 362,6
0,0
36,0
0,0
834,5
263,0
0,0

Vált.+,-

657,0

Módosított

52 458,0
1 300,0
0,0
0,0
3,5
0,0
0,8
0,0
0,0
6,5
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
0,0
1 662,3
1 362,6
0,0
36,0
657,0
834,5
263,0
0,0

131 848,0

57 932,2

657,0

58 589,2

11 000,0

28 642,4

4 130,6

32 773,0

142 848,0

86 574,6

4 787,6

91 362,2

BEVÉTELI
75
előirányzat módosítás
E Ft-ban

Intézmény megnevezése

Összeg

Dózsa György Gimnázium összesen:

3 215,0

Intézményi működéssel kapcs.egyéb bevétel
~Érettségi vizsgadíj másolatok

24,0
24,0
857,0

Intézmény egyéb sajátos bevétele
~Diákigazolvány értékesítés

29,0

~Dolgozók magáncélú telefonhasználata

45,0

~Étkezési kártyák

33,0

~Biztosítási kártérítés

750,0

ÁFA bevétel

22,0

~Diákigazolvány értékesítés Áfa-ja

6,0

~Dolgozók magáncélú telefonhasználatának Áfa-ja

9,0

~Étkezési kártyák Áfa-ja

7,0

Kamatbevétel
~Szakképzési hozzájárulás alszámla kamata

118,0
118,0
319,0

Működési célra átvett pénzeszköz
~Tankönyvforgalmazótól jutalék

319,0

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
~Szakképzési hozzájárulásból

1 875,0
1 875,0

Egressy Béni Zeneiskola összesen:

96,8
230,8

Intézmény egyéb sajátos bevétele
~Ellenőrzők értékesítése
~Tanulók tandíj, térítési díj többlet

28,0
202,8

Támogatásértékű működési bevétel
~I. félévi felhasználás miatti zárolás

-134,0
-134,0

Városgazdálkodási Intézmény összesen:

1 448,0

Intézmény műk.kapcs.egyéb bevétel
~Vizitdíj bevezetés

965,0
965,0

Intézmény egyéb sajátos bevétele
~Anyaságra felkészítő tanfolyam bevétele

45,6
45,6

Támogatásértékű működési bevétel
~Közhasznú foglalkoztatás (MÜK támogatás)
Polgármesteri Hivatal összesen:
Központosított támogatás
~13.havi illetmény ( 3 hónap)
~Vizitdíj
~Létszámcsökkentési pályázat prémium évek program

437,4
437,4
15 683,5
15 278,3
14 610,2
11,1
657,0

Támogatásértékű működési bevétel

405,2

~Tartásdíj megelőlegezés

225,2

~Praxis fejlesztés egyszeri támogatása

180,0

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:

20 443,3

KIADÁSI
előirányzat módosítás
E Ft-ban

Intézmény megnevezése

Összeg

Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde összesen:

2 231,4

Személyi juttatás
~13.havi illetmény (2 hónap) Zeneiskola
~13.havi illetmény (3 hónap)

1 584,2
-221,9
5 331,7

~3 fő pedagógus megbízása 2007.09.01-től nyelvoktatás

175,1

~7 fő oszt.fői pótlékának zárolása 2007.09.01-től (Iskolák)

-185,2

~9 fő munkaköz.vez.pótlékának zárolása 2007.09.01-től (Iskolák)

-111,0

~2 fő munkaköz.vez.pótlékának zárolása 2007.09.01-től (Óvoda)

-24,7

volt Széchenyi István Általános Iskola
~1 fő pedagógus közalk.jogv.megszűnt.2007.05.31-vel

-631,1

~1 fő pedagógus közalk.jogv.megszűnt.2007.06.30-ával

-630,3

~0,8 fő könyvt.feladatot ellátó megszűnt.2007.06.30-ával

-610,8

volt Arany János Általános Iskola
~1 fő konyhai kisegítő közalk.jogv.megszűnt.2007.06.30-ával

-660,9

~1 fő ped.prémiumévek pr.lépés miatt maradv.2007.06.29-ével

-354,8

~0,5 fő szabadidő szervező álláshely megszűnt.2007.06.30-ával

-325,0

~0,2 fő fejl.ped.álláshely megszűnt. 2007.06.30-ával

-166,9
510,6

Munkaadót terhelő járulék
~13.havi illetmény (2 hónap) Zeneiskola
~13.havi illetmény (3 hónap)

-71,0
1 706,1

~3 fő pedagógus megbízása 2007.09.01-től nyelvoktatás

56,0

~7 fő oszt.fői pótlékának zárolása 2007.09.01-től (Iskolák)

-59,3

~9 fő munkaköz.vez.pótlékának zárolása 2007.09.01-től (Iskolák)

-35,5

~2 fő munkaköz.vez.pótlékának zárolása 2007.09.01-től (Óvoda)

-7,9

volt Széchenyi István Általános Iskola
~1 fő pedagógus közalk.jogv.megszűnt.2007.05.31-vel

-202,1

~1 fő pedagógus közalk.jogv.megszűnt.2007.06.30-ával

-201,9

~0,8 fő könyvt.feladatot ellátó megszűnt.2007.06.30-ával

-195,4

volt Arany János Általános Iskola
~1 fő konyhai kisegítő közalk.jogv.megszűnt.2007.06.30-ával

-210,7

~1 fő ped.prémiumévek pr.lépés miatt maradv.2007.06.29-ével

-110,3

~0,5 fő szabadidő szervező álláshely megszűnt.2007.06.30-ával

-104,0

~0,2 fő fejl.ped.álláshely megszűnt. 2007.06.30-ával

-53,4

Dologi kiadás
~Sporttelep kerítés festés felújítási keretből
~Saj.nev.igényű tanulók gyógyped.ellátás szolg.díj zárolás(Iskolák)

