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Eé!zi!!t! Fülöp.jakab Községi Önkormiínyzat Kepviselő-testii]etének 2014. május 27-én l5.o0 óÉi
|.e.,deIlel mcgraíoIl n} ill ülé.éról

Jelen varrnak: Csáki Béla po]gármester,
csaokovszkí Tibor, Fekete Istvín' seles István' Vaku]ya Imre' Po]yák Tibor
képviseJők,
Dr. Bóna csaba.jegyző,
Vereb l'Iván c.aládgondo,,ó.
Bódis Lászlóné gyennekvédelmi fele]ős,
Hamzáné Lakó Judit az AÍanyhomok KistérségÍ'ejlesztési Egyesűlet titkára,
szabó Renáta j egyzőkőny\..vezető

!94q_i9!94!49g: Bakró Tibor képviselő

NAPIREND:

1 '/ A gyermekjóléti és gyemekvédelmi feladatok átfogó édékelése
Előadó: Csáki Béla po]gármester

2./ Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesülethez va]ó csatlakozás
Előadó: Csákj Bé]a po]gármester

3./ Egyebek

4./ Interpe]láció

csíki Béla| kőszöntöm az üiésen n1egjelent képviselőket, vendégeket- Megá]lapitom, hogy a
Kepvise]ő-testii]et határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rcndelkezéseinek betaltásáva] kedlt
sol az összehívásra. Bakó Tibor képüselő tag jelezte' hogy a mai ülésen nem tud részt venni.
Javaslom a meghivóban szereplő napirendeket megtárgyalni, és jegyzőkön}.!^vezeiőnek szabó
Renátát Í'elkémi.

A képviselő-testü]et Üinden tagja egyet&t a napirendi poniok meglárgyalásával, és a jegryzőköny.v-

vezető személyének felkérésével'

t!ll\!BpNp: Á gyermekjóléti és gyeÍm€kYédelmi í€ladatok átfogó értékelése

Csáki Béla: a gyennekjó]éti és gyermeL:védelmi feladatok átfogó éíékeléséről készűlt anyagot a
képüselő tagok megkapták (1. sz. melléklet). Az anyagot kiegészítelri nem kí\.ánom' átadom a
szót Vereb István csa]ádgondozónak.

vereb István: köszönöm szépen, az anyagot kíegésáteli nem kívánom, a felmerült kérdésekre
szívesen valaszolok.

csankovszki Tibor: aá szeretném megkérdemi' hogy néhá1y gyerekkel' i1letve azok családjaival,
akikkel te kapcsolatba kerű1sz a muÍkid során, hogy sikerül a kapcso]atot taltani?

v€reb István: kö1myű v€lük kapcsolatot teremteni, és vá1lalják is az egyűttműkődést minden esetben.
En minden családhoz úgy megyek oda, hogy ''segítenijöttem." és ők ezt valóban így is 1á!ák'

csatrkovszki Tibor: tudják-e a szülők' hogy te mikol mész ki hozzájuk családlátogatásn?



Vereb István: nem' soha nemje1entem be, hisz nern áz a cél, hogy ',kiÍakatot'' lássak' hanem a va]ós
á1lapotot.

seres István: aá szeretném megkérdezni, hogy Fülöpjakabon előfoídult e kábítószeí ]üsználata?

vereb István: nem, soha nem vo1t lnég ú példa' sől' még gyanúja sem meÍült lel.

csankovszki Tibor: azt Szeretném n1ég negkérdezÍlí, lrogy a 
'p.ob]émás'' 

gyerekek oszá]yfőnökéve]
van-e kapcsolatod?

vereb István: szükség esetén igcn'

csáki Béla: van-e k&dés. észÍevétel?

szavazásra tedesaem e]ő a gyermekjó]éti és s/emekvédelmi feladatokól készült beszámoló
elfogadását'

A képviselő tagok egyhangú szavazattal az a]ábbi határozatothozzák:

Iülöp.jakab Községi onkormányzat
Képviselő{estiilelének
35t2014.N.27.\ OH
GyeÍm€kj óléti és gy€rm€kvédelmi
feladatok átfogó értékelóse

HATÁRoZAT

Fülöpjakab Község Önkormrínyzatának Képvise1ő{eslülete a 2013. évről elkészilett gyeímekjóléli
és gyemekvéde]mi Í'eladatok átfogó éÍéke]ésérő] készült beszámolót elfogadja-

Felelós: Képviselő-testü]et
Határidő: 2014. május 27.

