
JEGYZóKöNYV

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormályzat Képüselő-testiiletének 2014. október 27-éÍ
17.00 órai kezdettel a Közősségi Házban megtaltott alakuló ülés&ől.

Jelen vannak: Szálási Zoltán polgármestel'
Bakró Tibor, Polyrík Tibor, Csáki Béla, Csankovszki Tibor' Kiirtösi László'
Kürtösi József képviselők'
Dr. Bóna Csab,l je8y/ő.
Pösznot Jánosné HvB elnök,
Udvardi Béla, oloszi Tiborné, Fekete István bizottsági kiiltagok,
szabó Renáta j eg}zőkön}.wezető

NAPIREND:
I .l A 2014. október 12_i önkormán}zati választás végleges eredményének ismefietése

Előadó: Pöszmet JáÍtosíé HVB elnök

2./ ontomán}zati képviselők és a polgármestel eskiitétel€
Előadó: Csáki Béla korelnök. Pöszmet Jánosné HVB elnök

3 ./ Polgámestel illetményének és költségtérítésálek megállapítása
Előadó: Csáki Béla korelnök

4'l Polgánncstori progalrl ismeíetése (szóbeli előteljesztés)
Előadó: Szénási Zoltán polgármester

5./ A]polgáimester megváasztása /titkos szavazásl, eskütétele, illetnényének és
költségléítésének megál1apítása
Előadó: Szénási Zoltán polgármester

6./ Javaslat a SzeNezeti és Miíködési szabályzat módosítására /szóbeli előteíesáés/
Előadó: dI. Bóna Csabajegyző

7./ A helyi önkonnán}zati képviselők és bizottsági tagok tisáeletdíjfuól szóló rendelet
módosítása
Előadó: dr. Bóna csabajegyző

8./ A képviselő-testtilet bizottságai tagjainak megválaszLísa, nem képviselő bizottsági
tagok eskütétele
Előadó: Szénási Zoltán polgármester

9./ Egyéb ügyek' interpellációk

csá'ki Béla kore|nök: köszöntöm az ii1ésen megie1ent kepviselőket, vendégeket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó
rendelkezéseinek beta1tásával került sor az összehívásra' Javaslom a meghívóban szereplő
napilendeket megtfugyalni, és jegyzőkönyv-vezetőnek Szabó Renátát felkémi'

A kepviselő-testii|et minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, és a
jegyzőkön1w-vezető felkerésével'



LV\EIBEND: A 2014. október l2-i önkormányzati választás végleges eredményének
ismertetése

Pöszmet Játrosné: szerctnék polgánnestel úmak és a kepviseló-testület tag'ainak gratuláni a
megválasztáshoz. Ugy gondolom, hogy a végleges eredményekről októbel l2-én
mindenki értesült, illetve a kikiildött előtedesztésben is látható (1' sz' melléklet). A
választás napján igyekeztünk pontosan és lelkiismeletesen végezni a fe]adatunkat. Ha
bárkinek bármilyen kerdése lenne, szívesen válaszolok. Kívánok a testiiletnek sok sikert
és eredmerryekben gazdag munkát az elkövetkezendő 5 ér.re.

II. NAPIREND: onkormányzati képviselők és a polgármester €skütétele

szénásí zoltán:,,érr, Szénási Zo]tán becsületemre és lelkiísmeletemle fogadom, hogy
Magyarorczághoz és annak AlaptöIvényéhez hű leszek; jogszabályait oegtartom és

másokkal is megtaÍtatom. Po]girmesteli tisztségemből eredő feladataimat Fűlöpjakab
fejlődésének előmozdítása &dekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzetjaviíÍa gyakollom. Isten engem úgy segéljen!"

csáki Béla: ,,én, Csáki Béla becsül€ten]re és lelkiisnereternre fogadom, hogy
Magyarcrszághoz és annak Alaptörvenyéhez hű leszek; jogszabályait megtaftom és

másokkal is meglartatom. Telepiilési kepüselői tisztségemből ercdő feladataimat
Fülöpjakab fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeletesen teljesítem, tisztségemet
a magyar nemzet javlira gyakorlom' Isten engem úgy segéljen!''

Polyák Tibor| ',én, Polyák Tibol becsületemr€ és ]elkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptöruényéhez 1rű leszek; jogszabá]yait megtaftom és

másokkal is megtartatom. Települési képviselői tisztségemből eredő feladataimat
Fülöpjakab fejlődésének előmozdítása &dekében lelkiismeretesen teljesítem, tjsáségemet
a magyal nemzet javita gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!''