-97,4
288,0
-506,4

(2007.09.01-től 3 hó
~Saj.nev.igényű tanulók fejl.szolg.díj pótelőir. (Óvoda) 6 fő

121,0

Felújítás
~Bajcsy u. Óvoda vizesblokk burkolás

234,0
234,0

Dózsa György Gimnázium összesen:

5 725,0
1 077,2

Személyi juttatás
~Tankönyvforg. díjazása
~Belső átcsoportosítás dologira

275,0
-800,0

2.
~Érettségi díj belső átcsoportosítás munkaad.járulékból
~Óraadók számlás kifizetése miatt

144,0
-548,2

~Pedagógus továbbképzés

51,6

~Minőségfejlesztési feladatok

21,3

~Diáksport feladat

32,0

~13.havi illetmény (3 hónap)
~Kiemelt munkavégz.járó kereset kiegészítés zárolása

1 910,9
-9,4

(0,6 fő * 5250Ft/fő/hó*3 hó)
Munkaadót terhelő járulék
~Tankönyvforg. díj járuléka

65,6
44,0

~Belső átcsoportosítás járuléka dologira

-256,0

~Érettségi díj járuléka belső átcsoportosítás személyi jutt.

-144,0

~Óraadók számlás kifizetés járuléka

-175,4

~Érettségi elnökök járuléka belső átcsoportosítás dologira

-17,0

~Minőségfejlesztési feladatok járuléka

3,5

~Diáksport feladat járuléka

2,0

~13.havi illetmény járuléka (3 hónap)
~Kiemelt munkavégz.járó kereset kiegészítés zárolása

611,5
-3,0

(0,6 fő * 5250Ft/fő/hó*3 hó*32%)
Dologi, egyéb folyó kiadás
~Szakképzési hozzájárulásból és kamatából beszerzés
~Érettségivel kapcsolatos kiadás

5 375,4
1 993,0
24,0

~Érettségi elnökök utiköltsége belső átcsoportosítás munkaad.jár.

17,0

~Nyomtatvány beszerzés diákigazolvány térítéséből

35,0

~Telefonköltség dolgozók magáncélú térítéséből

54,0

~Étkezési szolgáltatás étkezési kártyák térítési díjából

40,0

~Biztosítási kártérítésből

750,0

~Óraadók számlái személyi és munkaad.jár-ból

723,6

~Pedagógus továbbképzés

64,2

~Diáksport feladat

111,6

~Kulturális szabadidő feladat

112,0

~Tanulói tankönyvekre

395,0

~Egyéb dologira belső átcsoportosítás szem.és munkaadói-ból

1 056,0
1 485,0

Ellátottak pénzbeni hozzájárulása
~Tanulói tankönyv támogatás
~Bejáró tanulók támogatása

1 095,0
390,0

Céltartalék
~Pedagógus továbbképzés
~Minőségfejlesztési feladatok

-2 278,2
-115,8
-24,8

~Diáksport feladat

-145,6

~Kulturális, szabadidő feladat

-112,0

~Bejáró tanulók támogatása

-390,0

~Tanulói tankönyvekre

-1 490,0

Egressy Béni Zeneiskola összesen:

833,3

Személyi juttatás

604,6

~13.havi illetmény (2 hónap) Arany J.Iskolától

221,9

~13.havi illetmény (3 hónap)

336,1

~Pedagógus szakvizsga
~Minőségfejlesztési feladatok

39,0
7,6

3.
Munkaadót terhelő járulék
~13.havi illetmény járuléka (2 hónap) Arany J.Iskolától
~13.havi illetmény járuléka (3 hónap)
~Minőségfejlesztési feladatok járuléka

179,2
71,0
107,5
0,7
232,8

Dologi, egyéb folyó kiadás
~Nyomtatvány beszerzés ellenőrzők értékesítéséből
~Szakmai eszközbeszerzés tandíj, térítési díj többletből
~Postaköltség belső átcsoportosítás

28,0
202,8
2,0

Céltartalék
~Pedagógus szakvizsga
~Minőségfejlesztési feladatok
~Postaköltség belső átcsoportosítás
~I. félévi felhasználás miatti zárolás

-183,3
-39,0
-8,3
-2,0
-134,0

Városgazdálkodási Intézmény összesen:

3 127,2

Személyi juttatás
~13.havi illetmény (3 hónap)
~Dr.Barabás Gábor ügyeleti díja belső átcsoportosítás
~Közcélú foglalkoztatás lebontása
~Anyaságra felkészítő tanfolyam tiszteletdíja
~13.havi illetmény kifizetés 3 fő pótelőirányzata
~Technikusi álláshely betölt. kapcs.bérkeret mar. (37.700.-*3 hó)
~Technikus álláshely felmentésre járó átlagbér pótelőirányzat
~Közhasznú foglalkoztatás

2 022,5
760,6
97,5
914,1
36,2
148,4
-113,1
59,3
119,5
665,5

Munkaadót terhelő járulék
~13.havi illetmény járuléka (3 hónap)
~Dr.Barabás Gábor ügyeleti díjának járuléka belső átcsoportosítás
~Közcélú foglalkoztatás járuléka lebontás
~Anyaságra felkészítő tanfolyam tiszteletdíjának járuléka
~13.havi illetmény kifizetés 3 fő pótelőirányzata
~Technikusi álláshely betöltéssel kapcs.ei. (37.700.-*3 hó*32%)