I:NAEIBEIQ: Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesülethez Yaló csatlakozás

csóki Béla: az AÍanyhomok Kistérségfejlesztési
képviselő tagok megkapták (2' sz. me1léklet)'
szót Hanzánó Lakó Judit titkámak'

Egyesülethez va]ó csatlakozásró] szóló anyagot a
Az anyagot kiegészílení nem kívánom' átadom á

Hamzáné Lakó Judit: nagy tiszl€lettei köszöntöm a megjelenteket' Az Aranyhomok
Kistérségfejlesáési Egyesület megbízásábó] jöttem, és említenék is néhiíny szót az Egyesülehől.
Az Bgyesület 1999 ben alakult, mel).nek elnöke a mindenkod kecskeméti polgármesler.
A kisl&ségi fe1adatokat egészíette ki az Egyesűlet, és a vidékfejlesaési leladatokat sze.etnénk
kidomboríta.j a kistérség vonatkozásában' Óriásr probléna az oÍszágba jetenleg. hogy kist&ségi
volalon az összes leilesaésí szeNezelet megsziintették' de ez a szelves egység viszont nagy
segítséget tud nÉjtani a projekek kidolgozásában, a pályázatok előkés7jtésében' a 201,4-2020-as
időszaka vonatkozó felkészűlésben, telxít komoly feladatot tud e]látni a szelvezés, tervezés
vonalán .jZ az Egyesűlet, d€ az aktív kőZreműködésével a vídékfejlesáési píojektek
megvalósításában is. Ez Egyesület aje]enlegi időszakban leginkább a helyi termék marketingjével
foglalkozik. Van egy ''Háztájit az nszlalÍa|" programunk' anelybe11 nxár a kömyékbeli
g^zdáinknak a bemutatása szerepel.
szeretnénk, hogy az ő piacra julásuk minél jobban és hatékonyabban megvalósuljon' és ehiez mi
közös marketinget biztosítunk sámukra kistérségi szinten'



Nagyon sokan előnybeD részesítík a mi gazdáink helyi teÍmékeit a vásárlásaik somn'
CsütöÍtökö kált a városhaza e]őtt termelői piacot működtetiink az AgÉIkamarával ósszefogva. A
gazdák számára eZ a megj'elenés ingyenes' és mi biztosítjuk a fe]tételeket'
Természetesm nemcsak a gazdákkal foglalkozunk, hanem a turizmusfejlesáésbe is szeretnénk
egy kcsitjobban belefol},ni' Íbglalkomi vele' A jfuások átalakításával Fúlöpjakab is szorosabban
kapcsolódik mosl m.ir Kecskemérhez' í$/ úgy gondolom, hogy mindenképp pÉktikus ieÍme eá a
vonalat eósíteni, me]yrek lemélhetőieg nemcsak elméleti' hanem gyakorlati haszna is ]esz- Az
Egyesület miiden lehetséges pályázaha pályázík, és igyeksák Íbrrásokat besze.ezni.
Nagyon öÍii]nénk a csatlakozásnak és szívesen láljuk lülöpjakab te]epülést is sorainkban.

Polyák Tibor: aá szeretném megkérdezni, hogy a csütőnöki vásárban csak temelők vesmek részt?

Hamzáné Lakó Judit: igen, csak tennelők, akiket mí núr ellenőriáiink.

vakulya Imre: áz áruval hogyan 1ehet oda bejutni?

Hamzáné Lakó Judit: felhajtási engedély sziíkséges hozzá, vagyis az áru kipakolásának idejére fel
fudnak hajtani a főténe'

csáki Béla: van-e kérdés' észÍ€vélel?

szavazásm terjesztem elő az Alanyhomok Kjstérséglejlesáési Egyesülethez való csatlakozás
elfogadását'

A képvíselő-testiilet egy]rangú szayazattal M alábbi hatéLÍozatot hozzai

l'ulop]akal] l(ozsegL UnKonwrÍlyzaÍ
Képviselőtestűletének
3612014. (v .27 .\ ÖH
Aranyhomok KistéÍségfejlesztési
Egy€sülethez való csatlakozás

HATÁRo7-AT

.. Fülöpjakab KöZség onkonnínyzatának Kepviselő-testülete ú9/ dőnt, hogy Fűlöpjakab Kózség
onkoÍmányzat tagként Iészt vesz az Aranyhomok Kist&ségfejlesztési E8yesületben, valamint
biztosítja az évenként felmeíülő lakosságanányos tagdíj fedezetét'

Á Képüselő-testüIer meglatalnmzza a polgám€sterl' ho$/ teljes jogköÍrel képvisel.je Fülöp.jakab
Község onkormányzatát az AÍanylrcmok Kistérségfej]esáési Egyesü]et taggÉlésében, továbbá
eljáÚon az önkonnányzat nevében.

Felelős: Képviseló_testület
Határidő: 2014' május 27.