BakIó Tibor: ,,én, Bakró Tibor becsületernre és lelkiismeretemre 1bgadom, hogy
MagyaÍországhoz és annak Alaptörr'ényéhez hií leszek; jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom. Telepiilési képvíselői tisztségenrből €Íedő feladataimat
Fiilöpjakab fejlődésének előmozdítása erdekében lelkiisnreretesen teljesítem, tisztségemet
a magyar nemzet.javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!''

Kürtösi József: ,,én, Küítösi József becsületeme és lelkiismeletemle fogadorn' hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez híi leszek; jogszabályait megtartom és
rnásokkal is megtartatom' Települési képviselői tisztségemből eledő feladataimat
Fülöpjakab fejlődésének előmozdítása erdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisáségemet
a magyar neÍ]zet javáÉ gyakorlom. Isten engem úgy segé]jen!''

KÍirtösi László: ,,én, Kiirtösi László becsülete1nIe és lelkiismeletemle fogadom' hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtaíom és
másokkal is megtartatom. Települési képviselői tisztségemből eredő feladataimat
Fülöpjakab Í'ejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeletesen teljesíten, tisztségemet
a magyaÍ nemzetjavára gyakollom' Isten engem úgy segéljen!''



Csankovszki Tibor: ,,én' Csankovszki Tibor becsületen]re és lelkiismeretemre fogadon,
hogy Magyarországhoz és annak Alapt&ar'ényéhez hű leszek; jogszabáyait megtaltom és
másokkal is negtaltatom. Települési kepviselői tisáségemből eredő feladataimat
Fülöpjakab fejlődésének előmozdítása erdekében lelkiismereteseÍ teljesítem, tisztségemet
a magyar Íemzet javiira gyakollom. Isten engem úgy segéljenl''

!!!.N4E!BEND: Polgármester illetményének és költségtérítésének megál|apítása

csáki Béla korelnök: a polgármester illetményének és költségtérítéséÍek megálapitásáról
szóló anyagot a kepviselő tagok megkapták (2' sz. melléklet). Kiegészíteni nem kívánom,
javaslom az elöterjes7tés elfogadásal'

Van-e kérdés' észrevéto], iavaslat?

szénási Z,oltán: érintettségem figyelembe vételével szeletnán taÍtózkodásomat be.jelenteni.

csákí Béla korelnök szavazásla terjesztem elő a polgármester illetményére és
költségtérítésere tett javas]at elfogadását.

A kepüselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavMat né!kül, 1 tafiózkodással az alábbi
hatátozatot hozza|

62/2014.(x.27 ) öH
Polgármester illetményének
és költségtérítésének megállapítása

HATAROZAT

Fülópjakab Község onkormán}zatának Kepüselő-testii]ete a 20l1. évi
cI-xxxIX. TöNény 7l' s (2) bekezdés és (4) bekezdés c) pontja alapján
szénási zoltán polgármester illetményét 2014- október 12. napjáÍól
299.150'- Ft/hó összegben, költségtérítését a 2011. éü cLXxxIX. törvény
7l. $ (6) bekezdése alapján iileínényéÍek 15 %-ában,44.900,- Ftlhó
összegben állapítja meg.

Felelős: Képviselő{estület
IJatáridő.2014.Io'2'].

Iv. NAPIREND: Polgármesteii pÍogram ismertetése

szénási zoltán: gratulálok minden képüselő társamnak, akikkel majd egÉtt szeretnék
dolgozni, és Íöviden ismeltetném a progÉmom. Nagy tervek kellenek, de a nagy
teÍvekhez sok pénz is kell' éppen ezát azoÍ leszek, hogy minden pályázati lehetősé8et
rnegragadjunk, arrrely településiink fejlődését szolgálja. szeretnán' ha a képviselő-testiilet
egy csapatot alkotna, mely nern csak abban merülne ki, hogy havonta egy ülésre
összejövünk, hanern lra kell a feladatokat is közösen szeÍyezzik le, hajtsuk végre és
döt1tsük el mit is szeletnénk rrregvalósítani' Meggyőződésenr, hogy egy jó közösség
mindenre képes.