243,4
25,4
318,8
9,4
47,5
-36,2

~Technikus álláshely felmentésre járó átlagbér pótelőirányzat

19,0

~Közhasznú foglalkoztatás

38,2

Dologi, egyéb folyó kiadás
~Ügyeleti díj belső átcsoportosítás

259,2
-122,9

~Közhasznú foglalkoztatás

100,0

~Ügyeleti program vizitdíjból

282,1

Céltartalék
~Praxis fejlesztés támogatása

180,0
180,0

Művelődési Központ összesen:

419,6

Személyi juttatás

317,8

~13.havi illetmény (3 hónap)

-192,6

~13.havi illetmény (3 hónap)

510,4

Munkaadót terhelő járulék

101,8

~13.havi illetmény járuléka (3 hónap)

-61,6

~13.havi illetmény járuléka (3 hónap)

163,4

4.
Városi Könyvtár összesen:

254,2

Személyi juttatás
~13.havi illetmény (3 hónap)

192,6
192,6
61,6

Munkaadót terhelő járulék
~13.havi illetmény járuléka (3 hónap)

61,6

Dologi, egyéb folyó kiadás
~Szakmai koll.pályázat pénzeszköz felhasználás

250,0
250,0

Céltartalék
~Szakmai koll.pályázat pénzeszköz felhasználás

-250,0
-250,0
7 852,6

Polgármesteri Hivatal összesen:
Személyi juttatás
~13.havi illetmény ( 3 hónap)

2 218,2
2 218,2
710,4

Munkaadót terhelő járulék
~13.havi illetmény járuléka ( 3 hónap)

710,4

Dologi kiadás
~Zöldfelület koncepció készítése
~Közoktatási szakértő megbízása
Működési célú pénzeszköz átadás
~Vizitdíj támogatás
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
~Átmeneti szociális segély
~Tartásdíj megelőlegezés
~Közcélú foglalkoztatás Városgazd.Intézménynek
Felhalmozási célú péneszköz átadás
~Vis maior támogatás, lakás helyreállítás
~TKT Szoc.Int. felúj. garázs kialakítás
Felújítás
~Intézményi felújítás lebontás
Általános tartalék
~Zöldfelület koncepció készítése
~Közoktatási szakértő megbízása
~Kiemelt munkavégzésért járó keresetkieg.zárolás Gimnázium
~13.havi ill.kifizetésről pótlkérelem 3 fő Városgazd.Int.
~Technikusi álláshely betöltéssel kapcs.ei.maradvány zárolás
~Vizitdíj bevezetéssel kapcsolatos többlet zárolás
~Közhasznú foglalkoztatás többlet zárolás
~Feladatelmaradás miatti ei.zárolás Arany J.Iskola
Céltartalék
~Létszámcsökkentési pályázat prémium évek program

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:

1 655,0
1 620,0
35,0
11,1
11,1
-1 414,7
-407,0
225,2
-1 232,9
1 460,1
407,0
1 053,1
-1 575,1
-1 575,1
4 130,6
-1 620,0
-35,0
12,4
-195,9
71,0
682,9
179,7
5 035,5
657,0
657,0

20 443,3
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15./ N a p i r e n d
Művelődési Központ vezetői pályázatának elbírálása
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Terbe Zoltán polgármester ismerteti:
Mivel a következő napirendi pont nyilvános tárgyalásához az érintettek hozzájárultak, ezért a
Művelődési Központ igazgatói álláshely pályázatának elbírálása következik. Megkérem dr.
Égető Annamáriát, hogy az előterjesztést tegye meg.
Dr. Égető Annamária bizottsági referens előadja:
Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2007. október 3-i ülésén pályázatot hirdetett a
kiskunmajsai Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátására. A pályázati
felhívás megjelent. Arra a pályázati határidőn belül 3 pályázat érkezett, Gyöngyösi Tibor,
Hatvani Zoltán és Tóth Viktor nyújtották be pályázatukat. A pályázat elbírálásának
előkészítése során a Képviselő-testület jóváhagyásával egy 3 tagú szakmai bizottság került
felkérésre az előterjesztésben meghatározott személyekkel: Bak Lajos, Imre Károly és Polyák
Albert urakat kérte fel Polgármester Úr testületi felhatalmazással alapján. Megállapítást nyert,
hogy az intézményben közalkalmazotti tanács, képviselő rend működik, így a szakszervezetet
kértük fel arra, hogy fogalmazza meg állásfoglalását, javaslatát a Képviselő-testület
döntésének elősegítésére. A pályázatok beadásának határideje 17-én, hétfői napon zárult,
rendkívül rövid idő állt rendelkezésünkre a javaslatok beszerzésére, illetve az elbírálásra. A
beérkezett anyagok bontását követően, azok áttekintését követően 2 megállapítást tudunk
megfogalmazni. Amennyiben a pályázati kiírásnak megfelelő feltételeket áttekintjük, akkor
Gyöngyösi Tibor és Tóth Viktor esetében a szakmai gyakorlat megléte jogi problémákat
vethet fel. A kormányrendelet, amire többször is utaltunk az Oktatási Bizottság szakmai
ülésén, amely megelőzte a Képviselő-testület ülését, a 150/92-es Kormányrendelet
lehetőséget ad a megbízott számára akkor, ha indokolt esetben Polgármester Úr javaslatára a
Miniszter felmentést ad a szakmai gyakorlat megléte alól. Bak Lajos szakértő írásban
eljuttatta szakvéleményét, amit az előterjesztés mellékletében találnak, illetve személyesen is
képviselte álláspontját a szakmai bizottság előtt. Imre Károly és Polyák Albert szakértők is
személyesen jöttek el az Oktatási Bizottság ülésére, személyesen mondták jegyzőkönyvbe
szakvéleményüket. A szakszervezet javaslatát szintén írásban az előterjesztés melléklete
tartalmazza. Minden pályázó ismerve a nyílt, illetve a zárt ülés fogalmát, hozzájárult a nyílt
ülésen történő tárgyaláshoz. Gyöngyösi Tibor és Tóth Viktor nyilatkoztak arról, hogy a
szakmai tartalom a szakmai bíráló bizottságon, a Testület tagjain, illetve esetlegesen a
Minisztériumon kívül mással nem osztható meg. Hatvani Zoltán ebben az esetben is
korlátlanul hozzáférhetővé teszi bárki számára a szakmai tartalmat. Imre Károly és Polyák
Albert szakértők elmondták, hogy mindhárom pályázat szakmailag egy igen jó munkának
tekinthető. Azonban az előterjesztésben megfogalmazottakat osztották abból a szempontból,
hogy a szakmai gyakorlat a két említett személy esetében valóban problematikus. Gyöngyösi
Tibor esetében határozottan kijelentették, hogy nincsen reális esélye annak, hogy a Miniszter
megadná a felmentését, tekintettel arra, hogy az általa szakmai gyakorlatnak elismerni kért
időtartam az ő megítélésük szerint semmiképpen sem ad arra lehetőséget, hogy ez a Miniszter
felmentését eredményezze. Míg Tóth Viktor esetében határozottan úgy foglaltak mindketten
egységesen álláspontot, hogy az ő esetében, tekintettel arra, hogy 4 év 7 hónap folyamatos
közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, tehát 5 hónapról van szó, reális esélye van annak,
hogy a Miniszter Polgármester Úr javaslatára a felmentést megadhatja. Az Oktatási és
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Művelődési Bizottság az elhangzottak után nem tudott állást foglalni, javasolni a Képviselőtestület számára a 3 pályázó közül elfogadásra.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Képviselőtársaim kívánnak-e a pályázóknak kérdéseket feltenni, szeretnék-e
meghallgatásukat? Kérem, hogy erről szavazással döntsünk. Amennyiben a Képviselő-testület
úgy kívánja, hogy szeretne a pályázóknak kérdéseket feltenni, szeretné megismerni a
programjukat, az kézfelnyújtással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 szavazattal eltekint a
pályázók meghallgatásától.