III.NAPIREI\D: Esyebek

1.)
csíki Béla: a Homokhátsági anyagot a képvise]ő tagok megkapták (3. sz. me1léklet). Az anyagot

kiegészíteni nem kívánom, ha bámilyen k&dós van' szívesen válaszolok.
Van-e kérdés. észrevéte]?

szavazásm tedeszten elő a Homokhátsági közbeszezésj eljánásra volratkozó döntés elfogadását.



A kepviselő_testiilet egyhangú szayazattal az alábbi baÍáÍozatol hozza,

Fúlópjakab Községi Ónkormányzat
Képüselőtestiiletének
31 t2014. N.27 .\ OH
A 

''Hulladék8azdálkodási 
közszolgáltatási feladatok €llátás! a Ilomokhátsági Regionális

szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai számára közszolgáttatási
szerzódés k€retób€n, továbbá a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer k€retében
megvalósult létesítmények üzem€ltetése a vagyonkezelővel megkötött bérleti sz€rződés alapján''
tárg!'li közbeszerzési eljárásban az €ljárást l€záró dóntés meghozatala

HAT ÁRoZ{T

Fülöp.jakab Község Önkormányzatának Képüselő'testiilete
1' megá]lapitja, hogy a Fülöpjakab onkonrr.{nyzat el1átási körz€tét érintő részre ajánlatot benÉjtó az

ajánlattevő a páuügyi és gazdasági, valamint műszaki' szakrnai szempontból a]ka]mas a
szerződés leljesítésérc' lovábbá aján]alok érvényesek.

2. rnegállapítja, hogy a t'elhívásban meghatározott á1ékelésj szempont (összességében lege]őnyösebb
ajánlat kiválasztása) alapjií' az 1. Rész tekintetében a közbeszezési eljfuás nyenese az FB-FI-NP
No proft Kijzszotgáható Kortátdt Fetetí;sségű Tánaság és a KL|NSÁG-HALAS
Hulladékgazdálkot1ási NonProlt Korlátoh Felelősség,j Táfiaság közős ajánlattevők lettek'
tekintettel aITa, hogy a közós aján]attevők ezen Részre az összességében legelőnyösebb ajánlatot'

3. megállapítja, hogy a fclhívásban mcghatáIozoll éíóke1ési szempont (ósszességében legelőnyösebb
ajáíat kiválasáása) alapján á 2. Rósz tekintetében a köáeszerzési el.járás ny€rtese az FBH NP
No Profrl Közs'olÍllúa!ó KorlIúolt Felelősségű I'llrsasóg és a Kalocsai Parkgonclozó és
KózszolgáItató NonProfit Korlákrlt Fele!ősségű Társaság köz'ós ajánlattevők iett€k, tekintettel
arra, hogy a közós ajánlatlevők tették ezen Részre az ósszességében le8e]őnyösebb ajánlatot'

4' megállapítja, hogy a felhívásban neghalározolt éíéke1ési szempont (ósszességébelr legelőnyösebb
ajánlal kiválasáása) alapjá1 á 3' Rész tekintetében a közbeszerzési eljárás nyeíese az lBa-1r'P
Nonpfolt Közszolgálíaló Korlátolí Felelősségű Társaság és Cfingrádi Víz'és Kommunális
Szolgáltató KolltilolÍ Felelősségű Túrsustig közös ajánlattevők lettek, tekintettel arTa, hogy a
közös ajánlattevők letlék €zen RésZe az összességében ]egelőnyösebb ajáÍ alol'

5- A képvise]ő-testiilet f'elhatalmazza a po]gármesteí, hog} a Fülönakab Önkormányzat e]látási
körzetét édntően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szeződést a közbeszeÍzési eljáIás
eredményét tarta]mazó ínásbeli összegezés ajánlattevők részére töI1énó megktildését követően a
töÍvényben meghatá.ozott határidőn belü1, a Társulási Tanács elnökének íúsbeti értesítésá
követően a Fii1őpjakab Önkormányzat nevében megkösse.

F€lelős: Képüselő-testiiiet
HatáIidő: 2014' május 27'

2.)
csáki Bóla: a szülői Közösség azzal a kéréssel fordult a kepviselő-testülelhez' hogy az általuk

szenlezett gyclmeknapra anyagi támogatást biáosítali szíveskedjenek' IsmeÍetem a kérelmet.