Ehhez azonban, olyan enbefek kellenek, akik hajlandók és kepesek tenni a faluért, a 1'alu

lakóiát. Ugy képzelerrr el a .jövőt a faluban' mint egy nagy család, ahol összefogással
tudunk jól dolgomi- Elsődleges feladatíak a háziol.'?osi ellátás megoldását sz€fetnán
rendezni' hogy legkésőbb 2015. jánuár l' napjával elindulhassot't a rerrdelés. További
tervel és feladatok közé :artoziktnég az óvoda ós iskola meg1artása; az egészsétses ivóvíz
ellátás megoldása; loldutak és az azok melletti fasoÍok karbantartása; hóekakaÍítás
időbeni rnegkezdése kiil- és belteÍületeni fa1u központjában lévő buszvárók rendbe tétele
és balesetmentesítése; kerékpárút rendszeres kalbantafiása; helyi vállalkozók bevonása a

hell beruházásokba; temető rendbetétele és kaóantaltása; piactér fe]újítása; a fiatalok
nyári gyakorlaton történő alkalmazása; civil szervezetekkel való kapcso1at .javítása;
portaproglam; téíÍigyelő kamela telepítése a Szabadidő Palkba' illetve játszótéI
kialakítása. Kéren a progamom elfogadását.

Van-e kérdés, észrevétel, javaslat?

SzavazásÉ terjeszten elő a polgármesteri program elfogadását.

A képviselő-testület egyhangú szavMattal az alábbi hatáÍozatothozza:

63t20r4.(X.27 ) iH
Polgármesteri program elfogadása

Fülöpjakab Község Önkományzatának Képviselő{estiilete elfogadja a
polgiínnestel 2014-201'9 közötti önkomán}zati ciklusra vonatkozó
elkepzeléseit' programját, egyúttal megbízást ad a polgármestemek és a
.jegyzőnek a gazdasági program kidolgozására.

Felelős: Képviselő{estiilet
H^táltidő. 201 4.1 0.2'7.

Y.-J4'BIBE'Nq| Alpolgármcster megválasztása /titkos szavazás/, eskütétele,
illetményének és költségtérítésén€k megátlapítása

szénási Zoltán: az alpolgármester megválasztásával, illetve illetnényének és
költségtérítésének megállapításával kapcsolatos anyagot a képvise]ő tagok megkapták (3'
sz. melléklet). Mivel az alpolgármester megválasztása titkos szavazással töfténik' így a
Szavazatszámláló Bizottság tagiaila a következő javaslatot teszem:

elnók: Csankovszki Tibor
tagok: Kürtósi László

Kíirtösi József

Van_e kerdés' észrevétel' javaslat?

Szavazásra terjesztem elő a Szavazatsziámláó Bizottság tagiaila tettjavaslat elfogadását'

A képviselő{estiilet egyhangú szavazattal az aIábbi hatál ozatot ho7'za:



64/20l1.(x.27.\ ÓH
szaYazatszámláló Bizottság megválasztása

HÁTARoZÁT

Fülöpjakab Község Önkomályzatának Kepviselő-testiilete az alpolgármester
választás lebonyolítástía szayazatszÍÍnláló bizottsági tagoknak az alábbi
képviselőket válasája meg:

el ök: csa koyszki Tibor
tagok: Kiirtösí László

Kürtósi József

Felelős: Képviselő-testiilet
Határidő: 2014. októbel 27.

szénási Zoltán: Fülöpjakab KöZség tfusadalmi megbízatású alpolgámesteÍ&e is szeletnék
javaslatot tenni, mely tisztségle Bakó Tibort javasolnám. Ha a testiilet egyetért ezzel a
javaslattal, felkér€m a szayazatszám1álóbtzottságot a titkos szavazás lebonyolítás&a.

Dr. Bóna Csaba: szeretném tájékoztatni a testiiletet, hogy alanyi jogon, mind a főállású, mind
a társadalmi megbízatású polgiímest€f jogosult a jogszabályban meghatáIozott
tiszteletdíjra. Az előterjesztés jelen esetben tfusadalmi rrregbízatású polgrírmesterről szól,
aki tiszteletdíjkéÍt a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70-90% közötti
összegle jogosult' Ezen összeg egy részéről vagy teljes egészéfőI az alpolgármester
lelnondhat.

szénási Zoltán: mindenJ<épp a 9oolo-os összeget javasolnám, ebben az esetben a
költségtéritése bruttó 134.ó00 Fcot' míg a költségtérítése 20.200 Ft-ot jelent.

Bakró Tibor: ha megválasztanak alpolgármestemek' én a tiszteletdíjamról és a
költségtérítésről is írásban le szeletÍék mondani'

A szavazatszámláló Bizottság lebonyolította a títkos szavazást.

Csankovszki Tibor: me8szület€tt a titkos szavazás eredménye, mely szerilt 6 ávényes
szavMattal Bakró Tibor lett alpolgámesteIré válasáva. Felkérem a polgármestel urat az
eskii letételére.