Terbe Zoltán polgármester továbbviszi:
Titkos szavazással kell megválasztani a Művelődési Központ igazgatóját a következő
időszakra. A titkos szavazás bonyolítására az Ügyrendi Bizottságot szeretném felkérni. Mivel
az Ügyrendi Bizottság egyik tagja, dr. Szabó Lajos nincs jelen a testületi ülésen, ezért az
Ügyrendi Bizottság jelenlegi két tagja mellé egy főt kell delegálni a szavazatszámlálás
elvégzéséhez. Megkérdezem Abonyi Henrik Képviselő Urat, hogy elvállalja-e a tisztséget?
Abonyi Henrik képviselő felel:
Igen.
Terbe Zoltán polgármester folytatja:
Kérem Képviselőtársaimat szavazzunk róla. Aki egyetért azzal, hogy Abonyi Henrik
képviselő úr legyen a Bizottság harmadik tagja kézfelnyújtással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett – elfogadta Abonyi Henrik jelölését a
Szavazatszámláló Bizottságba.

Terbe Zoltán polgármester továbbviszi:
Felkérem Jegyző Asszonyt a szavazás pontos menetének ismertetésére.

Dr. Tóth Mária jegyző ismerteti:
Elkészítettük a szavazólapokat, amelyen mindhárom pályázó neve szerepel. Értelemszerűen a
jelölt neve melletti megfelelő választ bekarikázva, vagy aláhúzva egyértelműen
szíveskedjenek megjelölni. Szavazólapon minden jelölt neve mellett van igen, nem,
tartózkodom válasz. De értelemszerűen a 9 válaszlehetőségből egyet szíveskedjenek
bekarikázni. Az egynél több igen, vagy nem szavazat érvénytelen, egy név mellett
szíveskedjenek karikázni, vagy aláhúzni.
Terbe Zoltán polgármester a szavazás idejére szünetet rendelt el.
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S z ü n e t u t á n.
Terbe Zoltán polgármester bejelenti.
A Képviselő-testület folytatja az ülést. Megkérem Farkas Zoltánt, az Ügyrendi Bizottság
elnökét, hogy a szavazás végeredményét ismertesse.
Farkas Zoltánt képviselő, Ügyrendi Bizottsági elnöke beszámol:
Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt Pályázók, a szavazás eredménye a következő. A testületi
ülésen 14 képviselő volt jelen, 14-en vettek részt a szavazásban, mind a 14-en érvényes
szavazatot adtak le. A szavazás eredménye sorrendben:
Gyöngyösi Tibor 2 szavazat.
Hatvani Zoltán 1 szavazat.
Tóth Viktor 11 szavazat.
Tóth Viktor 11 szavazattal elegendő jelölést kapott ahhoz, hogy a jövőben ő töltse be az
igazgatói állást. Gratulálok!
Terbe Zoltán polgármester összegzi:
Megállapítjuk, hogy a mai napon a Kiskunmajsai Önkormányzat Tóth Viktor Urat választotta
a Művelődési Központ vezetőjévé. Gratulálunk a nyertesnek, köszönjük a Pályázóknak, hogy
részt vettek a pályázaton. Technikai kötelességünk az, hogy a C. határozati javaslatot kell még
megszavaznunk, mert az tartalmazza azt a kiegészítést, hogy Miniszter Úrtól kérni kell
felmentést a gyakorlati határidő alól. Aki a határozati javaslattal egyetért kézfelnyújtással
szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
392/2007. sz. határozat
Művelődési Központ vezetői pályázatának elbírálása
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiskunmajsai
Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával 2008. január 1-től
2012. december 31-ig terjedő időtartamra Tóth Viktor Kiskunmajsa, Csontos K. u.
55/1. szám lakost bízza meg azzal, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy
javasolja a Miniszternek a szakmai gyakorlati idő teljesítésének követelménye alóli
felmentést.
2. Alapilletményét 130.600 Ft/hó, idegennyelv-tudási pótlékát 9.800 Ft/hó, magasabb
vezetői pótlékát 44.100 Ft/hó összegben határozza meg.
3. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete amennyiben a Miniszter
felmentése nem érkezik meg, 2008. január 1-jétől megbízza Fehérné Dunai-Kovács
Erikát az intézmény vezetésével mindaddig, amíg a pályázat érvényesen,
eredményesen le nem zárul.
Felelős: dr. Tóth Mária jegyző
Határidő: 2007. december 31.
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16./ N a p i r e n d
Egyebek
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Tisztelt Képviselőtársaim, van-e észrevétel, bejelenteni való az Egyebek között?
Nagy Imréné képviselő kérdezi:
Van-e mindenkor a kiskunmajsai Önkormányzatnak valamilyen információja arra
vonatkozóan, hogy bármely buszállomás milyen induló buszjáratot szűntet meg, amely
Kiskunmajsáról indul.
Terbe Zoltán polgármester feleli:
A busz-szolgáltatást végző vállalkozások mindig írásban értesítik a kiskunmajsai
Önkormányzatot arról, hogy mely buszjárat indul, vagy szűnik meg az adott időszakban. Erről
a Testületet mindig tájékoztatjuk, mindig a Testület elé kerül, a Testület hoz róla határozatot.
Nagy Imréné képviselő indokolja:
Amiért a kérdésemet feltettem az, hogy nemrég jutott tudomásomra, hogy a Kiskunmajsáról
induló 19 órás buszt megszűntette a Volán. Úgy tudom, hogy voltak olyan utazók, akik
