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Késziilt: FÍllöpjakab Községi Ónkorrnányzat Képviselő-testü1etének 2014' szeptembff 3o-án 15'oo
órai kezdettel megtaíott nllt iiléselől

Jelen vánnak: Csáki BéIa polgármester,
Fekete István, seres lstván, Vakulya ImÍe' Polyák Tibol' Bakró Tjbof, Csankovszki
Tibol kepüselők,
Dr' Bóna Csabajegyző,
szabó Gabrie]la gazdá]kodó,
Dr. Nagy sándol leendő }Láziorvos,
szabó Renáta j egyzőkőnyr'vezető

NAPIREND:

1'l 2014' évi kó]tségvetési rendelet módosítása
Előadó: Csáki Béla polgármesteÍ

2./ csatlakozás a Bursa HungaÍica Felsöo]datáoj Ösztöndij 2014/2o] 5' é\,l pa|yazatához
Előadó: Csákí Béla polgármester

3./ Egyebek

4'l Interpelláció

csáki Béla: kőszöntőm az ülésen megjelent kepviselőket, vendégeket. Megá]lapítom, hogy a
Képüsető_testiilet hatarozatképes és 

^z 
szMsz vonatkozó rendelkezéseínek betaltásával kedlt

sor az összehívásn. Javaslom a meglrívóban szelep]ő napirendeket megtárgyá1ni, és jegyzőkónyv-
vezetőnek szabó Renátát felkémi.

A képüselő{estület minden tagja egyetért a napiíendi po ok negtfugyalásával, és a jegyzőkönyv-
vezeiő személyének fe1kérésével.

Dr. Bóna csaba: 2014. szeptember 2ó-ig lehetett á helyi válásáási jelölteknek delegální tagokai a

bizottságba, és Fülöpjakabon szénási Zoltlín fiiggetlen polgiimester je]ő]t delegálta Feketéné
Kővágó Erzsébetet és GáspáI Renátát, il]etve Szabó Gabriella á FIDESZ képviselelében
Bukovszkiné Kittösi Beátát és Cseliné Rácz Editet delegálták a TT\.B-ba. Az előírásoknak ők
megfe]e]tek, igy a HvB íeladatainak elvégzéséhez feltétel, hogy a polgármes1er előtt eskü1 kell
teÍmiiik, így a napirendi pontok előtt az esKitétel következik.

Bukovszloné Kürtösi B€áta: én' Bukovszkiné KüÍösi Beáta fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkai is megtaÍtatom' A helyi
választási bizottsági tisáségemet a Magyar N enrzet j avára gyakorlom. lsten engem úgy segéijenl"

cserinó Rácz Edit: én' Cseriné R-{cZ Edit fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez
hű 1eszek' jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. A he]yi válasáási bizottsági
tisztségemet a Magyar Nenzet javám gyakollom. Isten engem úgy segéljen!"

Feketéné Kővágó Erzsébet: én, Feketéné Kővágó Erzsébet fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak aiáptöflényólrcz hű leszek. jogszabályait megtartom és másokkal is megtaltatom. A be]yi
válasáási bizottsági tisztségemet a Magyar Nenrzet j avára gyakollom' Isten engem úgy segélj elr!''

Góspár Renáta: én, Gáspár Renáta fogadom, hogy Magyalországhoz és annak alaptörvényéhez hű
leszek, .jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. A helyi vá1asáási bizottsági
tisztségemet a Magyal Nemzet javára gyakorlom. lsten engem úgy segéljenl"



I.NÁPIREND: 2014. éú kóltségvetési rendelet módosítása

csáki Béla: az őnkományzat 2014. évi költségvelési lendelet módosításáról készült anyagot a
kepviselő tagok megtapták (1' sz' mel1ék1e0. Eá a napirendi pontot a pénzügyi bizottság
tárgyalta. és javasolja a képviselő-tesíi]et felé elfogad.ísla. Átadom a szót Szabó Gabriel]a
gazdálkodónak'

szabó Gabriella: kőszönöm, az anyagot kiegészíteni nem kívínom' a fe]nelült kérdéseke szívesen
válaszolok'

Csáki Béla: van'e ké.dés_ észrev&el?