Bakró Tibor: ,,ár, Bakó Tibor becsületemre és lelkiismereteme fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak AlaptöNényéhez hű leszek; jogszabályait megtaltom és
másokkal is megtartatom' Alpolgánnesteri tisáségemből eíedő feladataimat Fülöpjakab
fejlődésének előmozdítása erdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségen€t a magyar
nemzet javlÍa gyakorlom. Isten engem úgy segéljenl"

szénási Zoltán: van-e k&dés, ésaevétel, javaslat?

SzavazásÍa teÚesztem elő az alpolgámeste. megválasztásának, illetve tiszteletdíj
meghatározásának elfogadását.



A képviselő{estiilet
határczatot hozza:

6 igen szavazattal, 1 tafiózkodással, ellenszavazat nélkill az alábbi

Alpolgármester megválasztása

Fülöpjakab Község ÖnkoÍmán}zatának Képviselő-testülete titkos szavazi{ssal
Bakró Tibor képviselőt választotta lneg tfusadalmi megbízatású
a]polgá'nestemek. Az alpolgármester tiszteletdíját az Mötv 80. $ (2)
bekezdése alapján 2014. októbel 20. napjától 134.ó00 Ft/hó állapítja meg.
mely összeget az alpolgifumester- írásbeli nyilatkozata alap.ján- nem kíván
felvenni' Az alpolgánnester költségtérítését a tiszteletdíja Isvo-ában 20.200
Ft/hó összegben állapítja meg' Feladatait és hatáskörét a polgármester külön
munkaköri leírásban állapítja meg.

Felelós : Képviselő{esttilet
Határidő: 2014. október 27.

yLMIBEND: Javaslat a szervezeti és Műkiidési Szabályzat módosítására

DÍ. Bóna Csaba: aZ új Mötv. e]őíIja, hogy az alakuló ülésen vagy az azt követő ülésen kell az
SZMsZ-t felülvizsgálni és lehetőség szerint módosítani. Az eglk módosítás a
polgámlestq jogállása lenne, mely a jelerÍegi szMsz-ben még trísadalmi
megbízatásúként van feltiintetve' viszol]t ezt módositani kell főállású polgfumesterré.
Módosítani kell még a bizottság létszámára és neveire vonatkozó Észeket, valanint
javasolnánk a testületi ülésen időpontjánaL és helyszínének módosítását is' Polgánnestel
úrral a megbeszéltek alapján a testtileti ülések időpontjám az lel1ne a javaslatunk' hogy
általában minden bónap 3. hét hétftín vagy kedden l6:30-kor kezdődnének' és lehetőség
szeÍint nem a Közösségi Hrízban, hanem az IK9ZT rtÍgyalójfuan kerülne sol az iilések
megÍaltására.

Kürtösi József: én egyet&tek ezzel ajavaslattal'

Polyák Tibor: nekem nincs kifogásom ellene, én tánogatom ezt a.javaslatot'

Szénási Zoltán: van_e kérdés, észrevétel' javaslat?

Szavazá$a terjesztem elő az sZMsZ módosítására tettjavaslat elfogMását'

A képüselő_testiilet egyhangri szavazattal az alábbi hatáÍ ozatot hozza:



6612014. (X.27 .\ ÓH 
..

Fülöpjakab Község onkormán}zata
Képviselő-testületének és szer_veinek
Szer'vezeti és Működési Szabályzatának
módosítása

HATÁRoZAT

Fii1öpjakab Község ÖDkonnan}zat Képüselő-testülete elfogadja az SZMSZ
módosítására tett javaslatot azzal, hogy a tiíÍsadalmi megbízatású polgármestel
f(jállású polgfumesterré legyen módosítva, a bizottsági strrrktura az enől szóló
e]őterjesztésb€n foglaltak szeÍint legyen kialakítva, illetve a testiileti ülések
időpontja általában minden hónap 3' hét keddjén 16a órai kezdettel legyenek
megtartva a kön).r'tafban. EgFitta] felkéri a jegyzőt az SZMsz módosításának
elókészítésére'

Felelős: Kepviselő-tesíilet
Határidő: 20l4' október 27.

vII. NAPIREND: A képviselő-testiilet bizottsági tagiainak megválasztása' nem
képviselő bizottsági tagok eskütétele

szénási Zoltán: aZ előző ciklusban is kialakított két bizottság lébehozásfua szeretnék
javaslatot tenni' mégpedig a Pénzügl és Üg1'rendi Bizottságra. amety töNénlleg is
kötelező' illetve az Egészségügyi, Szociális és Kulturális Bizottsága' A személyekre tett
javas1atokat az előtedesztés tartalmazza. van-e kérdés, észlevét€l, javaslat? Következik a
külső bizottsági tagok eskütéte]e.

oroszi Tiborné: ,,én, oroszi Tibomé bccsületemre és lelkiismerctemre fogadom, hogy
MagyaroÍszághoz és annak Ala?törvényéhez hű lesze| jogszabályait megtartom és

másoktal ís megtafiaton. Bjzottsági tagi tisztségemből eledő feladataimat Fülöpjakab
Í'ejlődésének előrnozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesíten, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom. IsteÍ engem úgy segéljen!''

