Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16/2002.
Jegyzőkönyv
Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2002. november 27-én
14 órai kezdettel megtartott üléséről.
Jelen vannak:
Önkormányzat részéről:
Leiz Sándor, Udvardi Illés, Serbán György Norbert, Mózer Gyula, Fogl András, Farkas
Mihály, Kertész-Farkas Zsuzsanna, Nagy Béla, Csomor Lajos, Feró Sándor, Tárai Éva,
Dósai Imre, Terbe Zoltán, Farkas Zoltán, Kiss Károly, Kiss Endre, Dr. Szabó Lajos
képviselők, Faludi Tamás polgármester /18 fő 94,74 % egy képviselő később érkezik /
Jelen vannak továbbá:
Dr. Csávolszki László jegyző, a lakosság köréből 10 fő,
Faludi Tamás polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy 17 képviselő jelen
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz a napirendre, és kéri a képviselőket, aki azzal egyetért kézfeltartással
szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának
egyhangúlag elfogadta.

Képviselő-testülete

a

napirendi

javaslatot

Napirend
1./ Közérdekű kérdések és bejelentések
2./ …./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
3./ Önkormányzat bizottságainak megalakítása
Előadó: Tárai Éva Ügyrendi Bizottság elnöke
4./ A 2002. évi közmeghallgatás időpontjára javaslattétel
Előadó: Tárai Éva Ügyrendi Bizottság elnöke
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5./ Dr. Csávolszki László jegyző munkavállalásával kapcsolatos megállapodásról
Előadó: Faludi Tamás polgármester
Napirend előtt
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Faludi Tamás polgármester
Polgármester felkéri a jelenlévőket tegyék meg észrevételeiket.
Leiz Sándor képviselő mondja:
A 164/2002. számú határozattal kapcsolatosan a bérleti díj felülvizsgálatára kérném fel a
Polgármester urat.
Csomor Lajos képviselő kérdezi:
A Penny Market áruház építéséről kaphatnánk-e információt?
Faludi Tamás polgármester válaszában elmondja:
A jövő héten kerül sor az időpont egyeztetésére. A 164/2002. számú határozatra válaszolva a
Majsa Alapítvánnyal a bérleti szerződés aláírásra került, ettől függetlenül a képviselő-testület
bármit felülvizsgálhat. Amikor a bizottságok megalakulása megtörténik az érintett bizottságot
megbízzuk ezen feladattal.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztést.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
– elfogadja, és az alábbi határozatot hozza.
241/2002. sz. határozat
Beszámoló a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadja el.
-

299/2001. sz. határozat
Tajói gazdátlan villanyhálózat felújítása
135/2002. sz. határozat
Beiskolázási támogatás
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-