Szavazásra terjeszlem €lő az önkomLányzat 2014. éü költségvetési rendelet módosításáról szóló
rendelet elfogadását.

A képüselő-testü]et egyhangú szavazattal megalkotja:

FÜ]-öPJAKA.B KöZsÉo ÖNKoRMÁNYZAT KÉPvlsELÓ-TESTÜLETÉN EK

11/2014. íX1.) ónkormánvzati rendelete
az önkormányzat 2014. óvi költségvetési rend€letén€k módosításáról

ILNIIBBE|Q: Csátlakozás a BursA llungarica Felsöoktatdsi Ösztöndij 2014/2015. évi
pá|yázatához

DÍ. Bóná Csabr: a Bursa Hungarica Felsóoktalásj osáöndr:j 20l4/2ol5' evi pátyázalához va1ó

csatlakoásról szóló anyagot a képviselő tagok megkapták (2- sz. melléklet). Az
ösaöMíjcsonuglrcz való csatlakozási szándélonkat okóbel l_ig kellje]emi a kezelő szervnek' és
miután ez megtörténl' aklror lehet kiími a helyi pályázatot. Ez a pályázat a szociálisan rászonrló
tanulókól szól.

csáki Béle: véleményem sz€íínt célszerű 1e1me ezt a pályázati lehetősóget most is igénybe venni,
hogy tudjunk ezzel segíteni úgy a gyelekeknek, mint a sziÍlőknek'

Po|yák Tibor: egyetéÍtek.

Csáki Béla: van-e kérdés, észrevét€l, javaslat?

szavazásla terjesáem elő a Bursa Hungadca Fe]scjoktaláoi Ös1öndij 2ol4l2o15 ' évi pályázatához
való csatlakoás elfogadását.

A képviselő-testiíet egyhangú szavázattá1 az alább i határozatot hozza.:

58/201,{. űx.30.')ÖH
csatlakozás a BuÍsa Hungarica
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz

HATÁRozA'I

l.) Fülöpjakab Község ÖnkoÍninyzata a jogszabályoknak megfetelően döntést hoz arÍól, hogy
csat]akozik a hátranyos szociá1is helyzetÍí feisőokatási hallgatók, i]lető]eg felsőokatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatásaÉ léhehozott Bulsa HrrngaIica F€lsőoktatrisi Önkonraányzati
Ösáöndíjpályázat 2015. évi lordulój ához.

2.) Az önlormányzat a felsőol1atási hallgatók számám, valamint a felsőoktalásí tanulÍYxányokat
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hulganca Fe]sookatásl Önkormányzati Ösáöndíjpályázat



2014. évi fordulójának Átahnos Szerződési Feltételeit elfogadja' és kötelezettsógel vá]lal alra, hogy a

pá]yázatok kifuása, elbírálása és folyósítása solan maradéktalanul az Altal]ános szeEődési
Fe]téte]ekben foglaltaknak megl'elelően.jár el'

3') A Kepviselő{estület ÍÍrcgb]lzza a polgármestet, hogy az Átalános Szerződési Feltéteiek
elfogadásá1 igazoló nyilatkozatot 2014. oidóbff l-ig juttassa el a Felsőoktatási Pály.ázatok lrodája
Iészére.

F€lelős: Képviselő-iestiílet' polgánnester
Határidő: 20l4. szeptember 30-

III.NAPIREND: Egyebek

r.)
csóki Bélfi: kőszöntöm dr' Nagy sándor lúZioÍvos jelóltet. Mindenki megkapta a levelel, melyet

doldoí rr Kildött ki, me1ybe[ ktÍiönböző kérésekkel fordult hozzfuk, hogy a Íendelőbm mit és

hogyan kellene újítani, illetve cselélni' Tavasszal találkozunk, és azzal a reménnyel váltunk el
egymrástól, hogy július l-vel fud indulni a házioÍvosi rendelés. Kérem a dol1ol urat, hogy
tájékozlasson minket arról, hogy ez ni&t így alakult, és miéft nem tudott ez e]indulni|