Van e kérdés' észrevéte1, j avaslat?

seres IstvÁn: én ú!y gondolom' hogy a kérclembei megfoga]mazott összeg csak egy hozzávető]eges
összeg (20'000 Ft), én ennél többet javasolnék' mégpedig 30'000 Ft-ot'

vakulya Imr€: egyetátek ezzel ajavas]attal'

Fekete István: lámogatom'



csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel, nr.ísjavaslat?

szavazásra terjesáem elő a szülői Közösség kérelmének elfogadását'

A képvise1ő-testület egyha gú szavazatta] az a]ábbj határozatot hozza:

Fü1őpjakab Községi Önko.manyzat
Képviselő'testiiletének
38/2014. (V.27.) OH
sziilői Közösség aDyagi támogatása

HA'TAROZAT

Fülópjakab Község onkormányzat Képviselő-testiilete a szülői Kőzössóg részérc' a gyemeknapi
rendezvény megsz€tvezésérc €gysz€ri 30.000._Ft összegű iámogatást állapít meg.
A Képviselő-testület a támogatáSt a 2013' évi pénzmaradvály terhére bizlosítja.

Felelős:-Képüselő-testület
Hstáridő: 2014. nrájus 27.

3.)
csáki Béla: az önkormányzat hangosítás technikájához az A]fa'94 szabadidős Klub még a tavalyi

évben a LEADER pályázat által ludott pályáZi hangosító bercndezéseke maximum 1'000.000 Ft
összegben. 1.000.000 !t-&t nem lehet kornplett berendezést vásáro1ni, így az áZ aiánlattevő, aktől
a tóbbi berendezést beszerezlék. ősszeállított egy aiáíatot arról, ami még sziikéges ]enne ezek]rez
a felszerclésekhez, hogy így t€ljes legyen a készlet, ez az összeg 2'76.98'7 Fl. E]Íe áz Alfa '94
szabadidős Klub pályázott, de az őnkonnányzati rendezvényeken ugyanúgy hasznát tudjuk venni'
I:Ia eá a testiilet elfogad.ja' akkor ez azonrral szállításra is kerií' Ez az ajánlai a2 Önkonnányzat
nevére szól.

s€res István: eá épp kérd€zni akaltam, ha ezt az összeget kifizetjük, akkor ez az önkotmányzaté lesz?

Csáki Béla: az ónkormányzat nevére érkezik a szám]a, tehát itt szerepei a nyilvántal1ásban is- Ha
elfogadásra keÍiil, akkol ez a pénzmaÍadvány teIhele lesz teljesítve.

Fekete István: én tánogatom, eltbgadom.

Polyák Tibor: en is egyetértek.

csáki Béle: van-e további kérdés, ésaevé1el, más.javaslat?

szavazásü te!esztem elő az áraján]at elfogadását'

A képviselő-testiilet egyhang! szavazatta] az alábbihatáfozatothozza:



Fülőpjakab Községi onkormányzat
Kepviselő{estiiletének

19/2014. N.27.\ OH
Arajánlat elíogadása

HAT,,|ROZAT

Fülópjakab Kózség Önkományzat Képviselő lestülete jóváhagyja a hangfalak' hangosító
berendczések vételével kapcso]atos, JTC Alustic Kíl' bruttó 276.987 Ft összegíi ajádatát' melyet a
2013' é\'i pénzma.advány terherc teljesít'

Felelős: Képviseló-testij1et
Határidó: 2014' május 27'

IY:!I4i!BE!p| lnt€rpelláció

seres István: a nagy esőzések niatt nagyon sok ház pincéje beázotl, mivel nincsenek áIkok ásva' A
kérdésem az leme' bogy ez kinek a feladatá. a lakóké vagy az önkonnányzaté? A legrosszabb
he]yzel a Tavasz utcábao, az iskola me]lett volt'

csáki Béla: az a rész mindentépp az öntormányzat leladata' de bele lehet pl. a helyi újságba temi,
hogy a lakók is tegyenek valamit azéI1, hogy ne alakuljon ki ilyen helyzet' Elsősoúan fel kell
méretni, hogy ennek mily€n költségei lennének, és a beérkező ajánlatok után a legkedvezőbb
alapián elkezdjük a munkálatokat-

van-e további kérdés' észrevétel?

SzavazásÍa te{esáem e1ő a elfogadását'

A képviselő_testület egyhangú szavazattal az aiábbi határozatol hozza'.

Fü]öpjakab Községi Ónkormányzat
Képviselő-testiiletének
4012014. N '27 .\ öE
TaYasz utca mentón árkok kiásása

H^ r ,(ROZ^ r

I.ülöpjakab KöZség Önkormanyzat Képvisető teslülele úgy dön|' hogy felméri a Tavasz utcán
ta1álható árkok kikotrásának költségeit, és az ára.jánlatok beérkezése után még lehetőleg az őszi
esőzések e]őtt elvégeáeti a munkát'

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 201'{' május 27'

csíki Béla: van e további kérdés. észrevéle]?

Mivel több hozzászólás nincs' az ülést berckesáem.

/t) 4#'
"C"ák] Béli/
polgárnester

*Mt",'^
jeeyrő

':. 1