153/2002. sz. határozat
,,Kiskunmajsa város közszolgálatáért” cím közszolgálatáért” cím
adományozásának kiterjesztése a város összes intézményére
157-158/a/2002. sz. határozat
Szociális telekjuttatási kérelmek
161/2002. sz. határozat
Kuksós utcában területcsere
162/2002. sz. határozat
Friedrich Adam kérelme üdülőterületen terület vásárlására
163/2002. sz. határozat
Penny Market áruház építése
164/2002. sz. határozat
Majsa Alapítvány kérelme
165/2002. sz. határozat
Hunor Bérkilövő Vadásztársaság kérelme
168/2002. sz. határozat
Kiskunmajsa város tehetséges diákja pályázati felhívás
177/2002. sz. határozat
KKM Busz Kft. törzstőke emelése
180/2002. sz. határozat
Majsa Mentő Alapítvány részére kölcsön biztosítása
181/2002. sz. határozat
Emléktábla kihelyezése a gyógyszertár épületére
218/2002. sz. határozat
Jelentés a 2002. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
221/2002. sz. határozat
Városi Könyvtár határidő módosítás iránti kérelme
222/2002. sz. határozat
KKM Busz Kft. 2001. évi beszámolója
223/2002. sz. határozat
Catel Kft. és az Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálata
224/2002. sz. határozat
Egészségügyi Központ vagyonvédelme
227/2002. sz. határozat
GYÚRÓ-H Kft. kérelme
228/2002. sz. határozat
Kedvezményes kamatozású részletfizetési kérelem
229/2002. sz. határozat
Háziorvosi szerződések módosítása
232/2002. sz. határozat
Battancs Gergelyné Kiskunmajsa, Deák F. u. 109. szám alatti lakos támogatása
233/2002. sz. határozat
Laktanyai ingatlanok értékesítése
235/2002. sz. határozat
Ápolási díj ügy II. fokon történő elbírálása
236/2002. sz. határozat
Ügyrendi Bizottság létrehozása
238/2002. sz. határozat
Alpolgármester megválasztása, eskütétele és illetményének megállapítása
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/Dr. Szabó Lajos képviselő megérkezett. /
Terbe Zoltán képviselő elmondja:
A korábbi gyakorlat szerint az önkormányzat először arról döntött, hogy kíván-e foglalkozni
egy megkötött szerződés felülvizsgálatával vagy sem? Amennyiben igen, abban az esetben
került a bizottság megbízásra.
Dósai Imre képviselő hozzáfűzi:
A Polgármester úr minden kiegészítés nélkül tette fel szavazásra a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést, a 164/2002. számú határozatot is elfogadta a
testület.
Faludi Tamás polgármester válaszolja:
Köszönöm az észrevételt, az E g y e be k napirendi pont keretében visszatérünk rá.
1./ N a p i r e n d
Közérdekű kérdések és bejelentések
Faludi Tamás polgármester a következőket mondja el:
Az előző önkormányzat a Belügyminisztériumhoz fordult, mivel eléggé nehéz anyagi
helyzetben vagyunk. A mai postával érkezett Lampert Mónika belügyminiszter asszonytól
egy levél, mely tartalmazza, hogy 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást
biztosítanak Kiskunmajsa Város Önkormányzata számára, a nehéz gazdasági helyzetére
való tekintettel.
Dósai Imre képviselő mondja:
Szép hagyománya a majsai képviselőknek, hogy alakuló ülés után mindenki saját belátása
szerint hálát mond az Istennek és áldását kéri a következő 4 éves a közérdekében
kifejtendő önkormányzati munkájára. Néhány képviselő kifejezte ez irányú igényét, ez
alapján kértem a Sági atyát, hogy a hagyományoknak megfelelően adjon erre lehetőséget.
Sági atya készséges volt, rendelkezésre áll december elsején 9 órakor a misén, és áldást kér
a jelenlévő képviselők munkájára. Kérem azokat a képviselőket, akik élni kívánnak a
lehetőséggel a misén jelenjenek meg.
Faludi Tamás polgármester megjegyzi:
Kérek minden képviselőt, mielőtt olyan kérést továbbítanak, mely minden képviselőt érint,
előtte egyeztessen a képviselő-testülettel.
Terbe Zoltán képviselő elmondja:
Információm szerint érdemi változás történ a felgyői hulladéklerakóval kapcsolatban,
kaphatnánk-e erről tájékoztatást?
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Faludi Tamás polgármester válaszolja:
A holnapi napon megyünk Csongrádra, utána tudunk adni bővebb tájékoztatást a
képviselő-testületnek.
Kiss Endre képviselő mondja:
Folyik a szennyvízcsatorna építése, arra kérném a hivatal illetékeseit nézzenek utána, hogy
a burkolat felújítások nagyobb ütemben haladjanak. A Sport utca lakói azzal a kéréssel
fordultak hozzám, hogy a sportpálya Sport utca felöli oldalán ember magasságú gazt az
önkormányzat kaszáltassa le.
Faludi Tamás polgármester közli:
Köszönöm az észrevételt, a szükséges intézkedéseket megtesszük.
2./ N a p i r e n d
…./2002. (….) Ktr-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 23/2002. (XI. 4.)
Ktr. módosításáról
Előadó: Tárai Éva Ügyrendi Bizottság elnöke
/Írásos előterjesztés mellékelve. /
Tárai Éva bizottsági elnök a következőket mondja el:
Az előterjesztés 8 bizottságot sorolt fel, ez tévesen került beírásra. Az eddigi
bizottságok pontos megnevezése a következő:
a) Ügyrendi Bizottság
b) Pénzügyi Bizottság
c) Költségvetési Bizottság
d) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
e) Vállalkozási és Idegenforgalmi Bizottság
f) Egészségügyi, Szociális Bizottság
g) Mezőgazdasági Bizottság
h) Oktatási Bizottság
i) Művelődési, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Bizottság
j) Közrendvédelmi Bizottság.
A lefolytatott egyeztető tárgyalások szerint bizottságunk egyetért azzal, hogy az új
önkormányzat csak 8 bizottsággal működjön. Erre vonatkozóan készítettük el a rendelet
módosítási javaslatot. Az új bizottságok megalakulását követően a feladatköröket a
bizottságok bevonásával határoznánk meg. A soron következő december 11-i ülésre
terjesztenénk elő a bizottságokra ruházott döntési és hatósági jogköröket, valamint a
feladat és hatásköröket.
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Faludi Tamás polgármester mondja:
Javasolom, egyenként menjünk végig a bizottságokon és úgy szavazzunk.
Terbe Zoltán képviselő elmondja:
Az Ügyrendi Bizottság ülésén többen is jelen voltunk, ahol két alternatíva volt letéve a
jelenlévő képviselők elé. Az egyik, amit a FIDESZ-FKgP-MDF-Kisebbség képviselői
letettek, a másik pedig amivel a rendkívüli testületei ülés után ismerkedhettünk meg.
Az Ügyrendi Bizottság előterjesztése tartalmazza azt a megállapodást, ami az ülésen