Dr. Nagy sáIrdor: egy engedélyeáetés nem egyszerű, hisz eZ több lépcsőből ál1 és minden lepcsőnek
több feltétele is van. A háziorvosí pmxist, hogy én e]nyelircssem' 12 dolumentumot kell
benÉjtani' Vizsgákat minden hónap u1olsó keddjén szeÍveznek- Mihelysl levizsgááam, alúoz,
lrogy az ÁNtsz megadja a plaxisjog engedélÍ, annak az volt a 1'e]tétele, hogy az országos
A]apellátási Intézet az én nevemben kössön szeÚődést a vizsgám eredménye alapján' A praxisjog
engedélyemet szeptember 25_én adta ki a tjsÍifőorvos, és ezze| a praxisjog engedél1yel lehet

múködési engedélyéIt Íblyamodni'
A rendelóvel kapcsolatos dolgok' kérések, amiket én leíItam, személyemtől fiiggetlenelq de az én
véleményem az, hogy ez a renalelő ebben az ál]apotában rendelésrc nem atkatmas, és az ÁNTSZ
az engedélyt nem fogja megadni' Ez a renilelő 1989 ben epült, azóta €gy alkalonrnal volt Í'estés'

mázolás egyszer sern. Sok dolog \'an még' an! sem szaknai, seln esztétikai' sem pedig higiéniai
szempontból seÍn felel meg' Az oNosí eszközökből a darabszámok meg.'/annak. csak épp nem
működőképesek' pedig az ÁNTSZ kérni fogja ezeket aZ eszközöket. Ahhoz, hogy Fülöpjakabon
szakszelű rende]és ]egyen, elsősorban a íendelőt lehabilitálni kell. Ezek a javí1aní való'dolgok,
amiket én leíÍtam' úgy gondolom, bogy egy önkoÍm.ínyzat költségvetéSében ne'n téte]. En, mint
orr'os' ilyen lendelőben nem szeretnék rendelni. Az tudni kell, hogy azok a dolgok, aniket én
]eíúam' és ha esetleg hel}Te lesznek hozva, nem iekem csinálják meg, il]etve nern nekem lesz rá
szükségem, nem az enyémek lesmek' hanem kizárólag a lakosság célját fogják szolgálni'

csáki Béls: ne hangudjon' úgy gondolom, hogy rrern az önkoÍrnányzat feladata az eszkózök
mííködésének ellenőrzés€. Addig, amíg nektink nem jelzi senki, ho$' bármi is nem működik'
addig mi úgy gondoljuk, hogy minden rendben van és minden mÍíködik' Arra még soha nem volt
példa - ha bárki szólt, hogy bál.1ni ís nem mÍíködik - 

' 
hogy az önkormányzat bámilyen eszköa

nem vett volna' vagy ki nem cserélt volna, 1ra nem működött. De amíg nem szól nekiink elTól
senki (p1' asszisáens), addig mi ezt nem tudhatjuk' Azt szeretnán csak kérdezni, hogy ezek a
problémák' amiket ]e tetszett írni, miéÍ most jöttek elő, miért nem hamarabb' hogy esetleg válami
megoldást találhattunk volna eIre? A nr"ásik probléma az, hogy on ebb€ a levélbe belefuta, hogy
ezeknek a dolgoknak a javítását, i]letve pótlását a szeüődés feltételének vegyük, én azt gondolom'
hogy költségek né1kúl senki nem' meri aá mondani' lrogy jó' váejunk bele. A rendelőben a

rendelés eddig tudott működni, az ANTSZ és a hatóság minden évben jött ki ellenődz1i' probléma
nem volt eddig semmivel.

Dr. Nagy sándor: én elég igényes vagyok otthon is, és véleményem szerint pl. azok a kapcsolók,
amik a rendelőben vannak, nem megfelclőek nrt. valóban elismerem, ábban hibáztam, hogy
miért nem jöttek ezek a problémák hamarabb elő' mi&t csak most, hisz könnyebb lett volna



mindenkinek. Véleményem szednt ez a Íendelő lllost nen1 alkalmas arra, hogy rendelőnek
mínősítsük.

csankovszki Tibor: vé]eményem szerint abban ketlen€ dönteni, hogy az itt felsorclt tlfugyak, dolgok
kőzül mi az, ami ténytegesen sziikséges' vagy rragyon siiryős, i]letve mi]yen költségei vamak, hisz
az önkonnányzatnák is be kell osáani minden 

''fi]léIt''.

csáki Béla: ez valóban így van, de kérdezem én doktol úTIo]' hogy Ón szerrnt hor]run szelez
mindehhez az önkormányzat plusz foÍásl?

