Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
15/2002.
Jegyzőkönyv
Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2002. november 8-án
14 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:
Önkormányzat részéről:
Leiz Sándor, Serbán György Norbert, Mózer Gyula, Fogl András, Farkas Mihály,
Kertész-Farkas Zsuzsanna, Nagy Béla, Tárai Éva, Dósai Imre, Terbe Zoltán, Farkas
Zoltán, Kiss Endre, Dr. Szabó Lajos képviselők, Faludi Tamás polgármester /14 fő
73,68 % /
Jelen vannak továbbá:
Dr. Csávolszki László jegyző, Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna osztályvezető,
Faludi Tamás polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy 14 képviselő jelen
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz a napirendre és kéri, hogy 2. napirendi pontként Csontos Imre pormentes
szilárdburkolatú út megépítésére beadandó pályázatához hozzájárulás megadása kerüljön
megtárgyalásra.
A Képviselő-testület a módosított napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Napirend
1./ …./2002. (….) Ktr-tevezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról szóló 23/2002. (XI.4.)
Ktr. módosítása
Előadó: Tárai Éva Ügyrendi Bizottság elnöke
2./ Csontos Imre pormentes szilárdburkolatú út megépítésére beadandó pályázatához
hozzájárulás megadása
Előadó: Faludi Tamás polgármester
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1./ N a p i r e n d
…./2002. (….) Ktr-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestületes és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról szóló
23./2002. (XI.4.) Ktr. módosítása
Előadó: Tárai Éva Ügyrendi Bizottság elnöke
/Írásos előterjesztés /
Tárai Éva Ügyrendi Bizottság elnöke módosításként elmondja:
Javasolom, hogy a rendelet-tervezet 93/A§ (3) bekezdése a következőképpen módosuljon:
,,A két példányban kitöltött vagyonnyilatkozatok egyik példányát a Képviselő A helyi
önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi. XCVI tv-ben
meghatározott határidőn belül átadja az Ügyrendi Bizottság munkáját segítő
köztisztviselőnek, aki az Ügyrendi bizottság elnökének felhatalmazása alapján a
vagyonnyilatkozatok átvételét külön nyomtatványon, írásban igazolja a Képviselő számára,
továbbá a Képviselő hozzátartozójának vagyonnyilatkozatát tartalmazó borítékot a
Polgármesteri Hivatal pecsétjével látja el, oly módon, hogy annak megsérülése nélkül az ne
legyen felnyitható. A kitöltött vagyonnyilatkozatok második példányát a Képviselő, illetve
hozzátartozója magánál tartja.”
Továbbá a 93/A§ (5) bekezdést követően a 93/B§ előtti szövegrész a következőkkel
egészüljön ki:
,,A Képviselők vagyonnyilatkozatáról és az azokba történő betekintésekről, az Ügyrendi
Bizottság munkáját segítő köztisztviselő nyilvántartást vezet. A vagyonnyilatkozatokról
kézzel írott nyilvántartás készül, mely a következő adatokat tartalmazza: nyilvántartás
sorszáma, a nyilatkozatot adó Képviselő, illetve hozzátartozó neve, a nyilatkozattétel,
valamint annak átadásának időpontja.
Az átadott vagyonnyilatkozatok és az azokról vezetett nyilvántartás biztonságos őrzéséről
az Ügyrendi Bizottság gondoskodik, a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett tűzbiztos
lemezszekrényben tárolt páncélkazettában, melynek kulcsát az Ügyrendi bizottság elnöke
őrzi.”
A 93/B§ (3) bekezdése helyébe a következő szöveg kerüljön :
,, A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásban nem vehet részt az Ügyrendi Bizottság
azon tagja, akivel szemben, illetve a hozzátartozójával szemben az eljárást
kezdeményezték.”
A rendelet-tervezet szerinti 93/B§ (3) bekezdése a rendelet (4) bekezdéseként kerüljön
beírásra.
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Faludi Tamás polgármester mondja:
A rendelet-tervezettel a felsőbb szervek iránymutatásait megelőztük, amennyiben
szabályozás érkezik, úgy beépítésre kerül.
Van-e jogom ahhoz, hogy újságban ismertessem név szerint kik tekintették meg a
vagyonnyilatkozatomat?
Dr. Csávsolszki László jegyző válaszolja:
A törvényben meg kell néznünk, de valószínűleg erre nincs mód.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, Faludi Tamás polgármester kéri a képviselőket,
aki egyetért a rendelet-tervezettel az elhangzott módosításokkal együtt, kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
megállapításáról szóló 23/2002. Ktr. módosításait a kiegészítéssel együtt 14 szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja, és megalkotja az alábbi rendeletét.
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
24/2002. (.... ) Ktr.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályairól szóló 23/2002. (XI.4.) Ktr. módosítása
Kiskunmajsa Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16.§ felhatalmazása alapján - a
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályairól szóló 23/2002 (XI.4.) Ktr. ( a továbbiakban R.) módosítására az alábbi
rendeletet alkotja .