Udvardi Béla: ,,én, Udvardi Béla becsületenle és lelkiismeretemre Íbgadom, hogy
Magyalországhoz és annak Alaptörvenyéhez hű leszek; jogszabályait negta1ton és

másokkal is megtartatom. Bizottsági tagi tisztségenből eredő feladataimat Fülöpjakab
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nernzetjavára gyakorlom' Isten engem úgy segéljen!"

Fekete István: ,,én, Fekete István becsületemr€ és lelkiismeretemre fogadom' hogy
MagyaroÍszághoz és annak AlaptöNényéhez hű leszek; jogszabályaít megtartom és

másokkal is megtafiatom. Bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Fülöpjakab
fejlődésének előrrrozdítása érdekében lelkiismerctesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javiíra gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!''

szénási Zoltán: szavazásra terjesztem elő a bizottságok megalakításának, illetve a tagok
negválasztásának elÍbgadását.



A képviselő{€stiilet egy]rangú szavazattal az a1ábbi hatáÍozatot hozza:

67 /2014. (X.27.\ OH
Bizottságok megalakítása,
tagiaik megválasztása

HATAROZAT

Fülöp.jakab Község Örúonnányzatának Képüselő-testii]ete az szMsz-ben
meghatáíozott bizottságokba az alábbi szernélyeket váasája megj
Pénzüsr'i és Ugyrendi Bizottság (3 fő)

csliki Béla kepviselő (elnök)
Kürtösi József képviselő (elnökhelyettes)
Udvardi Béla (kültag)

Egészségügyi ós Kulturális Bizottság (5 fő)
Csankovszki Tíbor képviselő (elnök)
Polyák Tibor képviselő (elnökhelyettes)
KüÍtösi László képviselő (tag)
Fekete István (kültag)
oroszi Tibomé (kiiltag)

Fele|ős: Képvis€lő-testiilet
Határidő: 20l4. október 27.

!!I!.-J4!!BEND: A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíj áÍól szóló rendelet módosítása

Dr. Bóna csaba: jeienleg a 6/2002. rendelet van hatályban, nely szerint a testü]eti tagok
tiszteletdíja 3200 Ft/főlülés, a bizottsági tagoké pedig 950 Ft/fő/iilés. Ez a Íendelet 12 év
óta nem volt módosítva, így polgármester úrral egyeztetve egy olyan javas]atunk lenne,
hogy ez a rendeletet hatályon kívül lerrne helyezve, és helyette iPad készülékek
megvásfulásríra kerülne sor. Ez a lehetőség megkönnyítené a hivatal munIúját is, nem
kellene annyi papífi másolni, illetve a testületi tagok munkáját is, hiszen azon kapnák meg
a testiileti anyagokat, melyeket az ülésre magultal hoáatnak, és itt is kéznél lesznek' Ea
a készüléket a ciklus végerr minden képviselő jelképes összegért vagy ingyen saját
használata megkapná.

szónási Zoltán: ez a készülék egy laptophoz hasonlító késziilék' amel}a1ek a képemyőjét le
lehet venni, és egy billentyűzetet lehet hozzá csatolni, tehát olyan, mint egy kisebb méretű
laptop. A kérdés az' hogy akkor marad.jon a papír formátumban töIténő anyagktildés és a
tiszteletdíj vagy pedig a tiszteletdí helyett az iPad-ok beszerzése. Az eszkőzbeszerzés
áléke kb. l12.000 Fídb, vagyis összesen 784.000 Ft a 7 db készülék.

Kürtösi József: én még nem is nagyolt iáttam ilyen készüléket, de a kerdésem az lenne, ha
mégis emellett dönt a testület, akkor valamiféle oktatást kaphatnánk majd a kezeléséről?

szénási Zoltán: t€Ímészetesen' hisz az a ti érdeketek is, hogy tudjátok kezelni' persze, erre
találunk majd megoldást mindenki számára.

csáki Béla: ez a készülék adóköteles jutalom?



szénási Zoltán: Íem, ez az öÍl<ormán}zat tulajdonában lesz és a ciklus végén jelképes
összegért a testiileti tagok tulajdonába kerül'

Polyák Tibor: nem tudom, hogy ebben a kérdésben egységesen kell-e dönteniink, de én nem
éllék ezzel az iPad-os lehetőséggel, nrivel a számítógépet tudom kezelni, de.jobban
szeretem a papírfomátumot elolvasÍi, és azt nem felejtem el, ettől pedig taÍtok, hogy nem
jelez, így elfelejtek ránézni az e-mail-ekre.