kialakult, mielőtt bizottságonként végig mennék, néhány érvet szeretnék letenni a
javaslatunk mellett. Tisztában vagyok azzal, hogy a szakbizottságba való delegálás nem
elsősorban szakmai kérdés szokott lenni az önkormányzatok megalakulásakor, hanem
számos politikai és egyéb tényező is közrejátszik. A választási kampányban mindenki
azt mondta, politikamentesen kívánja végezni ezt a munkát a későbbiek során. A
javaslat, amit kaptunk azt tükrözi, hogy még sem sikerült száműzni a politikát a
bizottsági összetétel javaslatakor és szakmailag nem eléggé megalapozott.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata az elmúlt 12 év alatt kialakított egy bizottsági
struktúrát, ami véleményem szerint kisebb nagyobb hibák mellett jól működött. Ezért is
tettünk le az asztalra olyan javaslatot, mely egyrészt korábbi jól bevált bizottsági
struktúrát tükrözi. Másrészt figyelembe vettük azokat a javaslatokat, amelyeket a másik
oldalról tettek a képviselők. Toleráltuk az abban leírtakat, ezért elfogadhatónak tartjuk
bizonyos javaslattételüket olyan bizottsággal kapcsolatban, mint a közlekedési és
vagyongazdálkodási. Az Ügyrendi Bizottság ülésén ezzel szemben a kevesebb
bizottságról szóló javaslat került elfogadásra.
Ennek ellenére módosító javaslatként kívánom beterjeszteni azt a struktúrát, amit
kértünk az Ügyrendi Bizottság ülésén.
Faludi Tamás polgármester mondja:
Kérem Terbe képviselő urat nevezze meg ezeket a bizottságokat.
Terbe Zoltán képviselő ismerteti:
Mindenképpen átfedés van a két javaslat között, mi is javasoltuk a következő
bizottságok létrehozását: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Költségvetési Bizottság,
Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság. Mi javasoltuk még a Mezőgazdasági Bizottság
létrehozását hiszen Kiskunmajsa lakosságának mintegy 2/3-a valamilyen módon
kötődik a mezőgazdasághoz. Nem javasoljuk az Oktatási és Művelődési bizottság
összevonását, mivel véleményünk szerint a két feladatkör akkora munkát róna egy
összevont bizottságra, ami túl nagy terhet jelentene, a munka rovására menne.
Mi javasoljuk a korábbi gyakorlatnak megfelelően a Művelődési, Ifjúsági, Sport és
Kisebbségi Bizottság és az Oktatási Bizottság külön működését. A Pénzügyi Bizottság
létrehozását törvény írja elő.
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A Vagyongazdálkodási Bizottságot el tudjuk képzelni, megfelelő indokkal alá
támasztva, hogy mi lesz ennek a bizottságnak a hatásköre. Nem szeretném ha a
Városfejlesztési Bizottság feladatköre nagyon kibővülne, és nagy terhet rónának a
bizottságra. Nem értünk azzal egyet, hogy Vállalkozási és Idegenforgalmi Bizottság a
Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozzon. Továbbra is javasoljuk, e két bizottság
külön működjön.
Fontosnak tartanánk azt is, hogy egyes bizottságok hatáskörei pontosan körül legyenek
határolva, amennyiben mód van rá a mai testületi ülésen döntsünk erről. Hiszen a
működést nehezítené például a Közlekedési bizottság, a Városfejlesztési bizottság,
illetve a Vagyongazdálkodási bizottság hatáskörei nincsenek megfelelően elhatárolva,
ezért átfedések lennének. Nagyon fontosnak tartanám, ha a mai napon tárgyalnánk a
bizottsági hatáskörökről, annál is inkább, mivel az SZMSZ módosítása úgy teljes, ha
tartalmazza a bizottsági hatásköröket is. Amennyiben ezt nem fogadjuk szavazattal
rendeletté, akkor törvénysértést követünk el.
Faludi Tamás polgármester mondja:
A megalakulandó bizottságokat egyenként teszem fel szavazásra. Az Ügyrendi
Bizottság már megválasztásra került, azzal nem kell foglalkoznunk.
Javasolom az Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság ne kerüljön megalakításra, kérem
a képviselőket, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett – a javaslat
elfogadásra került.
Módosító indítvány hangzott el arra vonatkozóan, hogy az Oktatási és a Művelődési
bizottságok ne kerüljenek összevonásra.
Farkas Zoltán képviselő megjegyzi:
Kérem úgy tegyük fel a kérdést szavazásra, kiért egyet azzal, hogy külön működjön az
Oktatási Bizottság.
Dr. Csávolszki László jegyző ismerteti:
Jogilag mind a két megközelítés helyes, de bele szokott a képviselő-testület keveredni
ebbe a megfogalmazásba ,,kiért azzal, hogy ne” ezért az elmúlt időszakban az volt a
gyakorlat, hogy a kérdést más változatban tettük fel ,,kiért egyet azzal, hogy a két
bizottság együttműködjön”. Véleményem szerint is célszerűbb, ha mindig így közelítjük
meg.
Faludi Tamás polgármester kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az Oktatási
Bizottság önálló bizottságként működjön, kézfeltartással szavazzon.
/8 igen, 10 tartózkodás /
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Polgármester felkéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Művelődési, Ifjúsági,
Sport és Kisebbségi Bizottság önálló bizottságként működjön, kézfeltartással szavazzon.
/5 igen, 10 nem, 3 tartózkodás /
Ezek után Faludi Tamás polgármester kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az
Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Bizottságként alakuljon meg a
bizottság, kézfeltartással szavazzon.
/10 igen, 4 nem, 4 tartózkodás /
Polgármester felkéri a képviselőket, aki egyetért azon módosító javaslattal, mely
szerint a Vállalkozási és Idegenforgalmi Bizottság önálló bizottságként dolgozzon,
kézfeltartással szavazzon.
/7 igen, 10 nem, 1 tartózkodás /
Polgármester felkéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság önálló bizottságként dolgozzon, kézfeltartással szavazzon.
/8 igen, 10 nem /
Ezek után Faludi Tamás polgármester kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy
Városfejlesztési, Vállalkozási és Idegenforgalmi Bizottság kerüljön megalakításra,
kézfeltartással szavazzon.
/15 igen, 3 tartózkodás /
Polgármester felkéri a képviselőket, aki egyetért a Vagyongazdálkodási Bizottság
megalakításával, kézfeltartással szavazzon.
/12 igen, 4 nem, 2 tartózkodás /
Polgármester felkéri a képviselőket, aki egyetért a Pénzügyi Bizottság létrehozásával,
kézfeltartással szavazzon.
/18 igen szavazat /
Polgármester felkéri a képviselőket, aki egyetért az
Bizottság létrejöttével, kézfeltartással szavazzon.