Dr. Nrgy sándol: nem tudom' Önök háZioÍost ker€stek, én jelmtkeztem, és én itt háziorvosként
dolgoznék, lra lehetne egy igenyes ren{].lőhen onök keresnek há?iorvost én szívesen jönnék,

csak vannak igényeim' de ha Ónök egy igényes, esztétilus rendelőt csiná]nak, minden további
nélkü1, szívesenjövök, há akarják' En úgy gondo]om, ez nem anyagi kérdés, hanem az akárás'

Bakró Tibor: én nem szeretnék senki ellen, és senki mellett sem állni, de ú$/ gondolom' ha a falunak
tudnínk egy olyan háziorvost találni' aki színvonalban megfelelne' mindenkeppen meg kellene
ragadni az alkalmat. Szalrnai]ag nem tudjú, hogy milyen orvos lesz, de ha doktol uI aÍ gondolja,

hogy eá az igénÍ kellene hozi' amit ő gondol, ha van rá lehelőségiink, módunk, akkor ezeket az
igényeket még ha lépcsőzetesen is valósítsuk meg.

Polyák Tibor: úgy gondolonr jó lenne egy árajánlatot látni mindezekről.

vakulya Imr€: nem tudom' hogy mely képviselő tag lenne az' aki egyetátene ezze1 a szelződés
kötéssel, ané]kiil, hogy nem tudjuk a költségeit ezeknek az itt leírt dolgoknak. Látatlan do]oglól
nem tudunk dönteni.

Dr. Bóna csaba: po]gárnester úmak és eÍmek a kepviselő-testiiletnek is ilyen felál]ásban ez az
utolsó testületi ülése, de szel7-ődés nem lesz kötve a mai napon enr is volt teÍvezve - 

' 
de én aá

javasoln{m a testülehek, hogy eÍ a döntést adjuk át az új képviselő-tesriiletnek.

csáki Béla: van-e keldés, észrevétel, javaslat?

szavazás.a teljesáem elő a háziolwossal kapcso1atos javaslat elfogadását'

A képüselő_testtilet egyhangú szA\azAtta1 az alábbí határozatot hozza:

59/2014. (L]G0.)OE
Háziorvossál kapcsolatos döntés
átadása

HATÁRoZ{T

Fülöpjakab Község Önkományzat Képüselő-testülete úgy dönt, hogy dr. Nagy sándol bázioÍvos
jelölttel a maí napon szerződést nem kíván kötni.. Az ezzel kapcsolatos további döntések
meghozatalára az új képviselő-testületet bízza meg.

Felelős: Képüseiő-testület, polgánnester
Határidő: 2014. szeptember 30'

2.)
Dr. Bóna csaba: 25-én érkezett egy BM rendelet a szocililis célú tűzilával kapcsolatos szabályokól,

mely szeíint lehet pályizli keménylombos fára (14'000 Ft/m3), Iágylombos fára (7'500 F'm]),
illetve szénre (3'000 Ft/q) ís. Az önkormányzatnak ebben van öÍÍésze is, mégpedig kemény- és



lágylombos fa esetében 1.ooo Ft/mr/+ÁFA, szén esetében pedig 50o Fíq/+ÁFA Ebben kellene
döntést hozni, hogy szeretnónk-e pályámi, hisz a pá]yázat beadási haiárídeje októbel ó-a. A
rendsze$en már megnéáük, hogy Fü1öpjakab eselébelr maximum 1E0 Íl fa igénye1hető' melylek
az önrésze 228'óoo Ir1' Úgy gondololrr' hogy érdemes a naxinális mennyiségre pá]yáai. Azt még
ludni kell' bogy a fa e]szállításfuól és annak áraról az önkormányzat gondoskodik'

seles István: családonként meklrcIa mennyiséget ]ehet adni?