Dr. Bóna csaba: ebbeir a kérdésben egységesen kell dönteni, tehát vagy a tiszteletdíj vagy az
iPad lehetősége adott'

csáki Béla: ha a testtileti tagok lenondanak a tiszteletdíjukról, a bizottsági tagoknak le8alább
legyen negál!apítva a tiszteletdíj'

UdvaÍdi Béla: én ahogy eddig is, ezután is le szeretnék mondaÍi a tiszteletdíjamról'

oroszi Tiborné: én is le szeletnék róla mondani'

Fekete István: én is lemondok róla'

szénási Zoltán: van-e kérdés, észrevétel, javaslat?

szavazísra terjesztem elő a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszte]etdíjáÍól szóló rendelet hatályon kívül helyezésenek elfogadását.

A kepviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:

FÜIÖPJALAB KÓZsÉGl oNKoRMÁN.íZAT KÉPVISELó-TESTÜ.LETÉNEK

12l20l4. (x.30.) önkormánYzati rendelete
a helyi önkormányzali képvis€|ők és bizottsági tagok tiszteletdíj áről szóló 6l2o02.s.23.\

ok. számú rendelet hatályon kíYül helyezéséÍől

szénási Zoltán: szavazásla teieszteÚ
e1fogadását.

A képviselő-testület 6 18en szayazattal'

elő az iPad készülékek beszerzésére tett javaslat

1 ellenszavazattal. tattózkodás nélkiil az alábbi
hatáÍozatot hozza:

68/20'14. (X.27.\ öH
Ipad-készülékek beszerzésre árajánlat kérése

Fülöpjakab Község Önkormányzatrínak Képviselő{estiilete úgy dönt, hogy a
tiszteletdíj helyett a képüselői rnunka trámogatlísára jPad-késziilékeket vásárol,
egyíttal negbízza a polgiínnestert, hogy hét darab iPad-készülék
beszerzésének költségéről ke{'en árajfulatot, illetve azok megvásárlásfuól
intézkedj en.

Felelős : Képvise1ő-testület
Határidő: 20l4' októbel 27.



IX. NAPTREND: Egyéb ügyek, interpellációk

1.)
Dr. Bóna Csaba: egy technikai jel]egű Hivatali sZMsZ módosítást szeretnék a testiilettel

jóváhagyatíi' Az októbo 12-i választás eledményeként Szénási Zoltán lett Fiilöpjakab
polgármesterc, így az ő he]yére páIyázat lett kiírva, mel1.nek beadási hatarideje október
17-e volt, elbírálás határideje pedig október 20. Az ő helyére Sahin-Tóth Katalint,
flilöpjakabi lakost választotfu k.
A j&ási ügysegéd (Lovasné dr' Polyák Eúsébet) mindeÍ piáros hétfő délutánonként tart
ügfélfogadást Kunszálláson a díszterenben, ami nem a legszerencsésebb hely' A
jelenlegi hel1zet szerint a szociális üglntéző ügfélfogadása hétfőn és szerdán
Kunszálláson, a többi napon Fülöpjakabon van' így a módosítás az leÍne, hogy a szociális
ügyintéző ügyfélfogadása kedden és csiitöÍtökön lenrre Kunszálláson, míg a többi napon
Fiilöpjakabon, és így a lrétfői napon a járási ügysegéd tudná az üg}feleket a szociáiis
ügltrtéző irodájában fogadni'
Szénrlsi Zoltán anyakön}'vi ügyintézését csákiné Csuka Rozália vette át (november l-jétől
6 órás munl(avégzésről visszaáll 8 óIásba), a hagyaték ügyintézését pedig szász Józsefné
vette át.

szénási Zoltán: van-e kérdés, észrevétel, j avaslat?

szavazásla tedesztem elő az SZMSZ módosítására tett.javaslat elfogadását.

A kepviselő_testiilet egybangú szavazattal az alábbi hatál ozatot hozza'.

