
JEGYZóKoN}.V

&!Z]i!]! Fülópjakab Községi Önkonnán}zat Képvjselő-testiiletének 2014' június 24-én 9'00
órai kezdettel negtaltott nllt üléséről

Jelen yannak: Csáki Béla polgfumester,
Fekete lstván, Seles István, Vakulya Tnre' Polyák Tibor, Bakró Tibor
kepvisetők,
Dr. Bóna Csaba.jegyző'
Szabó Gabriella gazdálkodó,
Katona Istvánné gazdálkodási főmunkatárs,
Nagy Lnka óvodavezető.
Magony János ÍendőI hadnagy,
Takács Zoltán KMB, polgárőrség vezető,
szabó Renáta j egyzőkön}&.vezető

N!!q-i9E!]L!!cg: Csankovszki Tibor képüselő

NAPIREND:

1./ Az önl(olmán}zat 2014' évi költségvetési rendeletének módosítása
Eldadó: Csaki Béla polgármester

2'l Beszámoló a község közbiáonságfuól
Előadó: Csáki BéIa polgármesler

3./ A Napsugár óvoda vezetői állásara beéIkezett pályázat elbírálása
Elöadó| csá4(i Béla polgármeste_

4./ Az,,AÍanyhomok'' Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása
Elóadó: csáli Béla polgármerler

5./ Egyebek

6'l Interyelláció

csáki Béla: köszöntöm az ülésen megjelent kepviselőket, vendégeket' Megállapítom, hogy a
Kepviselő-testiilet határozatképes és dz szMsz vonatkozó rendelkezéseinek betafiásával
keíilt sol az összehívásra. Csankovszki Tibor képviselő tag jelezte' hogy a mai ülésen
nem tud Íészt venni' Javaslom a rneghívóban szereplő napirendeket megtáryyalni, és
jegyzőkön}.r'-vezetőnek Szabó Renátát felkémi'

A képviselőtestiilet minden tagia egyetért a napirerrdi pontok megtárgyalásával, és a
jeg}zőkötr}.v-vezető személyenek felkérésével.

!:IÍAEIBEND: Az önkormányzat 20l4' éYi költségvetési rendeletének módosítása

Csáki Béla: az önkormiínyzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról készült
anyagot a kepviselő tagok negkaptalk (1' sz' lnelléklet)' Átadom a szót Szabó Gabriella
gazdálkodónak.



szabó Gabriella: köszönöm' Arrltfval szeretném csak kiegészíteni, hogy az egyeztetések
során a bevételi és a kiadási ftiösszeg megváltozott 204.095.000 Ft-Ía a 149.706.000 Ft-
ból, illetve felhasználásra került még plusz 19.000 Ft a szabadidőpark bejáÍó útjának
javításfua' melyet a 2013. évi pénarraradványból finanszíÍoztun](.

csáki Béla: kös7örröm. Van-e kerdés_ észrevéte]?

Szavazásra tedesáem elő az öntonnán)zat 2014' évi költségvetési rendelet módosításáról
szóló rendelet el1bgadását'

A képviselőtestület egyhangú szavaz atta1 megalkotja:

FÚLÓPJAKAB KÓZSÉGI ÖNKoRMÁNYZAT KÍPVSELÓ-TESTÚLETÉNEK

10/2014. í\lI.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 20l4. évi költségvetési rendeletének módosításáról

IL|iAEIBEND: Beszámo|ó a község közbiztonságáról

csáki Béla: a község közbiztonságáról készült beszámolót a képviselő tagok megkapták (2'
sz. melléklet). Atadon a szót Magony Jánosnak.

Magony János: a beszámolóból is kideÍül, hogyjó számadatokat tudhatunk be Fülöpjakabon,
és úgy gondolom, hogy egész Bács-Kiskun megyébeD Fü]öpjakab község az egyik
legélhetőbb kis település' Az a néhány bűncselekmóny, ami itt az elmúlt évben töftént, az
nem befolyásolja negatívan az itt élők közbiztonsági helyzetét. A községben működő
polgárőrség nag),mátékben hozzájárll a rendőrség munkájához. melyet eáton is
köszöniink' Köszónetet szeretnék még mondani az önkonrrán1zatnak is a támogatásokért.

csáki Béla: van-e kadés, észrevétel?

szavazásra teíesztem elő a község közbiáoÍságáró] szóló beszámoló elfogadását'

A képviselő{estület egyhangú szavaz attal az alábbi l)atáÍozatot hozza:

Fülöpjakab Kózségi onkormányzat
Képviselő-testületének
42l20I4'Nl..24.\ öH
Fiilöpjakab község közrend- és közbiztonsági
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

HATAROZAT

Fülöpjakab Község onkormályzatáoak Kcpviselő-tcstülete Fülöpjakab Község
közrend- és közbiáonsági hel1zetéról, illetve a Fülöpjakabi Polgárőr Egyesület
munkájáról szóló beszimolót elfogadj a.