Egészségügyi és Szociális

/18 igen szavazat /
Polgármester felkéri a képviselőket, aki egyetért az
létrehozásával, kézfeltartással szavazzon.
/18 igen szavazat /

Költségvetési Bizottság
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Polgármester felkéri a képviselőket, aki egyetért a Mezőgazdasági
Környezetvédelmi Bizottság megalakításával, kézfeltartással szavazzon.

és

/18 igen szavazat /
Faludi Tamás polgármester elmondja:
A hatáskörökkel kapcsolatosan azt tartanám helyesnek, amit az Tárai Éva Ügyrendi
bizottság elnöke elmondott, hogy ma ezzel ne foglalkozzunk, és a következő testületi
ülésre az Ügyrendi Bizottság hozza ezzel kapcsolatos javaslatát.
Terbe Zoltán képviselő mondja:
Kérem foglaljuk határozatba azt, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzata csak a
következő testületi ülés alkalmával fog állást foglalni a bizottsági hatáskörökkel
kapcsolatosan.
Dósai Imre képviselő megjegyzi:
Az eddig működő bizottságok hatásköre le van fektetve az SZMSZ-ben, azok
jogszerűen működnek. Az új bizottságokkal van gond, azoknak nincs hatáskör és
feladatkör felsorolásuk.
Faludi Tamás polgármester kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a bizottságok
feladat és hatáskörük részletes kidolgozása a következő testületi ülésre kerüljön
előterjesztésre, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bizottságok feladat- és
hatáskörök kidolgozásáról szóló javaslatot 13 szavazattal – 2 ellenszavazat és 3 tartózkodás
mellett – elfogadja, és meghozza az alábbi határozatát.
242/2002. sz. határozat
Bizottságok feladat- hatáskörének
kidolgozásáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testület megbízza az
Ügyrendi Bizottságot, hogy a következő testületi ülésre terjessze elő az
újonnan megalakult bizottságok feladat- és hatáskörét.
Felelős : Tárai Éva Ügyrendi Bizottság elnöke
Határidő: 2002. december 11.
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Faludi Tamás polgármester mondja:
Az előzőekben részleteiben megszavazott bizottságokat együttesen is felteszem
szavazásra, mely beépítésre kerül a Szervezeti és Működési Szabályzat 73. §-ba.
Kérem a képviselőket, aki mindezekkel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Az Önkormányzat bizottságainak megalakulásáról történő egyenkénti szavazás
eredményeként Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18 szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
25/2002. (….) Ktr.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala
Szervezeti és működési Szabályairól szóló
23/2002. (XI.4.) Ktr. módosításáról
Kiskunmajsa Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv.16. §-ának felhatalmazása alapján
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. 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
,,73.§ A Képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)