69/2014, (x.27.\ ö\.
Kunszállási Közös Onkormányzati Hivatal
szervezeti és Működési szabályzatának módosítása

HATÁRoZAT

.. Fülöpjakab Község Önkormár1zatának Képviselő{estülete a Kunszállási Közös
onkomáÍ}zati Hivatal (a továbbiakban: KoH) SZMSZ-ének módosítását az alábbiak szerint
jóváüagyja:

a) A KÖH Szervezeti és Működési szabályzatának 8. $ (2) bekezdése helyébe az
alábbi szöveg kerül:

8. $ (2) A közös hivata1 köztisztviselőinek ügfélfogadási ideje:
a) kunszállási székhelven:
aa) általános ügyfélfogadási rend:

hétfó:
kedd:
szerda:
csütöfiök:
péntek:

8'00-12.00 és 12.30- l6.00 óráig
8.00-12.00 és 12.30- l6'00 órfig
8.00-12.00 és 12.30- l6'00 &áig
8'00-12.00 és 12-30- 16.00 óráig
nincs ügféhbgadás

ab) a pénztár ügyfélfogadási ideje:
10.00-12.00 és l2'30-16.00 óIáig
l 0.00-1 2.00 és12'30'16'00 óráig

kedd:
csütöftök:
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ac) a szociális ügyintéző ügfélfogadási ideje:
kedd: 8 '00_12.00 és 12.30- 16'00 óIáig
csütöftök: 8 '00-12.00 és 12.30_ 16.00 óráig

ad) a hagyatéki ügyintéző iigfélfogadási ideje a fiilöpjakabi ki.endeltségen- igény eseterr
Kunszá]láson-' az ottani általános üg{élfogadási rcnd alapján töÍténik

b) fulöpiakabi kirend eltsé':en:
ba) általános iigyfélfogadási rend:
hét1ő: 8'00-12.00 és 12.30- 16.00 óráig
kedd: 8.00-t2.00 és 12'30- 16.00 óráig
szelda: nincs üg1.félfogadás
csütörtök: 8-00_12.00 és 12.30_ 16'00 óráig
péntek: 8.00-12.00 óráig

bb) a párztfu ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 9'00-12.00 óIáig
kedd: 13.00_ 16.00 óráig
csütórtők: 9.00-12.00 és 13.00- 1ó.00 óráig

bc) a szociális ügyintéző ügfélfogadási idejeI
hétfő: 8 .00-12'00 és 12.30- 1ó.00 óIáig
szeÍda: 8. 00_ 12.00 és 12.30- 1 6.00 óráig
péntek: 8.00-12'00 óráig'

bd) az anyakönywezető ügyfélfogadási ideje a kuÍszállási székhelyen- igály esetén
Fülöpjakabon-, az ottani általános ügyfélfogadási rend alapján törtenik

b) A KÖH szervezeti és Miiködési Szabál1zatfuak ó. $-a a következő c) ponttal egészül
ki:

''c) a belső ellerrőr- kiilön megbízási szerződés alapjál- a feladatait a külön
jogszabályokban rr-reghatfuozottak szerint, ajegyző utasításainak megfelelőerr végzi.''

Felelős: Kepvise1ő_testület
HatáÍidő| 2ol4.10.27.

2.)
Dr. BóÍa csaba: a Társulásokba mindenkepp sziikséges delegált tagok delegálása, és az én

javaslatom Szénási Zoltlín polgármester ű lenne. Ha ő valahol nem tud részt venni,
megbízást adhat akár az alpolgármester vagy bármely képviselő részére.

szénási Zoltán: van-e kéIdés, észevétel, javaslat?

szavazá$a tedeszten] a delegálásról szóló előte{esztést'

A képviselő-testület egyhangú szavazatta1 az a\ábbi hatíÍozatot hozza'.

tl



10D014.(X.27;t OH
Képviselő delcgálása a Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási onkormányzati
Társu|ás Tanácsába

HÁTÁRoZAT

Fülöpjakab Község Öntomrá1yzatának Képviselőtestülete a Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormár1zati Társulás Tarácsába Szénási
Zoltán polgálaesteIt delegálja.

Felelős: Képviselő-testiilet
Ilatáridő, 2014.1 0.2'7 .

71lz0l4. 6.27 )öH
Képviselő delegálása a..KEK-VIZ'' Eszak-Bács-Kiskun Megyei
Ivóvízminőség-javító onkormányzati
Társulás Tanácsába

HATÁRozAT

Fiilöpjakab Község Önkományzatának Képviselő-testiilete a,,KEK-VIZ"
Eszak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító ontomlányzati Trísulás
Tarrácsába Szénási Zoltán polgámestefi delegál.ja.

Felelős: Képviselő-testület
H^táLridő | 20 l 4' l o.2'7.