Felelős: Képviselő-testü1et
Határidő: 2014' jfuius 2'1.

2013. évi
2013. évi



I!!NA!!EEND: A Napsugár oYoda Yezetői ál|ására beérkezett pályázat elbírálása

csáki Béla: a vezetői á]lásla beérkezett páyázati anyagot a képviselő tagok megkapták (3. sz.
melléklet)' Áadom a szót Nagy Erika óvodavezetőnek.

Nagy Erika: annyival szeretném kiegészíteni' hogy meg szeletnán köszöfuri az
önI(oÍmányzat segítségét, munkáját' hisz bármikol és bámilyen problémával fordulok
hozzájuk, mindig és mindenben készségesen rendelkezéserrrre állnak. Ezt a jó kapcsolatot
mindenképp szeretném megtaltani és ápolni'

csáki Béla: van-e kédés, észrevétel? Ha nincs' akkor javasolnám elfogadásla, és kívánunk a
további munkához sok sikert és jó egészséget.

SzavazásÍa tedesztem elő Nagy Edka óvodavezető kinov€zésének el1bgadását.

A képüselő-testiilet egyhangú szavMattal az alábbi hatáÍ ozatot hozza|

Fülöpjakab Községi onkonnán)zat
Képviselő{estiiletének
43/2014.Nr.24.\ OH
Fülöpjakabi Napsugár ovoda
igazgatói állására kiírt pályázat elbírálása

HATÁRoZAT

Fülöpjakab Község Önkományzatának Képviselő{estiilete a Fülöpjakabi Napsugár
óvoda igazgatói beosztásának ellátására tnegbízást ad Nagy Eika (szül.: Kiskunfélegyháza,
1963.09.27.,an.: G}ulász Erzsébet) 6l00' KisL_unfélegyháza, Bethlen utca 25' V3. szim alatti
lakosnak.

A magasabb vezetői megbízás hatlÍozott időre, 2014. július l-től 2019. június 30-ig
szól'

nletményét a testület 272.333 Ft-ban, melyből a magasabb vezetői pótlékát 64'0ó7 Ft-ban
hatáIozza meg.

A Képviselő{estület felbatal1nazza a polgámestefi a megbízással kapcsolatos teendők
elvégzésével'

Felelős: Képvise]ő_testület, polgá.mester
Határidő: 2014. június 24.

IyöÁBIBENq| Az ,,Aranyhomok'' Kistérségfejlesztési Egyesíilet Alapszabályának
módosítása

csáki Béla: az Aranyhomok Kistáségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosításáról
szóló anyagot a képviselő tagok megkapták (4. sz. melléklet). csak technikai jellegű
változásokól van szó.

van-e keÍdés, észrevétel?

Szavazásra te'esáem elő az ,'Aranyhomok'' Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabály
módosításrínak elfogadását.



A képviselő{estiilet egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Fülöpjakab Községi Önkonnányzat
Kepviselő-testiiletének
44t20"14.(Vr.24.\ OH
A/,,AranJ homok" Kislérségfejleszlési
Egyesület A]apszabályának módosítása

HATÁRoZAT

Fülöpjakab Község Önkományzatának Képviselő{estiilete elfogadja az,,Aranyhomok"
Kisterségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítását a I7atáIozaÍ melléklete szerinti,
rnódosításotclal egységos szerkezetbe foglalt tartalommal.

Felelős : Képüselő-testület
Ilatáridő: 2014. június 24.