Ügyrendi Bizottság
Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Bizottság
Városfejlesztési, Vállalkozási és Idegenforgalmi Bizottság
Vagyongazdálkodási Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Költségvetési Bizottság
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság.”
2. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
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3./ N a p i r e n d
Önkormányzat bizottságainak megalakítása
Előadó: Tárai Éva Ügyrendi bizottság elnöke
/Írásos előterjesztés mellékelve. /
Tárai Éva bizottsági elnök a következőket mondja el:
Az Ügyrendi bizottság megtárgyalta az új önkormányzati bizottságok tagjaira tett
javaslatot, ami írásban kiküldésre került a képviselők részére. Az előterjesztés néhány
bizottságban több személyre is javaslatot tesz, mint amennyien beválaszthatók. Ezért a
képviselő-testületnek a döntése során nem csak arról kell állást foglalnia, hogy egyetért-e
az általunk javasoltakkal, hanem arról is, a szükségesnél több személyből kiket választ.
Az érintettekkel egyeztetve van az előterjesztés, mindenki hozzájárul ahhoz, hogy
nyilvános ülésen a neve elhangozzon, és megválasztása esetén a tisztséget elfogadja.
Tájékoztatni kívánom a testületet arról, hogy figyelembe vettük a 2000. évi XCVI.
törvényben írt szabályozást, így összeférhetetlenségi probléma előterjesztésünkből nem
következik.
Az Önkormányzati törvény 14. §. (2) bekezdése szerint több képviselőt terhel a személyes
érintettség bejelentési kötelezettsége. Erre való tekintettel javasolom értsen egyet azzal a
Képviselő-testület, hogy a mai ülésen a személyes érintettség miatt nem zárunk ki
képviselőt.
A Képviselő-testület a javaslatot 18 szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
Oktatási, Művelődési, Sport, Ifjúsági és Kisebbségi Bizottság tagjainak létszámára a
javaslat 7 fő,
elnökének:
Kertész Farkas Zsuzsannát
tagjainak:
Fogl Andrást
Leiz Sándort
Farkas Zoltánt
kültagjainak:
Bozóki Jánost
Dr. Balogh Istvánt
Tapolcai Pált
javasolja az Ügyrendi Bizottság.
Terbe Zoltán képviselő mondja:
Módosító javaslattal élek, kültagnak a következőket javasolom: Csóti Pétert Arany iskola
igazgatóját, Nagy Andrást a Széchenyi iskola igazgatóját és Bodor Zoltánnét az óvoda
vezetőjét.
Faludi Tamás polgármester elmondja:
Mivel újonnan javasolt személyek neve hangzott el, a bizottság tagjait egyenként teszem
fel szavazásra.
- Aki egyetért Kertész Farkas Zsuzsanna személyével, mint bizottsági elnök,
kézfeltartással szavazzon.
/18 igen szavazat /
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- Aki elfogadja Fogl András személyét, mint bizottsági tag, kézfeltartással szavazzon.
/17 igen, 1 tartózkodás /
- Aki elfogadja Farkas Zoltán személyét, mint bizottsági tag, kézfeltartással szavazzon.
/17 igen, 1 tartózkodás /
- Aki elfogadja Leiz Sándor személyét, mint bizottsági tag, kézfeltartással szavazzon.
/17 igen, 1 tartózkodás /
- Aki egyetért azzal, hogy Csóti Péter kültagként vegyen részt a bizottság munkájában,
kézfeltartással szavazzon.
/8 igen, 8 nem, 2 tartózkodás /
- Aki egyetért azzal, hogy Nagy András kültagként vegyen részt a bizottság munkájában,
kézfeltartással szavazzon.
/8 igen, 8 nem, 2 tartózkodás /
- Aki egyetért azzal, hogy Bodor Zoltánné kültagként vegyen részt a bizottság
munkájában, kézfeltartással szavazzon.
/8 igen, 8 nem, 2 tartózkodás /
- Aki egyetért azzal, hogy Bozóki János kültagként vegyen részt a bizottság munkájában,
kézfeltartással szavazzon.
/11 igen, 7 tartózkodás /
- Aki egyetért azzal, hogy Dr. Balogh István kültagként vegyen részt a bizottság
munkájában, kézfeltartással szavazzon.
/14 igen, 4 tartózkodás /
- Aki egyetért azzal, hogy Tapolcai Pál kültagként vegyen részt a bizottság munkájában,
kézfeltartással szavazzon.
/18 igen szavazat /
Faludi Tamás polgármester megállapítja, hogy Csóti Péter, Nagy András és Bodor
Zoltánné nem kapták meg a kellő szavazatot, így nem kerültek a bizottságba.
Az előzőekben egyenként szavazásra tett bizottsági tagokat együttesen teszi fel szavazásra,
kéri a képviselőket, aki egyetért a bizottság összetételével, kézfeltartással szavazzon.
/18 igen szavazat /
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Tárai Éva bizottsági elnök a következőket mondja:
Városfejlesztési, Vállalkozási, Idegenforgalmi Bizottság tagjainak létszámára a javaslat
7 fő,
elnökének:
Fogl Andrást
tagjainak:
Dr. Szabó Lajost
Kolompár Orbánt
Kiss Endrét
Terbe Zoltánt
kültagjainak:
Vadkerti Ritát
Gyóni Dávidot
Dr. Kiss Klárát
Bozóki Istvánt
javasolja az Ügyrendi Bizottság.
Kiss Endre képviselő mondja:
Javasolom a bizottságba kültagként beválasztani Lantos Györgyöt.
Terbe Zoltán képviselő elmondja:
Javasolom, Szikora Gyula kültagként kerüljön beválasztásra, az idegenforgalmi
szempontokat figyelembe véve.
Faludi Tamás polgármester bejelenti:
Dr. Szabó Lajos képviselő nem kíván részt venni a bizottság munkájában, ezért Leiz
Sándort javasolnám ezen feladatra.
Ezek után kérem a képviselőket, aki egyetért Fogl András bizottsági elnökké
választásával, kézfeltartással szavazzon.
/18 igen szavazat /
- Aki elfogadja Kolompár Orbán személyét bizottsági tagként, kézfeltartással szavazzon.
/18 igen szavazat /
- Aki elfogadja Leiz Sándor személyét bizottsági tagként, kézfeltartással szavazzon.
/16 igen 2 tartózkodás /
- Aki elfogadja Kiss Endre személyét bizottsági tagként, kézfeltartással szavazzon.
/17 igen 1 tartózkodás /
- Aki elfogadja Terbe Zoltán személyét bizottsági tagként, kézfeltartással szavazzon.
/7 igen, 9 nem, 2 tartózkodás /
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- Aki egyetért azzal, hogy Lantos György kültagként vegyen részt a bizottság
munkájában, kézfeltartással szavazzon.
/8 igen, 10 tartózkodás /
- Aki egyetért azzal, hogy Szikora Gyula kültagként vegyen részt a bizottság munkájában,
kézfeltartással szavazzon.
/8 igen, 9 nem, 1 tartózkodás /
- Aki egyetért azzal, hogy Vadkerti Rita kültagként vegyen részt a bizottság munkájában,
kézfeltartással szavazzon.
/16 igen, 2 tartózkodás /
- Aki egyetért azzal, hogy Gyóni Dávid kültagként vegyen részt a bizottság munkájában,
kézfeltartással szavazzon.
/10 igen, 1 nem, 7 tartózkodás /
- Aki egyetért azzal, hogy Dr. Kiss Klára kültagként vegyen részt a bizottság munkájában,
kézfeltartással szavazzon.
/13 igen, 5 tartózkodás /
- Aki egyetért azzal, hogy Bozóki István kültagként vegyen részt a bizottság munkájában,
kézfeltartással szavazzon.
/8 igen, 10 nem /
Faludi Tamás polgármester elmondja, hogy Terbe Zoltán, Lantos György, Szikora
Gyula, Bozóki István nem kapták meg a szükséges szavazatot, így ők nem kerültek a
bizottságba.
Az előzőekben egyenként szavazásra tett bizottsági tagokat együttesen teszi fel szavazásra,
kéri a képviselőket, aki egyetért a bizottság összetételével, kézfeltartással szavazzon.
/18 igen szavazat /
Tárai Éva bizottsági elnök a következőket mondja:
Vagyongazdálkodási Bizottság tagjainak létszámára a javaslat 5 fő,
elnökének:
Kolompár Orbánt
tagjainak:
Fogl Andrást
Terbe Zoltánt
Tárai Évát
kültagjainak:
Hideg Imrénét
Szabó Istvánt
Gyóni Dávidot
javasolja az Ügyrendi Bizottság.
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A bizottságban tagként való jelöléstől vissza kívánok lépni.
Terbe Zoltán képviselő elmondja:
Tárai Éva helyére Dósai Imre képviselőt javasolom. A bizottság munkájáról hatásköréről
néhány gondolatot hallhatnánk-e?
Faludi Tamás polgármester mondja:
Kiskunmajsa város nagy vagyonnal rendelkezik, ezért szeretnénk ha lenne egy olyan
bizottság, aki ezzel foglalkozna, gazdálkodna és gyarapítaná. Ide tartozhatna a
lakásállomány gyarapítása, bővítése, pályázati lehetőségek figyelése. Arról már döntött a
testület, hogy a következő ülésen legyenek a hatáskörök megtárgyalva.
Javasolom Fogl András helyett Farkas Mihály képviselő kerüljön a bizottságba tagként,
Tárai Éva helyett pedig Dr. Szabó Lajos.
Kérem a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy Kolompár Orbán legyen a bizottság
elnöke, kézfeltartással szavazzon.
/18 igen szavazat /
- Aki egyetért azzal, hogy
kézfeltartással szavazzon.