3.)
szénási Zoltán: aZ öÍl(ormányzat jelenlegi legna8yobb feladata a háZioNosi szolgálat

elindítása. A mai nap volt alkalmam beszélni Nagl Sándor doktor únal, és arra jutottunl(,
hogy ani a legfontosabb a lendelés beindításához, egyelőre azokat a lepéseket k€llene
megvalósítanunk, a nagyobb felujításokat pedig a 2015' évi költségvetés telhéIe
terr'eznénk be. A fontosabbak közé tartozik pl. a nllászárók mázolása; a hátsó ablakok
fólíázása; stb.
Mindehhez az kell, hogy a testiilet elfogadja a szerződés_tervezetet' és így a doktor ul
december 5-ig el tudja intézni a telephely engedélyét' mellyel január l -jével tudná kezdeni
a rendelést. Ezt az en9edél>4 az ANTSZ adja ki, mel}'től kértem egy előzetes felmérést,
hogy nézzékmeg az orr'osi rcndelőt, hogy mi a legszükségesebb abhoz, hogy aZ engedélÍ
megadhassa, illetve a.endelés zöktenőmenteserr mííködhessen.

csankovszki Tibor: sok problérna volt a doktor úr'ral az utóbbi időben' illetve az igérryeit
(többek kózött orvosi eszközök beszerzése) is benÉjtotta még az előző testiiletoek,
melyben azt írta' hogy ezeket a követeléseket taÍtsuk a sz€rződéskötés feltételének. Ehhez
tnég mindig így tafija magát?

Szénási Zoltán: nem,'lehet vele kolnpromisszumot kötni, és megbeszéltük vele, hogy most
valóban csak az ANTSZ á]tal vizsgált dolgok kerülnek felújításra, tehát ami nagyon
szükséges. Ezekről az igényekről, anelyeket ő benÉjtott, egyelőre lemondott.
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Csáki Bóla: nem tudom, hogy mi okoáa a változást, de az biztos' hogy ezek€t az igenyeket
valóban a szerződéskötés Í'eltételének taltotta. Látva ezt a szerződés_teruez€t€t' nem
szerencsés egy biankó szeződést aláími, hisz a mellékleteiben sem szerepel pl. a rendelési
idő' melyet úgy gondolom, hogy a testiilet szeletne meghatározli' hogy mikor legyen
rendelés. A véleményem az, ha a rendelő valóban olyan ',lepukkant'' 

lenne, mint ahogyan
azt a doktor úÍ elmondta, akkoÍ aZ ANTSZ eddig sem adta volna ki az engedélÍ.
Én nemjavaslom a szerződés aláírását' elfogadiísát.

Polyák Tibor: hasonló az én vélernerryern is, ajánlat nélkiil nem fogadhatunk el egy
szeüődést, főleg olyao igényekkel' amikkel ő szerette volna. Tudomásom szelint lenÍe
egy másik érdeklódő is erre a pra,risra, de vele még csak érdeklődés szinljén sem volt
beszélve.

szénási Zoltán: amíg valakihez köt minket egy előszerződés' addig nem vagyok hajlandó
mással tár8yalni.

Bakró Tibor: nindenképp felújításra szorul a rendelő' és azt nem magunknak, nem az
orvosnak, hanern a lakosságnak/falunak tesszük' En úgy gondoiom' hogy akkor döntse el
a t€stiilet, hogy mi szerepeljen a szerződésben, milyen fe]tételek legyenek, aá kell a
doktomak odaadni, és ha azt elfogadja. akkol megkötjtik úgy a szeződést' ha nem fogadja
el' aktol pedig lebet tárgyalni esetleg a másikjelentkezővel'

Szénási Zoltán: van-e kérdés, észlevétel, .javaslat?

Szavazásn teiesztem dr. Nagy Sándor háziorvossal kötendő szerződés elfogadását'

A képviselő_testiilet 5 igeÍ szayazatta|, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkiil az alábbi
hatátozatoÍ hozza''

72l2ol4.(x'27 ) öH
Háziorvossa| törÍénő szerződéskötés

HATAROZAT

Fülöpjakab Község Önkormfuyzatának Képviselő-testilete r'1egbízza az
Egészségügl, Szociális és Kulturális Bizottságot a hrízioNossal tötendő
szelződés feltételeinek meghatiírozására.

Felelős : Képviselő_testiilet
H^tá,Íidő'. 201 4'1 0.27'

szénási Zoltán: mível több hozzászólás nincs. az ülést berekesáem.

szénási Zoltán
polgármester

,\\,\.-ltt\'dp--.t
dí. Bóna\Csaba

jegyző
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