Kiskunhalasra dolgozni utaztak ebben azt időszakban. Most arra kényszerülnek, hogy a több
kilométerre lévő vasútállomást vegyék igénybe erre. Nem lehetne mégis valamit tenni annak
érdekében, hogy a központból lehessen utazni a munkahely felé?
Terbe Zoltán polgármester válaszol:
A Volánnal tárgyaltunk akkor, mikor ezt a kérelmet benyújtotta. Utasszámlálás adatai szerint
átlagosan 1 fő utazott azon a járaton, ezért gazdaságtalannak tekintette, és ezért javasolta a
Képviselő-testületnek, hogy szűntesse meg ezt a járatot. Természetesen tárgyalhatunk a
Volánnal annak érdekében, hogy ez a járat ne szűnjön meg. A gyakorlat az, hogy pénzügyi
fedezetet kérnek rá a Volántól azért, hogy az ezen a járaton keletkező veszteséget pótolja
valaki, és tudják folytatni az utaztatást.
Fogl András képviselő kéri:
Kiosztós anyagban olvashattuk a Járóbeteg-szakellátó központ pályázatával kapcsolatos
előterjesztést, korrekt és naprakész anyag. Arra kérem Polgármester Urat, ha nincs akadálya,
mint a pályázó Önkormányzat képviselője egy ilyen tartalmú leiratot juttasson el az érintett
települések képviselői számára.
Terbe Zoltán polgármester válaszol:
Már megtettem.
Fogl András képviselő folytatja:
Az előbbi döntésünkkel – bízom benne, hogy jogerőre is fog emelkedni – az Új Kun-Majsa
négy oldalának szerkesztésével korábban egy szerződés keretében Tóth Viktort bízták meg.
Feltételezem, hogy intézményvezetőként ezt a tevékenységet nem fogja tudni folytatni. Ezzel
mindenképpen foglalkozni kell, annál is inkább, mivel január 1-től ez a helyzet már fenn fog
állni.
Oláh Péterné képviselő mondja:
A kulturális élet átszervezése lekerült a napirendről, de kérem, hogy a tisztelt Testület
foglaljon állást a kígyósi és a bodoglári közösségi házban tevékenykedő munkaerőre
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vonatkozóan, hogy ők minél előbb tudjanak tovább dolgozni. Nem úgy, mint idáig, teljesen
ingyen.
Dósai Imre alpolgármester ad tájékoztatást:
Tegnap Csongrádon voltam Polgármester Úr megbízásából a Homokhátsági Regionális
Hulladékkezelő Konzorcium közgyűlésén, illetve a szinté az erre a célra létrehozott Délalföldi Regionális Hulladékhasznosító Zrt közgyűlésén. A közgyűlés két rendkívüli
fontosságú témakört érintett. Az egyikben a jogszabályi változások miatt nem sikerült azt az
automatizmust végrehajtani, hogy a saját konzorcium által létrehozott részvénytársaság
közbeszereztetési eljárás nélkül induljon a szolgáltatási lehetőségért. Ezért a tegnapi napon a
Közbeszerzési Értesítőben is megjelent pályázati felhívásról döntött a részvénytársaság, hogy
beadja pályázatát. Ezen a szavazáson, miszerint a részvénytársasság induljon a közbeszerzési
pályázaton támogatólag vettem részt. A másik hasonlóan fontos döntés volt, hogy a
részvénytársaság működése, a projekt megvalósítása érdekében felvett hiteltörlesztési
kötelezettsége jövő év február 29-vel esedékessé válik. Ezt a jelen körülmények között, mivel
a részvénytársaság nem kezdte el működését, nem tudja megvalósítani, így a részvényeseket
arra kérte, hogy járuljanak hozzá a hitel visszafizetés átütemezéséhez. Kiskunmajsát
képviselve, mivel nem volt részletes terv, sem az, hogy milyen határidővel kerül az
átütemezés javaslatra, sem ennek a többletterhe nem vált világossá, így Majsa részéről ezen a
szavazáson tartózkodtam.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Oláh Péternének szeretném mondani, hogy megoldjuk a szerződéseket minél előbb, az ülés
után tájékoztatni fogom a részletekről.
Faludi Tamás képviselő szólal fel:
Hogy kívánják megoldani a szerződést?
Terbe Zoltán polgármester feleli:
SZMSZ-ünk lehetővé teszi szakértői megbízatás megkötését testületi határozat nélkül.
Faludi Tamás képviselő mondja:
Támogatom Képviselő Asszony kérését, azt a két határozati javaslatot meg lehet hozni, akkor
nem kell szakértői szerződéseket kötni. Ezt határozattal megoldjuk.
Dr. Tóth Mária jegyző megválaszolja:
Pénzügyi kihatása van. Ha munkaviszonyban kívánjuk foglalkoztatni az érintett személyt,
akkor létszám vonzata is van, és a költségvetési rendelet módosítását az imént fogadta el a
képviselő testület. Polgármester Úrral menet közben konzultáltunk, úgy látjuk, hogy politikai
konszenzus van abban, hogy Bodogláron, illetve Kígyóson oldódjon meg ez a probléma. A
probléma úgy oldható meg jogszerűen, ha megbízzuk őket a feladat ellátásával január 1-től
addig, amíg a döntést a Képviselő-testület meg nem hozza, és a létszámokat ehhez nem
igazítjuk hozzá. A dolgozókat érdeksérelem nem éri. Munkájukért megbízási díjat fognak
kapni erre az 1-2 hónapra, míg Kiskunmajsa Város Képviselő-testülete a végleges döntést a