1. §
A R. 93. §-át követően az alábbi címmel és a következő 93/A-93/B §-sal egészül ki.
„ A POLGÁRMESTER ÉS A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐK
VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
93/A§
A vagyonnyilatkozatok kezelésével és őrzésével kapcsolatos feladatokat az Ügyrendi
Bizottság látja el.
(1) A vagyonnyilatkozat tételre köteles Polgármester és Települési Képviselő / továbbiakban
Képviselő / az Ügyrendi Bizottságtól részére eljuttatott Nyilatkozat kitöltésével jelzi az
Ügyrendi Bizottságnak, hogy hány, vele közös háztartásban élő személyt érint a
vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség.
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(2) A fent nevezett Nyilatkozatot az érintett Képviselő 8 napon belül visszajuttatja az
Ügyrendi Bizottság munkáját segítő hivatali köztisztviselőnek, aki az Ügyrendi Bizottság
elnökének felhatalmazása alapján átveszi a képviselői Nyilatkozatokat, és ezzel
egyidejűleg átadja a Képviselő számára a megfelelő számú vagyonnyilatkozat kitöltésére
alkalmas nyomtatványt.
(3) A két példányban kitöltött vagyonnyilatkozatok egyik példányát a Képviselő A helyi
önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi. XCVI tv-ben
meghatározott határidőn belül átadja az Ügyrendi Bizottság munkáját segítő
köztisztviselőnek, aki az Ügyrendi bizottság elnökének felhatalmazása alapján a
vagyonnyilatkozatok átvételét külön nyomtatványon, írásban igazolja a Képviselő
számára, továbbá a Képviselő hozzátartozójának vagyonnyilatkozatát tartalmazó
borítékot a Polgármesteri Hivatal pecsétjével látja el, oly módon, hogy annak
megsérülése nélkül az ne legyen felnyitható. A kitöltött vagyonnyilatkozatok második
példányát a Képviselő, illetve hozzátartozója magánál tartja.
(4) A vagyonnyilatkozat utolsó oldalát a vagyonnyilatkozatot adó Képviselő, a Képviselő
hozzátartozója, illetve a hozzátartozó törvényes képviselője írja alá és ellátja a nyilatkozat
megtételének dátumával.
(5) A képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvánosak, melyekbe bárki betekinthet a betekintési
lap kitöltését követően, ha a betekintést írásban kéri a Jegyzőnél. A kérelem alapján a
Jegyző köteles 8 napon belül lehetőséget biztosítani a betekintésre a Polgármesteri Hivatal
hivatalos helyiségében.
A betekintést kérőn kívül, legalább két személynek jelen kell lennie a betekintéskor, akik
közül az egyik minden esetben az Ügyrendi bizottság elnöke a másik pedig a Jegyző, vagy
az Ügyrendi bizottság munkáját segítő köztisztviselő.
A betekintési jogával csak az élhet, aki kitölti a betekintő lapon szereplő adatokat / név,
lakcím, a betekintés célja, a betekintés időpontja , valamint, hogy melyik Képviselő
vagyonnyilatkozatába tekintett be /, és arcképes igazolvánnyal igazolja magát.
A betekintés során másolatot, jegyzetet, fényképet készíteni, vagy egyéb módon a
vagyonnyilatkozatról adatot rögzíteni nem szabad.
A Képviselők vagyonnyilatkozatáról és az azokba történő betekintésekről, az Ügyrendi
Bizottság munkáját segítő köztisztviselő nyilvántartást vezet. A vagyonnyilatkozatokról
kézzel írott nyilvántartás készül, mely a következő adatokat tartalmazza: nyilvántartás
sorszáma, a nyilatkozatot adó képviselő, illetve hozzátartozó neve, a nyilatkozattétel, valamint
annak átadásának időpontja.
Az átadott vagyonnyilatkozatok és az azokról vezetett nyilvántartás biztonságos őrzéséről az
Ügyrendi Bizottság gondoskodik, a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett tűzbiztos
lemezszekrényben tárolt páncélkazettában, melynek kulcsát az Ügyrendi bizottság elnöke
őrzi.
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93/B§
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás szabályai
(1) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét
tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés
nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, az Ügyrendi
bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a kezdeményező tizenöt
napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan
alaptalan, az Ügyrendi bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a
kezdeményezést.
(2) A
vagyonnyilatkozattal
kapcsolatos
eljárás
megismétlésének
ugyanazon
vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új
tényállítást (adatot) tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló - új
tényállítás nélküli - ismételt kezdeményezést az Ügyrendi bizottság elnöke az eljárás
lefolytatása nélkül elutasítja.
(3) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásban nem vehet részt az Ügyrendi Bizottság
azon tagja, akivel szemben, illetve a hozzátartozójával szemben az eljárást
kezdeményezték.
(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás további szabályait a 2000. évi XCVI. törvény
10/A § (3), (4), (5) bekezdései tartalmazzák.”
2.§
Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