Farkas Mihály tagként segítse a bizottság munkáját,

/17 igen, 1 tartózkodás /
- Aki egyetért azzal, hogy
kézfeltartással szavazzon.

Dr. Szabó Lajos tagként segítse a bizottság munkáját,

/11 igen, 7 tartózkodás /
- Aki egyetért azzal, hogy Dósai Imre tagként segítse a bizottság munkáját, kézfeltartással
szavazzon.
/7 igen, 9 nem, 2 tartózkodás /
- Aki egyetért azzal, hogy
kézfeltartással szavazzon.

Terbe Zoltán tagként segítse a bizottság munkáját,

/17 igen, 1 tartózkodás /
- Aki elfogadja Hideg Imréné személyét a bizottság kültagjává, kézfeltartással szavazzon.
/7 igen, 10 nem, 1 tartózkodás /
- Aki elfogadja Szabó István személyét a bizottság kültagjává, kézfeltartással szavazzon.
/8 igen, 10 nem /
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- Aki elfogadja Gyóni Dávid személyét a bizottság kültagjává, kézfeltartással szavazzon.
/12 igen, 1 nem, 5 tartózkodás /
Faludi Tamás polgármester ismerteti, hogy Dósai Imre, Hideg Imréné, Szabó István nem
kapták meg a szükséges szavazatot, így ők nem kerültek a bizottságba.
Az előzőekben egyenként szavazásra tett bizottsági tagokat együttesen teszi fel szavazásra,
kéri a képviselőket, aki egyetért a bizottság összetételével, kézfeltartással szavazzon.
/18 igen szavazat /
Tárai Éva bizottsági elnök a következőket mondja:
Pénzügyi Bizottság tagjainak létszámára a javaslat 5 fő,
elnökének:
Terbe Zoltánt
tagjainak:
Udvardi Illést
Nagy Bélát
Feró Sándort
Kiss Károlyt
Dósai Imrét
javasolja az Ügyrendi Bizottság.
A bizottság úgy döntött, hogy ebbe a bizottságba kültagot nem delegál.
Feró Sándor képviselő bejelenti:
A Pénzügyi bizottság munkájában nem kívánok részt venni.
Faludi Tamás polgármester mondja:
Módosító indítványom, a bizottsági elnöknek Leiz Sándort javasolom.
Terbe Zoltán képviselő hozzáfűzi:
A demokráciákban és Kiskunmajsa Önkormányzatának az elmúlt 12 éves történetében is
tradicionális jelenség volt az úgynevezett kisebbségben lévő képviselő csoport adta az
ügyrendi bizottság elnökét, illetve a pénzügyi ellenőrző bizottság elnökét. Ez eddig mindig
így volt, és szeretnénk ha ezt a jól bevált tradíciót folytatnánk. Ezért mindenképpen
javasolnám a pénzügyi bizottság élére a kisebbségben lévő képviselők csoportja delegáljon
elnököt. Annál is inkább, mivel ez az a bizottság, amelyik kimondottan ellenzéki szerepre
van kitalálva. Arra van, hogy szemmel tartsa, felügyelje azokat a gazdálkodási lépéseket,
amelyek kísérik az önkormányzat működését.
Javasolom Dósai Imre képviselőtársamat az elnöki tisztség betöltésére, és én le is
mondanék erről a pozícióról.
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Faludi Tamás polgármester megjegyzi:
A demokratikus választáson bárki elindul képviselőnek nem azért teszi, hogy bizottsági
elnök vagy tag legyen. A városért mindenképpen úgy tud dolgozni, mintha elnök lenne.
Kérem a képviselőket, aki egyetért azon módosító indítvánnyal, mely szerint Dósai Imre
legyen a bizottság elnöke, kézfeltartással szavazzon.
/7 igen, 9 nem, 2 tartózkodás /
- Aki egyetért azzal, hogy Leiz Sándor legyen a bizottság elnöke, kézfeltartással
szavazzon.
/11 igen, 2 nem, 5 tartózkodás /
- Aki egyetért azzal, hogy Udvardi Illés bizottsági tagként munkálkodjon, kézfeltartással
szavazzon.
/12 igen, 6 tartózkodás /
- Aki egyetért azzal, hogy Nagy Béla bizottsági tagként munkálkodjon, kézfeltartással
szavazzon.
/12 igen, 6 tartózkodás /
- Aki egyetért azzal, hogy Kiss Károly bizottsági tagként munkálkodjon, kézfeltartással
szavazzon.
/17 igen, 1 tartózkodás /
- Aki egyetért azzal, hogy Dósai Imre bizottsági tagként munkálkodjon, kézfeltartással
szavazzon.
/17 igen, 1 tartózkodás /
Faludi Tamás polgármester megállapítja, hogy Dósai Imre, mint bizottsági elnök nem
kapta meg a kellő szavazatot.
Az előzőekben egyenként szavazásra tett bizottsági tagokat együttesen teszi fel szavazásra,
kéri a képviselőket, aki egyetért a bizottság összetételével, kézfeltartással szavazzon.
/18 igen szavazat /
Tárai Éva bizottsági elnök a következőket mondja:
Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjainak létszámára a javaslat 5 fő,
elnökének:
Udvardi Illést
tagjainak:
Nagy Bélát
Dr. Szabó Lajost
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kültagjainak:

Gyuris Lászlót
Faragó Mátyást

javasolja az Ügyrendi Bizottság.
Az összeférhetetlenségi törvény miatt nincs rá lehetőség, hogy Dr. Kiss Tibor kültagként
benne legyen a bizottságban. Ezért javasolom a testületnek, hogy állandó tanácskozási
joggal minden egyes bizottsági ülésre meghívásra kerüljön, mint kollegális vezetője a
háziorvosoknak.
Faludi Tamás polgármester válaszolja:
Az ilyen jellegű kéréseket a következő testületi ülésre kellene hozni, mivel több
bizottságnak is lehet igénye.
Farkas Mihály képviselő megjegyzi:
A bizottságok saját maguk alakítják az ügyrendjüket, erről nem kell szavazni a képviselőtestületnek. Minden bizottság az alakuló ülésén elfogadja saját ügyrendjét, ebben
szabályozhatja kiket kíván meghívni az ülésre.
Dr. Szabó Lajos képviselő bejelenti:
Ebben a bizottságban nem kívánok tisztséget betölteni.
Csomor Lajos képviselő mondja:
A kültagok sorába javasolom Nagy Zoltánnét.
Terbe Zoltán képviselő hozzáfűzi:
Az előző ciklusban az egészségüggyel kapcsolatos kérdésekkel Dósai Imre akkor még
alpolgármester foglalkozott. Véleményem szerint szakmailag igen jó rálátása van erre a
fontos területre, ezért a bizottság elnökének javasolom az ő személyét.
Faludi Tamás polgármester mondja:
Javasolom ebben a bizottságban Farkas Zoltán bizottsági tagként vegyen részt.
Farkas Zoltán képviselő közli:
A bizottság munkájában nem kívánok részt venni.
Tárai Éva bizottsági elnök megjegyzi:
Amennyiben Dósai Imre képviselő nem kapja meg a kellő szavazatot, mint bizottsági
elnök, abban az esetben tagként javasolom személyét.
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Faludi Tamás polgármester kéri a képviselőket, aki egyetért a módosító javaslattal, mely
szerint Dósai Imre legyen a bizottság elnöke, kézfeltartással szavazzon.
/7 igen, 10 nem, 1 tartózkodás /
Faludi Tamás polgármester kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy Udvardi Illés
legyen a bizottság elnöke, kézfeltartással szavazzon.
/9 igen, 9 tartózkodás /
Faludi Tamás polgármester elmondja:
Két lehetőségünk van, folytatjuk tovább a vitát vagy levesszük a napirendről az
Egészségügyi bizottság megalakulását és a következő ülésig egyeztetünk ez ügyben.
Tárai Éva bizottsági elnök mondja:
Arra kérném a testületet értékelje még egyszer át a szavazatát. Nincs egészségügyi dolgozó
a bizottságban – erre a 12 év alatt nem volt példa – Dósai Imre viszont 4 éven keresztül az
egészségügyért felelős alpolgármester volt, folyamatosan látta az orvosok problémáját, van
tapasztalata. Szeretném, ha újra szavaznánk a bizottság elnökének személyéről.
Faludi Tamás polgármester javasolja:
Kérem a képviselőket ismételjük meg a bizottság elnökére vonatkozó szavazást, aki
egyetért Dósai Imre képviselő személyével, kézfeltartással szavazzon.
/7 igen, 10 nem, 1 tartózkodás /
- Aki egyetért azzal, hogy Udvardi Illés legyen a bizottság elnöke, kézfeltartással
szavazzon.
/11 igen, 7 tartózkodás /
- Aki egyetért Dósai Imre bizottsági tagságával, kézfeltartással szavazzon.
/14 igen, 3 nem, 1 tartózkodás /
- Aki egyetért Nagy Béla bizottsági tagságával, kézfeltartással szavazzon.
/14 igen, 1 nem, 3 tartózkodás /
- Aki egyetért azzal, hogy Nagy Zoltánné kültagként tevékenykedjen, kézfeltartással
szavazzon.
/9 igen, 9 tartózkodás /
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- Aki egyetért azzal, hogy Gyuris László kültagként tevékenykedjen, kézfeltartással
szavazzon.
/10 igen, 8 tartózkodás /
- Aki egyetért azzal, hogy Faragó Mátyás kültagként tevékenykedjen, kézfeltartással
szavazzon.
/17 igen, 1 tartózkodás /
Faludi Tamás polgármester ismerteti, hogy Nagy Zoltánné nem kapta meg a kellő
szavazatot, így nem került be a bizottságba.
Az előzőekben egyenként szavazásra tett bizottsági tagokat együttesen teszi fel szavazásra,
és kéri aki egyetért a bizottság összetételével, kézfeltartással szavazzon.
/18 igen szavazat /
Tárai Éva bizottsági elnök a következőket mondja:
Költségvetési Bizottság tagjainak létszámára a javaslat 5 fő,
elnökének:
Serbán Györgyöt
tagjainak:
Leiz Sándort
Kertész Farkas Zsuzsannát
Csomor Lajost
Feró Sándort
javasolja az Ügyrendi Bizottság.
Faludi Tamás polgármester mondja:
Javasolom, hogy Kolompár Orbán tagja legyen a bizottságnak.
Kérem a képviselőket, aki egyetért, azzal, hogy Serbán György legyen a bizottság elnöke,
kézfeltartással szavazzon.
/18 igen szavazat /
- Aki elfogadja Leiz Sándor személyét bizottsági tagként, kézfeltartással szavazzon.
/16 igen, 2 tartózkodás /
- Aki elfogadja Kertész-Farkas Zsuzsanna személyét bizottsági tagként, kézfeltartással
szavazzon.
/17 igen, 1 tartózkodás /
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- Aki elfogadja Feró Sándor személyét bizottsági tagként, kézfeltartással szavazzon.
/7 igen, 7 nem, 4 tartózkodás /
- Aki elfogadja Kolompár Orbán személyét bizottsági tagként, kézfeltartással szavazzon.
/10 igen, 8 tartózkodás /
Faludi Tamás polgármester elmondja, hogy Feró Sándor képviselő nem kapta meg a
kellő szavazatot, így ő nem került a bizottságba.
Az előzőekben egyenként szavazásra tett bizottsági tagokat együttesen teszi fel szavazásra,
és kéri aki egyetért a bizottság összetételével, kézfeltartással szavazzon.
/18 igen szavazat /
Tárai Éva bizottsági elnök mondja:
Az Ügyrendi Bizottság előterjesztése nem tesz javaslatot a Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság létszámára és tagjaira.
Faludi Tamás polgármester a következőket javasolja:
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi bizottság létszáma 5 fő legyen,
elnöke:
Csomor Lajos
tagjai :
Feró Sándor
Kiss Károly
Serbán György
Dr. Szabó Lajos.
Kérem a képviselőket tegyék meg javaslataikat.
Mivel más javaslat nincs, aki egyetért azzal, hogy a bizottság elnöke Csomor Lajos
képviselő legyen, kézfeltartással szavazzon.
/18 igen szavazat /
- Aki elfogadja Feró Sándor személyét bizottsági tagként, kézfeltartással szavazzon.
/17 igen, 1 tartózkodás /
- Aki elfogadja Kiss Károly személyét bizottsági tagként, kézfeltartással szavazzon.
/17 igen, 1 tartózkodás /
- Aki elfogadja Serbán György személyét bizottsági tagként, kézfeltartással szavazzon.
/17 igen, 1 tartózkodás /
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- Aki elfogadja Dr. Szabó Lajos személyét bizottsági tagként, kézfeltartással szavazzon.
/17 igen, 1 tartózkodás /
Polgármester az előzőekben egyenként szavazásra tett bizottsági tagokat együttesen teszi
fel szavazásra, és kéri aki egyetért a bizottság összetételével, kézfeltartással szavazzon.
/18 igen szavazat /
Faludi Tamás polgármester a napirend lezárásaként elmondja:
Az előzőekben részleteiben megszavazott bizottságban résztvevő személyeket együttesen
teszem fel szavasára, ennek megfelelően kerül módosításra a SZMSZ 4-es számú
melléklete.
Kérem a képviselőket, aki mindezekkel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Az Önkormányzat bizottságainak megalakulásáról történő egyenkénti szavazás
eredményeként Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18 szavazattal
– ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozza az alábbi határozatát.
243/2002. sz. határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzata
Bizottságainak létrehozása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat alakuló
ülésén megválasztott Ügyrendi Bizottságon felül a bizottságait a következők szerint
választotta meg:
Pénzügyi Bizottság
Elnök: Leiz Sándor
Tagok Udvardi Illés
Nagy Béla
Kiss Károly
Dósai Imre
Költségvetési Bizottság
Elnök: Serbán György
Tagok: Leiz Sándor
Kertész-Farkas Zsuzsanna
Csomor Lajos
Kolompár Orbán
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Városfejlesztési, Vállalkozási és Idegenforgalmi Bizottság
Elnök:

Fogl András

Tagok: Kolompár Orbán
Leiz Sándor
Kiss Endre
Kültagok: Vadkerti Rita
Gyóni Dávid
Dr. Kiss Klára
Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Bizottság
Elnök:

Kertész-Farkas Zsuzsanna

Tagok

Fogl András
Leiz Sándor
Farkas Zoltán

Kültagok: Bozóki János
Dr. Balogh István
Tapolcai Pál
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Elnök:

Udvardi Illés

Tagok:

Nagy Béla
Dósai Imre

Kültagok: Gyuris László
Faragó Mátyás
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
Elnök: Csomor Lajos
Tagok: Feró Sándor
Kiss Károly
Serbán György
Dr. Szabó Lajos
Vagyongazdálkodási Bizottság
Elnök:

Kolompár Orbán
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Tagok: Farkas Mihály
Terbe Zoltán
Dr. Szabó Lajos
Kültag: Gyóni Dávid
Felelős : Dr. Csávolszki László jegyző az érintettek értesítéséért
Határidő: 2002. december 15.
Terbe Zoltán képviselő a következőket mondja el:
Két dologról szeretnék említést tenni, azért a végén a szavazásnak, mivel a végeredmény
alakította ki ezt a véleményt bennem.
A Pénzügyi bizottság esetében a Polgármester úr azt mondta a kisebbségi csoport
többségben lesz, ez nem sikerült. A másik, minden tiszteletem azoknak a kültagoknak és
szakembereknek, akik vállalják a szakmai munkát az önkormányzat mellett és segítik
tanácsaikkal, javaslataikkal. A televízió nyilvánosságán keresztül tiszteletem azoknak,
akiket mi javasoltunk és nem kerültek be kültagként, de nem azért, mert szakmailag nem
értenek hozzá, hanem a szavazás eredménye így alakult. A kültagoknak javasolt
szakemberek közül senkit sem szavazott meg a képviselő-testület azok közül, akiket mi
javasoltunk. Elnézést kérünk tőlük, hogy nem kapták meg a feladatot.
Tárai Éva bizottsági elnök mondja:
Nagyon csalódott vagyok, én komolyan gondoltam azokat az ígéreteket, amiket
Polgármester úr mondott a választási kampány során az embereknek. Tényleg azt hittem
tudunk együtt dolgozni bal és jobb oldalon összefogva. Ez a szavazás egyértelműen arról
szól, hogy nem akarunk együttműködni egymással. Nagyon sajnálom, Faludi Tamás
polgármester úr nem tudta ezt megakadályozni. Ez volt az első választási ígéret
megszegése, érdeklődve várom a többivel mi lesz.
Faludi Tamás polgármester elmondja:
Köszönöm az észrevételeket, azt hogy ki csinál magából ellenzéket mindenkinek a saját
problémája. Én továbbra is azt tudom mondani, aki a választások során bejutott az
önkormányzatba, függetlenül attól, hogy melyik bizottságnak lett a tagja, ugyan úgy tud –
el is várom – dolgozni a városért.
A kültag javaslatból nehéz volt dönteni, a megszavazottak szakmai hozzáállása és
életvitele kifogástalan.
Mindezek után felkérem a jelenlévőket, hogy az eskü letételének idejére szíveskedjenek
felállni, majd kérem a kültagokat, hogy mondják utánam az eskü szövegét.
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„Én ………….esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű
leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és
szolgálati titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok
el és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Kiskunmajsa javát szolgálom”.
„Isten engem úgy segéljen.”
Polgármester megköszöni az eskü letételét.

4./ N a p i r e n d
A 2002. évi közmeghallgatás időpontjára javaslattétel
Előadó: Tárai Éva Ügyrendi Bizottság elnöke
/Írásos előterjesztés mellékelve. /
Polgármester felkéri a jelenlévőket, hogy tegyék meg észrevételeiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester kéri a képviselőket, aki
egyetért a közmeghallgatás időpontjával, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közmeghallgatás időpontjáról
szóló javaslatot 18 szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja, és meghozza
az alábbi határozatát.
244/2002. sz. határozat
Közmeghallgatás időpontjára
javaslattétel
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2002. évi
képviselő-testületi üléssel egybekötött közmeghallgatás időpontját 2002.
december 11. napján 17 órára hirdeti meg.
Felelős : Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2002. december 11.

5./ N a p i r e n d
Dr. Csávolszki László jegyző helyettesítés céljából közszolgálati jogviszony
létesítéséről
Előadó: Faludi Tamás polgármester
/Szóbeli előterjesztés /
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Faludi Tamás polgármester a következőket mondja el:
Csólyospálos Önkormányzata azzal a kéréssel fordult az önkormányzatunkhoz, hogy 2003.
január 1-től – 2003. április 30-ig szülési szabadságon lévő jegyző asszonyukat Dr.
Csávolszki László jegyző helyettesíthesse. A testület amennyiben egyetért a Jegyző úr
helyettesítésével, abban az esetben hatalmazzon fel ezzel kapcsolatos megállapodás
aláírásával.
Kérem a képviselőket, aki az elhangzottakkal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Csávolszki László
helyettesítés céljából közszolgálati jogviszony létesítéséről szóló javaslatot 18 szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja, és meghozza az alábbi határozatát.
245/2002. sz. határozat
Dr. Csávolszki László jegyző helyettesítés
céljából közszolgálati jogviszony létesítéséről
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csólyospálos
Önkormányzat megkeresésére hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Csávolszki László
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának jegyzője a Köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. XXIII. tv. 21. §. /4/ bekezdése alapján Csólyospálos
Önkormányzatánál 2003. január 1. és 2003. április 30-a között a távol lévő
jegyző helyettesítése céljából közszolgálati jogviszonyt létesíthessen.
Erre vonatkozóan megállapodást köt Csólyospálos község Önkormányzatával,
a megállapodás részleteinek kidolgozására, illetőleg aláírására a Polgármestert
hatalmazza fel.
Felelős : Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2002. december 31.
Napirend után
Faludi Tamás polgármester a következőket mondja el.
Az Ügyrendi Bizottságnak a feladata, hogy a következő testületi ülésre kidolgozza a
bizottságok feladat- és hatáskörét. Kérem továbbá, hogy foglalkozzon azzal is, hogy az
önkormányzati feladatok végrehajtására, felügyeletére, folyamatos ellenőrzésére a települési
képviselők közül tanácsnokokat választhasson a testület.
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Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, Faludi Tamás polgármester megköszöni a
megjelenést és az ülést bezárja.

K. m. f.

Faludi Tamás
polgármester

Dr. Csávolszki László
jegyző