kultúráról meghozza. Magam is úgy gondolom, hogy komplexen kell ezt a kérdést kezelni,
mert az álláshelyek száma kardinális kérdés ebben a témában. Addig ne hozzunk álláshelyet
létre úgy, hogy komplexen nem látjuk a kultúra kérdéskörét. Ha létszámcsökkentési
pályázaton kimondunk egy ilyen döntést, utána már nem lehet visszavonni. Külön indoklás
kell a létszámbővítéshez. Ezért azt javaslom, hogy kompletten kezelje a Testület ezt a kérdést.
Képviselő Asszony kérésének holnap eleget teszünk. Elfogadható-e a válasz?
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Faludi Tamás képviselő mondja:
Részben tudom elfogadni Jegyző Asszony válaszát. Azt, hogy a költségvetési rendelet el van
fogadva nem tudom elfogadni indoknak. Számtalan esetben előfordul, hogy a költségvetési
rendeletet elfogadjuk a nyílt ülésen, bár tudjuk azt, hogy a zárt ülésen még van olyan kérdés,
ami érintheti a rendeletet, nyilván magától értetődik, hogy be kell építeni majd a rendeletben.
Ezért nem tartom lehetetlennek, hogy ezt a két határozatot elfogadjuk. Úgy érzem, hogy
ebben konszenzus van a Testületben, hogy ezt a két fél állást megszavazzuk. Időhúzás, de
elfogadom, ha valóban megoldódik úgy, hogy a dolgozók megkapják a juttatásukat, a
határozatot 1-2 hónap múlva elfogadjuk.
Dósai Alpolgármester Úr levelét megírta. A nagy köztünk lévő vita, amit Alpolgármester Úr
pont olyan jól ért, mint ahogy mások, LTP kérdés. A kedves városlakó, aki szerződést kötött
igénybe veheti-e a kedvezményes hitelét, vagy nem. Én azt mondom, hogy igen,
Alpolgármester Úr azt állította, hogy nem. Engedjék meg, hogy felolvassam: „Az OTP
nagyon korrektül kiszámolta, hogy mennyit kellene kifizetni, ha most valaki azt mondaná,
hogy szeretné a szerződése által igénybe venni a 333.000,- forintos kedvezményes hitelt. Ki
van számolva, hogy mennyit kellene befizetnie az Önkormányzatnak ahhoz, hogy most ezt a
szerződéskötő igénybe tudja venni.” „Megjegyzésem: A fenti számításokat az OTP bocsátotta
rendelkezésünkre, ezen adatok alapján, ha csak minden harmadik érintett ingatlantulajdonos
igényelné a kedvezményes hitelt, első esetben 34.213.680,- Ft-ot, a második esetben
43.920.000,- Ft-ot, a harmadik esetben 64.800.000,- Ft-ot kellene az Önkormányzatnak
teljesítenie az adott határidőre. Ami jelentősen növelte volna 2007-es hitelállományunkat.” Ez
egyértelműen mindenki számára azt bizonyítja, hogy meg lehet tenni, mert az
Önkormányzatnak kötelező lett volna mellé tenni. Hiszen Alpolgármester Úr is ezt írja le,
hogy előre oda kell tenni. Idézek tovább a levélből: „A lehetőség az eredeti szerződés szerint
természetesen mindenkire vonatkozott volna az átütemezés hiányában 2006. december 31-i
határidővel minden önkormányzati többletteher nélkül.” Igaz. Most annyi a többletteher, ha
idejön 10-20 kiskunmajsai lakos, aki szeretné igénybe venni, akkor ennek a 10-20 lakos mellé
az önkormányzati részt oda kell tenni, ami természetesen most többletteher, mert az OTP
nekünk csak 2011-ben, amikor lejár fogja leszámítani és visszaadni. Újabb megjegyzés:
„Tehát a szerződésmódosítás következményeként a szerződésszerűen teljesítő ügyfelek is
csak 2010. augusztusában juthatnak kedvezményes hitelhez önkormányzati többletteher
vállalása nélkül.” Ez is igaz, itt is elmondja Alpolgármester Úr, hogy most is igénybe vehető,
csak önkormányzati többletteherrel. Tehát bárki bármikor jöhet, nem mondhatjuk, hogy nem
tesszük mellé, igénybe tudják venni.
Dósai Imre alpolgármester reagál:
Örülök, hogy végre egyetértünk, akkor az 1 évvel ezelőtti kijelentésével nem ért egyet Faludi
Úr.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester szól:
A hozzászólásom azokhoz a kiskunmajsai lakosokhoz szól, akik a karácsonyi készülődés alatt
is figyelik a város Képviselő-testületének ülését. A legutóbbi testületi ülés kommentárjában
városunk újságjában általam mélyen tisztelt újságíró tollából félreértésre okot adható
információ jelent meg. Többen megállítottak azóta a városban azt kérdezve, hogy igaz-e, hogy
eladtuk a központi ingatlanokat bizonyos értékesítési áron, ami megjelent az újságban? Jelen
pillanatban úgy tudom, Képviselőtársaimmal egyetemben, hogy nem adtuk el a központi
ingatlanokat, azaz a Pizzériát és a mellette levő üzlethelyiséget sem 30 millió forintért, sem
pedig nettó 7 millió forintért. Nagyon kérem a kiskunmajsai városlakókat, hogy ne
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aggódjanak, nem adtuk el ezeket az ingatlanokat. Feltételezem, hogy rövidesen meg is fog
jelenni egy helyreigazítás az újságban.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Kérem, hogy Alpolgármester Asszony juttassa el írásban a helyreigazítási kérelmét a laphoz.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester válaszol:
A Képviselő-testület anyagában egyértelműen megjelent az, hogy ez a jelenleg bérlőknek az
árajánlata volt, nem pedig a Képviselő-testület döntött erről. Úgy gondolom, hogy
alaposabban kell tanulmányozni a Képviselő-testület anyagát, és azokat az információkat
leközölni. Nem kívánok helyreigazítással élni.
Oláh Péterné képviselő szólal fel:
Nagyon sokan felkerestek, az idősek nagyon fel vannak háborodva azért a kis csomagért, amit
sajnos nem kaptak meg. Újra el szeretném azt mondani, hogy ne kövessük el ezt a hibát, amit
az idén elkövettünk. Elmondtuk nekik mindenhol, a tv előtt, hogy nem kaphatnak, mert
adózunk utána. Mondjuk már ki az igazat, hogy a rászorultaknál nem vonnának adót. Az 5
MFt tudomásom szerint félre lett téve. Ebből senki, sem egy nagycsaládos, sem egy rászorult
nyugdíjas nem kapott csomagot. Az a tisztelet teli kérésem, hogy ne vezessük félre a
lakosságot, mondjuk el nyíltan, hogy akiknek magasabb a jövedelmük, azok valóban nem
kaphatnak a mostani adózási rend szerint. De azok, akik rá lettek volna szorulva,
nagycsaládosok, azoknak az Önkormányzat valamit nyújthatott volna. Ebben az évben sajnos
nagyon elhanyagoltuk. Az a kérésem, hogy jöjjenek időben, próbáljuk megszervezni, ezeket a
hiányosságokat pótolni. Tudom, hogy az Önkormányzat nem áll jó helyzetben, de ez előtt sem
állt, és ez a kicsi nem az értékéhez képest, hanem hogy kapnak valamit jelent sokat. Legyen
fele a csomag, de adjon az Önkormányzat.
Dr. Tóth Mária jegyző előadja:
Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a kiskunfélegyházi kórház I. emeletén újra indult a
tüdőszűrés, és a tüdőgondozás, valamint az allergológiai vizsgálat. Erről, hogy mely
rendelésen mikor lehet megjelenni, tájékoztatást tettünk közzé a médiumokban, meg fog
jelenni az Új Kun-Majsában, illetve kértük a Catel Tv-t is, hogy hirdesse ezeket az
időpontokat. A közmeghallgatáson jelentettük be, hogy szünetel a szűrővizsgálat, most
örömmel jelenthetem, hogy az átalakítási munkálatok befejeződtek, és újra indult ez a
szakellátás a kórház I. emeletén.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Egyebek között kíván-e még valaki szólni? Amennyiben nem, szeretnék három témában pár
gondolatot átadni mindenkinek. Egyik a Járóbeteg-szakrendelővel kapcsolatos tájékoztatás,
melyet írásban megkaptak Képviselőtársaim. Jegyző Asszonnyal voltunk fent azon a
tájékoztatón, ahol kérdéseket is tehettünk fel a pályázat kiírójának azzal kapcsolatban, hogy
milyen részletek érdekelnek még bennünket. Nem csak mi voltunk ott, hanem számos olyan
kistérség, amely szintén érintett ebben a programban. Nagyon bonyolult és összetett pályázati
kiírásról van szó, ezért rengeteg kérdés érkezett a pályázatot bonyolító hatóság embereihez.
Van, amelyikre nem is tudtak helyből választ adni. Érdekes az, hogy ahány kistérség, annyi
kérdéscsomag alakult ki. A kiskunmajsai kistérség számára már eléggé jól körvonalazódik az,
hogy milyen paraméterekkel, feltételekkel tudjuk a járóbeteg-szakrendelőt megcsinálni. Az
nyilvánvalóvá vált, hogy a Többcélú Kistérsági Társulás önkormányzatainak egy non profit
Kft-t kell létrehoznia. Ez a non profit Kft fogja felépíteni és üzemeltetni 5 éven keresztül
legalább ezt a járóbeteg-szakrendelőt. Az épület tulajdona is ennek a Kft-nek a tulajdonába
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megy át. Ilyen paraméterekkel lehet csak benyújtani a pályázatot. Az elnyerhető összeg 1
milliárd forint. Ha minden igaz, akkor február 29-ig lehet benyújtani a pályázatot. Az elbírálás
után, ha nyer a kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési eljárások folyamata
fog beindulni kivitelező kiválasztására és egyéb kérdések megválaszolására. Ha ez lezajlott,
utána kezdhetjük el az építkezést. Tervek szerint 2009-ben készül el Kiskunmajsán a
járóbeteg-szakrendelő, amennyiben a pályázatunk nyerni fog. Hiszem, hogy Kiskunmajsán az
egészségügyi szolgáltatás színvonala nagyot fog emelkedni akkor, ha ez a szakrendelő
kialakul. Bízom benne, hogy minden komoly feladatot el tudunk hárítani a pályázat útjából, és
fel tudunk készülni időben arra, hogy sikeresen pályázunk. Átadom a szót Jegyző
Asszonynak.
Dr. Tóth Mária jegyző szól:
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy 2008. január 1-től a Városgazdálkodási Intézmény 5
dolgozója köztisztviselői jogviszonyba kerül. Ezáltal Tímárné Szűcs Ilona köztisztviselő lesz,
és köztisztviselői megbízatása összeférhetetlen a pénzügyi bizottsági kültagságával, ezért
januárral szeretném, ha előterjesztés készülne az utódlásáról a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottságban. Tehát január 1-től nem tudja ellátni ott a feladatait.