2./ N a p i r e n d
Csontos Imre pormentes szilárdburkolatú út megépítésére beadandó pályázatához
hozzájárulás adása
Előadó: Faludi Tamás polgármester
/Szóbeli előterjesztés. /
Faludi Tamás polgármester a következőket mondja el:
Az önkormányzat tulajdonában lévő kiskunmajsai 0398/55. hrsz. alatt felvett 9178 m2
kiterjedésű, út megjelölésű, valamint a Kiskunhalasi Körzeti Földhivatalban vezetett
ingatlan-nyilvántartás adatai szerint jelenleg még a már megszűnt kiskunmajsai Petőfi Mg.
Tsz. tulajdonában lévő, de az 1999. évi XLIX. törvénnyel módosított Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának tulajdonába adandó, kiskunmajsai 0410/115. hrsz. alatt felvett 5877 m2
kiterjedésű, út megjelölésű ingatlanok Csontos Imre vállalkozó (székhelye: 6120.
Kiskunmajsa, Páva u. 16.) Ágasegyháza 178. és Ágasegyháza 233. szám alatti
telephelyeire vezető részét pormentes szilárdburkolattal kívánja borítani.

6

Ennek megvalósításához pályázatot kíván benyújtani, ehhez kéri az önkormányzat
hozzájárulását.
Kiss Endre képviselő mondja:
Több ilyen út is fog épülni, ezeknek ki lesz az üzemeltetője, fenntartója?
Dr. Csávolszki László jegyző válaszolja:
Amennyiben önkormányzati útról van szó, az út tulajdonosa az önkormányzat.
Terbe Zoltán képviselő ismerteti:
Azon túlmenően, hogy magán illetve pályázati pénzből megépül egy külterületi út, amit
mindenki fog használni, az elnyert összeg erejéig a pályázónak jelzálogjog kerül
bejegyzésre az ingatlanára.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, Faludi Tamás polgármester kéri a képviselőket,
aki egyetért a hozzájárulás megadásával a pormentes szilárdburkolatú út megépítésére
beadandó pályázathoz, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csontos Imre pormentes
szilárdburkolatú út megépítésére beadandó pályázathoz hozzájárulás adásáról szóló
előterjesztést 14 szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül- elfogadja, és meghozza
az alábbi határozatát.
240/2002. sz. határozat
Csontos Imre pormentes szilárdburkolatú
út megépítésére beadandó pályázatához
hozzájárulás adása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő kiskunmajsai 0398/55. hrsz. alatt
felvett út, valamint a már megszűnt kiskunmajsai Petőfi Mg. Tsz. tulajdonában
lévő, de az önkormányzat tulajdonába átadandó, kiskunmajsai 0410/115. hrsz-ú
utakat Csontos Imre vállalkozó /Kiskunmajsa, Páva u. 16. szám alatti lakos/
szilárdburkolattal kiépíthesse.
Felelős : Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2002. november 11. a kiértesítésre
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Napirend után
Faludi Tamás polgármester ismerteti:
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Rokolya Csabáné /Kiskunmajsa, István
király u. 67.szám alatti lakos/ családjában a gyermekei kapcsán rendkívüli krízis helyzet állt
be. Különösen Áron nevű gyermekének révén, ezért intézkedtem, hogy a két gyermek részére
5 hónapos időszakra havi 5.000 – 5.000,- Ft, összesen 50.000,- Ft támogatás kifizetésre
kerüljön. Kérem ennek tudomásul vételét.
A Képviselő-testület az elhangzottakat tudomásul vette.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, Faludi Tamás polgármester
képviselőknek a megjelenést és a rendkívüli ülést bezárja.

megköszöni a

K. m. f.

Faludi Tamás
polgármester

Dr. Csávolszki László
jegyző