!!{!!!p!P: Esyebek

1.)
csáki Béla: kapfunk egy szeüődés-tervezetet a Rendőrségtől, mely tafialmazza| létrejött

Kiskunfélegyházrán egy Alapítvány a közrend-közbiztonság rnegszilárdítására, javításríra,

nrely különbtlző helyekől szerez forrásokat, melyet a közreDd-kö7-biáonság szolgálatába
állít' Ezt úgy tudnák n€gtenni, hogy az összeget átadják a rendőrség1ek, de ezt
jogszabályilag nern tehetik meg, mivel magánszemély' illetve aiapítvány nem
támogathatja a rerrdőrséget' kizrárólag csak az önkonnányzatoknak van ez engedélyezve.
Erre az a megoldás lehetséges, hogy az alapítvány átutalja az öntormán}zat számlájá.a az
ősszeget, és mi tánogatásként tovább uta]juk a rendőrség részére. Részt v(-gÉnk-e ebben?

Feketc lstván: ha ez így kivitelezhető' úgy gondolom' támogassú őket.

csáki Béla: vaÍ-e k&dés, észrevétel?

szavazásÍa tedesáem elő a Rendőrkapitányság szenődés teívezetének elfogadását.

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az' alábbi határ ozatot hozza:

Fülöp.jakab Községi onkormáÍyzat
Képüselő-testületének
45t2014.N1.24.\ OH
szerződés-ter-vezet elfogadása

HATÁRoZÁT

Fülöpjakab Község onkormán}zatának Kepviselő-testülete el1bgadja a Kiskunfélegyházi
Rendőrkapitányság szerződés-telvezetét a határozat melléklete szerinti taftaloÍrxnal'

Felelős: Képüseiő-testület
Határidő: 2014. június 24.



2.)
Csáki Béla: a megmaÍadt EU-s pénzeket ,,szólják szét"' vagyis 100o/o támogatású

pályázatokat ímak ki' és a megújuló napenergia hasznosítást próbálják forgalmazni' és egy
maximun 50 millió Ft éÍtékű pályázatban vehetne lészt az önkormányzat. A pál'y'azat

anól szól, hogy a villamos eÍelgiát napelemekkel lehet pótolni, vagfs csókl(eÍti a
költségeket. Ennek az éfiéke nem lehet szaldós/pozitív, vagyis nem lehet többet tennelni,
mint amel]nyit fogyasztuú' A KEoP-os epületenergetikai fejlesztések című nyetes
pályázatunkban is szerepel már egy 7 Kw-os egység, amely a kön}Már és az
önkonniínyzat energiafelbasználását fogia biztosítani. Ugy gondolom' ha az iskola nég az
önkonnán}zat tulajdonában lenne, akkor bele vághatnrínk ebbe a pályrizatba, de így nem
éÍi lneg, hisz a többi helyiségtink is kicsi ehhez, tehát nincs elegendő fogyasztás ahhoz,
hogy ez gazdaságos legyen' Csak tájékoztatásként lnondtatn el' hogy nem tartom
szükségesnek ielenleg ezt a pályázatot,lesz e)ae még később is forrás'

3.)
Csáki Béta: a FélegyháZi Közlöny is egy ingyenes napilap lett, akarcsak a szuperinfo.

Kaptunk egy olyan megkeresést, ha bármit hirdetni szeretnénk, akkor ebbel a lapban
megtehetjük, a talifák megvannak.

4.)
csáki Béla: a KEoP-os pályázati munkák haladÍak' a hivatal tetőszelkezete kész lett az adott

kereteken belül' a temetőbeÍ a favatalozó elkésziilt (a költségek oglk felét az egt4ráz, míg
a másik felét az önkolmiinyzat finanszíIozta)' Az értéktár kialakítása még Íblyamatban
van. Az orvosi reÍdelőben az ajtó is kész van, és a szolgálati lakástól va]ó gáZelválasztás
is még munl(álatok alatt á11'

Tájékoztatásként szeretnán elmondani, hogy az ílj háziorvos l'ta minden iól alaku] -

20l4. augusáus 1-jével tudja plaxisát megkezdeni.

yLIIAEIBEND: Interpelláció

Fekete |stván: azt szeretném megkérdezni' hogy lehet-e valamit ellene tenni, hogy a kültéri
nagy konténerekből a szemetet kiiifitsék, mefi a kukások nenr ütték e1?

csáki Béla: máÍ kaptam erről jelzést' jeleztem nekik, és tenni fognak ellene, ei fogják
szállítani.

van-e még kérdés, észrovétel?

Mivel több hozzászólás nincs, az iilést berekesztem'

'tlv^
Csaba

polgiimester J€g}zo