Terbe Zoltán polgármester folytatja:
Mielőtt a zárt ülésszakaszt megkezdenénk, mert van még egy napirendi pont a zárt ülésen, az
idei évi utolsó testületi ülésen szeretnék egy rövid összegzést mondani. Nagyon hosszú és
nehéz évet tudhatunk magunk mögött. Amit elhatároztunk a választások előtt és után, azt,
hogy a kiskunmajsai Önkormányzat működését próbáljuk olyan mederbe terelni, hogy
takarékosabb és hatékonyabb önkormányzat legyen, ezen az úton elindultunk. Nagyon sok
olyan súlyos döntést hoztunk meg az elmúlt év során, amelynek nagyon sok pénzügyi és
személyi konzekvenciája van. Köszönöm mindenkinek, a Hivatal dolgozóinak, az
Intézmények dolgozóinak, a Képviselő-testület tagjainak azt a fáradságos és hosszú munkát,
amit e folyamat során elvégeztek. Nem volt könnyű, hiszen sokszor olyan területen kellett
döntéseket hoznunk, szakmai előkészítéseket készítenünk, amely ismeretlen volt
Kiskunmajsán eddig. Bízom benne, hogy döntéseink jók és hatékonyak voltak, és az
eredményei meg lesznek. Ezzel viszont a folyamat nem zárult le. Minden döntésnek van
utóélete. Ezért azt javaslom, hogy a következő év során a kiskunmajsai Önkormányzat
folyamatosan kísérje figyelemmel döntésének hatásait, és ha szükséges, a korrekciókat tegye
meg adott területen. Bízom benne, ha jól dolgozunk a következő esztendőben, a fenntartható
fejlődési pályára léphetünk. Nagyon fontos az, hogy a megtakarítások nehezén túl vagyunk.
Néhány területe maradt meg a az Önkormányzat életének, a közéletnek, amelyhez még nem
nyúltunk hozzá, amely szerintünk még tartogat lehetőségeket. Abban is biztos vagyok, hogy
ezeken a területeken is megtaláljuk a legjobb megoldást, amely egyrészt a hatékonyságot
növeli, másrészt a költségeket csökkenti. A következő esztendők a jelenlegi pályázati
struktúra alapján a fejlesztések évei kellenek, hogy legyenek Kiskunmajsán. Most is számos
pályázat előkészítés alatt áll, még több pályázati lehetőség nyílik meg előttünk 2008-ban.
Élnünk kell ezzel a lehetőséggel, mert ha nem, akkor egy történelmi pillanatot szalasztunk el.
Az, hogy az elmúlt ciklusban csak minimális mennyiségű projekt előkészítés indult be, ez
csak többletmunkára sarkalhat bennünket. Ezt a lemaradást be kell hoznunk azzal együtt,
hogy a pályázatokat be kell nyújtanunk, és ha ezek nyernek, akkor azokat a fejlesztéseket meg
kell valósítani. Ehhez a munkához kívánok mindenkinek jó egészséget és kitartást 2008-ban.
Ezúton szeretnék elköszönni a Tv nézőktől, minden kiskunmajsai lakosnak kívánok békés
karácsonyt és sikerekben gazdag boldog újesztendőt!
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Ezzel Terbe Zoltán polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és a nyílt ülést
1845-kor bezárta, zárt ülést rendelt el.
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