Dr. Bóna csaba| háztat1ásontént legfeljebb 5 mr la vagy 10 q szén adha|ó' A kérdés tehát az, hogy
mire és memyíre pályázzon az őnkoÍ'rnányzaI?

Bakró Tibor: én úgy gondo]om, a lavalyí míntához hason]óan kernény lombosla, illetve a maximális
mennyiségre nyújtsuk be a pályázatot.

csankovszki Tibor: egyetéÍtek ezzel a j avaslattal.

csáki Béla: van-e k&dés, észrevétel, javaslat?

szavaásra terjesÍem eló a szocíális célú tÍízifa igényléshez szükséges pályázat ben}ljtásának
elfogadását'

A kepviselő_testület es/hangű szavazAÍta] M alábbi hatiirozatot hozza:

60/2014.[r(30.) OH
szociális cé|ú tűzifa igénylése

HATÁRoZ4'|

Fülöpjakab Kózség Ónkomá1yzatának Kepviselő-testülete a 4612014' (Lx'25') BM rcndelet

alapján a helyi önkonnányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásként

lEo erdei m3 kemény ]ombos lát kíván igenyelni, amelyhez a szükséges őnerőt, 18o mr x loooFt+áfa

/m' = 18o.0oo Fl+áfa, azaz összeselr 228.600 Ft-ot, továbbá a szál]ítás költségét a 2014. éví

kőltségvetés telhére biáosítja'

Felelős: Képviselő - testület, polgármester
Fatáridő: 2014' szep1ember 30'

3.)
csáki Béla: van egy olyan ügy, ami lnég tavaly indult el, mégpedig a Helke-tó kömyékén 1évő

templomdombon elhelyezkedő XIII. századi temp]om- és temető fe]tárása, me]y továbbra is
tenben van.
A kecskeméti Katona JóZsef Múzerrm igazgatója volt itt, és aá mondták' hogy ha tudja, akkor az
önkományzat vásárolja meg áá a terü1etet és védje. A szomszód telken lakókkal megbeszéltük,
hogy memyi&t adja e] eá a teÍiiletet, efiő] határozat is lett hozva' Kőzben megreMeltiik a
te1ekaiakítást, a megosáási vázrajz elkészítését. Akkor dertilt ki, hogy ott valamiféle mérési hiba
van' amely nem egyezik a nyi]vántartással' A Kecskem&i Jzrási Hivatal eá kivizsgáIta' erről
hatalozatot hozak, és most lett kész az új megosztási vázlajz' Mindekö7.ben megváitozott a
földvás.irlás menete, mely szerint az önkományzat csak akkol vásárolhat ie.mőíijldet, ha

Í'ejlesáési célra vagy közfoglalkoáatás céljfua akarja ha.sználni' Az,,élő'' hatarozatunk' melybelr
az ál1, hogy megvásá.oljuk aá a területet' mégsem é1' Igy 1ehát nektink aá kellene igazolnun\
hogy mi aá a terűletet fejlesaés céljáÉ vásárcljuk meg.

van-e k&dés, észrevétel, j avaslat?



szavazásra teIiesztem elő a elfogadását.

A képviselő-testü1et egyhangú szavazattal az alábbi batéLrozatot l\ozza,

6112014. (Ix.30.) ÖH
0194/24. hrsz-ú ft'ldrészlet m€gvásárlása
turisáiksi fejlesztés céljár8

HATÁRoZAT

Fii1őpjakab Község Önkormányzatának Kepviselő-testiilete telepiilésfejleszlés ezen belül
tudsáikai fqlesztés - céljiiÉ meg kívánja vásaÍolni a Iiilöpjakab 0194/9. hÍsz-ú területből kialakított
o1,94l24' lÍsz-n,3'750 n} nagyságu, 5,85 AK értékíi lijlüészletet- A terü]eten található X I. századi
templom és temető régészeti feltárása utín az önkormányzat eniékhelyet kíván kialakítani hr.ísaikai
látogatottság céljából.

Felelős: Képüselő-testiilet
Batíridő: 2014. szeptembel 30'

!y!ME!BEND: Int€rTe áció

lnterpelláció az űlésen nem hangzott el.

Mivel több hozzászólás nincs' az ülést berekesáem.

K.m.f.


